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Ajánlás

Több mint száz kötet szerkesztése után állapítom meg, hogy minden 
kezemen átment könyvben volt, kellett legyen valamilyen személyes 
motiváció is, ami alapján az adott kéziratot rokonszenvvel fogadtam. S ebben 
a motivációban nagyjából fele-fele arányban volt jelen a szerző és írásának 
témája.

Jelen könyv esetében nagyon könnyű helyzetben vagyok, mivel mind 
a szerző, mind a téma egyértelművé teszi: ennek a műnek az Erdészettörténeti 
Közleményekben meg kell jelennie. Kedves kollégámat, Halász Aladárt nem 
kell bemutatnom, mivel az erdész szakmában mindenki ismeri és becsüli. így 
inkább a témáról, a megkapó tárgyról egy-két, igen-igen személyes gon
dolatot.

Albániával -  ha szabad így mondani -  „családi kapcsolatom” van. 
Nagyapám öccse 1917 őszén került ki az ottani frontra. A 19 éves fiatal
ember, aki addig jóformán a faluja határát sem hagyta el, a háború 
borzalmaiba beleőrült. Hazahozták, s bár a hadügyminisztérium az ápolási 
költségeket a családnak megtéri tette, Budapesten 1919-ben meghalt. Oroszi 
József neve mégsem került fel a karcagi hősi emlékműre. Ő ugyanis -  
ellentétben nagyapám bátyjával -  nem a fronton esett el, hanem „csak” a 
hátországi kórház veszteséglistájára került. Nagyapámtól ezt a történetet 
többször hallottam, és így Albánia számomra a borzalmakat, na és az 
igazságtalanságot jelentette.

A hetvenes években azután az általam is lakott kollégiumokban, 
laktanyákban (ahol mindig szólt valamilyen rádió) fel-felhangzott a „Radio 
Tirana” Egy szenvtelen női hang szidta a „szociálimperializmust”, Moszkvát 
és csatlósait. Közben be-bejátszottak népi operákat, kórusműveket, amelyek 
tartalmát vagy legalább a címét szintén ismertették. Egyre emlékszem: „Mint 
a sas, tör előre Albánia” Úton-útfélen vicceket meséltek -  már nem a 
rádióban, hanem például a szegedi vendéglőkben -  az albán tengeralatt
járókról, repülőgépekről stb. A viccek ugyan bárgyúk voltak, de az 
Albániával kapcsolatos érdeklődést fenntartották. Én magam is gyűjtöttem 
minden vele kapcsolatos újsághírt, „Magyarország”-beli cikket. A boltokban 
„Kasu” cukrot, „Porti” cigarettát, sőt a fényesebb helyeken „Szkander bég” 
konyakot lehetett kapni, mind-mind az albán feldolgozóipar remeke nekünk, 
„elhajlóknak”

Amikor aztán végképp „elhajoltunk”, 1989-1990-ben egyre többet 
hallottunk Kalkuttai Teréz Anyáról. Albánia eme nagy szülötte bizonyára 
még akkor is példaként szolgál a hit, a remény és a szeretet hatalmára, amikor 
már senki nem emlékszik arra a „hatalmas” Enver Hodzsára, aki azzal 
kérkedett, hogy Albániában megteremtette a világ első ateista államát.
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Új szövetségeseink, a NATO politikusai a közelmúltban úgy 
döntöttek, hogy az albánkérdés a világbékét veszélyezteti. Ennek alapján 
aztán beindították a hadi gépezetüket, amelyből én magam egy óriásszállító 
repülőgépet láttam leszállni Ferihegyen -  és feléledtek bennem a gyerekkori 
borzalmak, amiket a családi emlékezet Albániához köt.

Mégis visszatérnék a századforduló világához. Sorozatunkban 
hamarosan megjelenik Barthos Gyula életműve. Barthos hősei, ismerősei 
között találtam a jeles őslénytani kutatót, báró Nopcsa Ferencet. Ő írta 
magyar nyelven (is) a legelső könyvet Albániáról, amelynek címe: „A 
legsötétebb Európa”. Nopcsa ebben az ügyben többször is járt az uralkodónál, 
Magyarország apostoli királyánál, ahol a következőket fejtegette: Addig, 
amíg meg nem erősödnek, a Monarchia rohanja le Szerbiát vagy Romániát 
(esetleg mindkettőt), és az albán klánokkal (akiknek már akkor is messze ért 
a kezük) szövetkezve a Balkánon tartós békét lehet teremteni. Tudjuk (mert a 
következményeit ma is nyögjük), hogy I. Ferenc József akkor nem 
cselekedett, 1914-ben pedig már hiába fontolt és gondolt meg mindent. A 
Monarchia gyöngeségét látva az albán klánok az angol és olasz megoldások 
felé tájékozódtak. Vajon a NATO mostani koszovói jelenléte a balkáni tartós 
békét szolgálja-e, és éppen az albánok egyetértésével?

Mindezek a gondolatok átvillantak a fejemben, amikor Halász Aladár 
albániai útinaplójáról hallottam, aztán pedig az expedíció kéziratát el is 
olvastam. 1956-ben magyar erdészeti expedíció indult Európa legszegényebb 
országába! A téma már önmagában is figyelemre méltó, hiszen a szakma- 
történeti érdekességeken kívül azt is hozza, amit Albániával kapcsolatban 
évtizedeken át nélkülöztünk, a személyes élmények leírását. Ez utóbbiak 
olykor-olykor lehetnek szubjektivek, de az egyéni meglátásokból, az egyéni 
sorsokból kerekedik ki a megélt történelem. Erre az emberek által megélt és 
leírt történelemre pedig napjainkban, amikor a történelemhamisítás egyre 
újabb és újabb hullámokat vet, különösen nagy szükség van. Halász Aladár 
„Albániai expedíciónk története” című írásának ezért is adunk sorozatunkban 
örömmel helyet, s kérem, olyan érdeklődéssel vegyék ezt a művet kézbe, 
ahogyan azt én magam is tettem.

Budapest, 2002. május 17.

Oroszi Sándor 
sorozatszerkesztő
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Bevezetés

1956 nyarán Madas András, Mosonyi István és Benedek Attila 
előzetes helyszíni szemléje után -  az akkor még létező KGST keretében -  
nyolcunkat A L B Á N I A  ba küldtek ki, azzal a megbízással, hogy 
készítsünk állományfelvételt Albánia egyik legnagyobb feltáratlan erdőkom
plexumáról, a Fani Vogel vízgyűjtőjéről, és ennek alapján dolgozzunk ki 
rész-letes, gazdaságossági számítással is alátámasztott javaslatot a terület 
feltá-rására és kihasználására.

Az egész út tulajdonképpen egy albán-magyar együttműködési 
megállapodást volt hivatva előkészíteni. Ennek keretében Magyarország a 
feltárás tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szellemi munkát, továbbá 
az építőipari gépeket, vasúti gördülőanyagot és fűrészüzemi felszerelést, 
Albánia pedig a kivitelezéshez szükséges fizikai munkaerőt adta, s a mi 
hozzájárulásunk révén általunk nyújtandó 60 millió Dft rövidlejáratú hitelt 
kétharmad részben fenyő fűrészáruval, egyharmad részben pedig 
furészrönkkel törlesztette volna. A feltételezés szerint az együttműködés az 
elhelyezési gondot okozó gépek exportját és az expedíció költségeinek 
megtérülését is lehetővé tette volna.

Az expedíció vezetője Sáli Emil, az Országos Erdészeti Főigazgatóság 
Erdőrendezési Főosztályának vezetője volt. Az állományfelvételt végző 
erdőrendezők Lengyel Andor, a Budapesti Erdőrendezőség vezetője, és 
munkatársai, Lessényi Béla és Riffer Zoltán, a feltárási szakértők pedig 
Pankotai Gábor, Bogár István és Szabó Károly, mindhárman az Erdőgaz
dasági Tervező Iroda munkatársai voltak. Jómagam pedig az Országos 
Tervhivatal Erdészeti Osztálya részéről szintén a feltárás, valamint az egész 
ügy gazdasági szakértőjeként vettem részt a munkában.

Két emlékezetes, szép hónapot töltöttünk ebben a kicsi, természeti 
szépségekben gazdag balkáni országban. Egy új világot ismertünk meg, sok 
szépet láttunk és tapasztaltunk.

A két hónapi munka eredményeként részletes tanulmányt állítottunk 
össze, melyet az albánok köszönettel vettek, s ahogy hallottuk, azóta a mi 
elképzeléseink szerint meg is valósították a feltárást, de együttműködési 
megállapodásra -  az időközben bekövetkezett politikai változások miatt -  
nem voltak hajlandók.

Ennek a két felejthetetlen hónapnak a történetét örökítettem meg -  az 
úton írott naplóm alapján -  ebben a kis kötetben az expedíció tagjai, 
Szeretteim és -  talán -  az erdészettörténet számára. Előbb azonban röviden 
Albániáról.

ALBÁNIA a szirti sasok országa, a szkipetárok földje. Kopár sziklák 
és zöld erdők által borított hegyhátak végeláthatatlan sora.
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Kicsiny hegyvidéki ország. Lakossága -  a FAO 1963. évi erdőleltára 
szerint -  mindössze 1 762 000 fő (az  1995. évi FAO erdőleltár szerint
3 119 000 fő). Területe csupán 28 750 km2

Expedíciónk idején (1956) csak mintegy 120 km hosszú vasútvonala 
volt, amely Tiranát Vorré-n és Durres-en át Elbasan-nal kötötte össze.

Összes erdőterülete -  a FAO 1963. évi erdőleltára szerint -  1 282 000 
hektár (a megbízhatóbb, 1995. évi erdőleltár szerint 1 030 000 hektár), 
erdősültsége -  az 1995. évi erdőleltár adatai alapján -  35,8 %. Az erdőterü
letnek 14,0 %-a fenyő, 59,5 %-a lombos erdő, 26,5 %-a pedig elegyes erdő.

Összes élőfakészlete -  az 1995. évi erdőleltár szerint -  83 455 000 m , 
nettó évi növedéke 1 004 000 m3, évi fakitermelése 740 000 m3

Az ország majdnem 500 éven át török megszállás alatt volt. 
Történelme a szabadságért és függetlenségért vívott harcok sorozata. 
Legnagyobb szabadságharcosuk Szkander bég volt, aki az 1443-ban indított 
felkelést követően 25 éven át harcolt hazája védelmében a török ellen. Halála 
után azonban az ország a földesurak viszálykodása miatt részekre szakadt és 
végleg a törökök uralma alá került. Ez alól csak 1912-ben szabadult fel. 
1915-ben azonban Közép-Albánia olasz protektorátus, 1928-ban pedig -  
amikor Ahmed Zogut olasz támogatással királlyá választották -  az egész 
ország monarchia lett.

1939-ben az olasz fasiszták megszállták az országot. A megszállásnak 
1944 őszén a szovjet beavatkozás vetett véget.

Még expedíciónk idején is rendkívül szegény, elmaradott ország 
benyomását keltette.
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Utunk Albániába

Albániába való elutazásunkat, izgalmakkal teli előkészületi időszak 
előzte meg. Az út adminisztratív előkészítése (az albán fél fogadókészségének 
biztosítása, az útlevelek érvényesítése, s a vasúti és hajójegyek beszerzése) 
szerencsére nem a mi feladatunk volt. Az előzetes helyszíni szemle során 
szerzett tapasztalatok alapján azonban lakott helyektől távoli, vad, hegyi 
terepen végzendő, több hétig tartó, nehéz munkára kellett felkészülnünk.

Számolnunk kellett a folyamatos élelmiszer-ellátás nehézségeivel is, 
ezért mindenekelőtt a nyolctagú expedíció számára, mintegy hatvan napos 
albániai tartózkodás idejére, megfelelő élelmiszerkészletről, aztán a terepi 
munka során az éjszakai szállás és az időjárás viszontagságai elleni védelem 
érdekében sátrakról, a terepen való eligazodáshoz helyi térképekről, és 
megfelelő műszaki felszerelésről kellett gondoskodnunk.

Legtöbb gondot a körülményeknek megfelelő élelmiszerkészlet 
mennyiségének és összetételének meghatározása okozta. Végül hosszas 
latolgatás után -  a hegyi terepen várható erős fizikai igénybevételre való 
tekintettel -  elsőként 60 kg cukorból, azután 29 kg szalonnából, 24 kg 
szalámiból, 22 kg zsírból és 23 1 olajból álló törzskészletet állítottunk össze. 
Ezt -  biztonsági tartalékként -  még 40 db 500 g-os hús- és kolbász-, valamint 
24 db hal-, és 24 db reggeli konzervvel egészítettük ki.

Ezen kívül alapfelszerelésként kölcsön vettünk az Budapesti 
Erdőrendezőségtől 2 db 4 személyes, az Erdőtervtől pedig 1 db 8 személyes 
sátrat. A Honvéd Térképészeti Intézettől kaptunk Eszak-Albániára vonatkozó 
szintvonalas térképeket.

Műszaki felszerelésként az Erdőtervtől, illetve az erdőrendezőségtől 1 
db TO bussola-teodolitot, Christen-féle famagasságmérőket, planimétert, 
fatermelési táblákat, több Möller-féle lejttűzőt, barométereket és távcsöveket 
kértünk.

Végül az összességében mintegy 180 kg élelmiszerkészletet és a 
műszaki felszerelést vasúton és hajón történő szállításra alkalmas ládákba, a 
sátrakat pedig zsákokba kellett csomagolnunk.

Ezután következhetett csak a nem kevesebb körültekintést igénylő 
egyéni, „kézi” poggyász összeállítása. Ennek során -  a szokásos ruházati 
felszerelésen kívül -  a nehéz hegyi túráknak megfelelő öltözékről és 
bakancsról, valamint 9-10 hetes gyógyszerszükségletről, tisztálkodási és 
tisztító szerekről, s ezek becsomagolásához hajókofferről is gondoskodnunk 
kellett.

Ezzel a felszereléssel indultunk útnak. Budapest Keleti pályaudvartól 
Bukaresten át Konstancáig vonattal, onnan a Fekete-tengeren, a 
Boszporuszon, a Dardanellákon és az Egei-tengeren át, Görögországot délről
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megkerülve, Durresig, Albánia tengeri kikötőjéig hajón utaztunk. A 
naplóírást csak a hajóba történt beszállás után, elindulásunkat követő 
negyedik napon tudtam megkezdeni, mert erre sem az előkészületi időszak 
alatt, sem a vonaton nem volt nyugodt lehetőség.

A „Krím” fedélzetén, július 27.

1956. július 24-én, kedden este 20.06-kor kellett volna indulnunk, 
azonban a nemzetközi gyorsvonat késése miatt csak kb. 22.30-kor indul
hattunk.

Utunk a Tömösi-hágón keresztül, a Bucsec alatt gyönyörű volt. 
Busteni felett szépen látszott a Caraimanul keresztje.

25-én este 8 óra után értünk Bukarestbe. Hozzákészültünk az 
átszálláshoz: hordárokkal átvitettük a csomagokat a 10. vágány mellé, 
ahonnan 22.57-kor indult tovább a vonatunk Konstancába. Utána két 
váltásban elmentünk vacsorázni.

Háromnegyed 11 után beszálltunk a konstancai gyorsvonatba. 26-án 
hajnali fél 4-kor értünk KONSTANCA-ba. Ismét hordár, 30 lei. Szálloda, 
illetve szállószoba után való mászkálás eredménytelenül. így az állomás 
egyik sarkában kupacba hordtuk a csomagokat és felváltva őrködtünk reggel
7 óráig. Azután minden poggyászunkat beadtuk a ruhatárba.

A hajójegyünk be volt fizetve, de helyjegyet Konstancában kellett 
szereznünk. Senki sem tudta azonban megmondani, hogy ezt hol intézik. Az 
Inturist alkalmazottja beszélt a kikötővel, azok szerint semmit sem kell

tennünk, estére beszállhatunk a hajóba.
Ezen megnyugodva azon gondolkod

tunk, hogy kimegyünk Mamayába, de Lessényi 
Béla rendkívüli éhsége arra kényszerített ben
nünket, hogy a Casinoban megebédeljünk. Én 
nem ettem semmit, mert egyrészt jól megreg
geliztem az állomáson, másrészt már tudtam, 
hogy a Casino méregdrága hely. Bogár Pista pl. 
másfél tojásrántottáért, 1 szelet hideg olajos 
halért 20 lei-t fizetett. (Egyébként reggelire 
egy kávé-zóban finom teát ittunk kiflivel együtt 
1,30-ért.) Ebéd után szétoszlott a társaság. Mi 
Bogár Pistával fényképezni mentünk. 
Megnéztük többek között a városházát, Ovidius 
szobrával, aztán a mecsetet, a Casinot, s a 

OviZTszobrávaT" strandot, ahol meg is fürödtünk.
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A városban rettenetes a forgalom. Mintha senki sem dolgoznék. 1 
szobát 45 lei-ért adnak ki nyaralóknak a szezon alatt. A furdőjegy 0,50 lei. 
Nudista strandot is láttunk felülről, messziről.

Este fél 6 órakor találkoztunk ismét az 
állomáson a többiekkel. Emi lék közben mégis 
elintézték a CFR-rel a hajójegyet. Enélkül nem 
is szánhattunk volna be. Ismét kezdődött a 
tortúra: a nagy ládákat kiváltani a vasúton, 
kézipoggyász kiváltása a ruhatárból, felrakás a 
kikötőbe szállító szekérre, csomagszállítás, 
útlevél-, vám- és rendőri vizsgálat.

Szerencsére a bukaresti kereskedelmi 
kirendeltség hírt adott rólunk és egy Grünberg 
nevű úr várt bennünket és segített az 
eligazodásban, cipelt egyik helyről a másikra s 
csak így tudtuk elintézni az ügyeinket.

Rengeteg nehézséget okozott, hogy 
útlevelünkben kilépő állomásként nem 
Konstanca szerepelt. Semmiképpen nem akartak emiatt a hajóra engedni 
bennünket, pedig a hajójegyünk is megvolt. Nagy nehezen sikerült végre 
mégis megszereznünk a kilépési 
engedélyt.

Emellett ijesztő költségtéte
lek jelentkeztek: a reggelt követően 
a hajóba szállásig a csomagokért 
kifizettünk, ki- és berakás, városi 
szállítás címén, 170 lei-t, a hajóba 
rakásért külön 150 lei-t. A hajó
fuvar Konstancától Durresig vi
szont csak 58,50 lei-be került.

* . . . , . - A Krim Konstanca kikötőjébenA sok izgalom es szaladgalas 
után este 10 órakor végre felengedtek a hajóra, s átadták kabinjainkat. A szó 
szoros értelmében leroskadtunk az ágyakra.

Július 27-én reggel 7 órakor szedték fel a kiszálló lépcsőt, és 8 órakor 
elindultunk.

Felszálláskor az óránkat eggyel előbbre kellett állítanunk az orosz 
időszámításhoz, így minden időpontot e szerint kell érteni

Hajónk, a „Krim” 5500 bruttó regiszter tonnás. Hossza kb. 130 m, 
fedélzete kb. 6 m-rel van a víz színe felett. Első osztályon utazunk. Szép kis 
kabinunk van.

Konstancai mecset
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A Krim fedélzetén. Balról jobbra: Halász A., 
Lessényi B., Pankotai G., Szabó K., Riffer Z., 

Sáli E., Lengyel A.

Napirendünk: 7 órakor ébresz
tő, 8 órakor reggeli, 12-kor ebéd, 5 
órakor uzsonna, 8-kor vacsora.

A reggeli jó és bőséges: vaj, 
kolbász, sajt, tojás, kakaó.

Az ebéd már kevésbé lenyű
göző: káposztaleves, halfasírozott 
rizzsel és végül gyümölcslé italnak. 
(Ez utóbbit később is minden étke
zéskor víz helyett kaptuk.)

Ebédig a nyílt tengeren halad
tunk. A délelőttöt napozással és fényképezéssel töltöttük. 1 óra tájban kezd
tük megközelíteni a bolgár partokat. Nagyon szép volt a Várna előtti fok. 
Sziklás, mintegy 70-80 m magas teljesen meredek part. A part mentén több

fúrótorony, egy erősen kiálló fokon katonai 
rádióállomás.

4 óra körül beértünk a Várnai-öbölbe. 
Több mint egy órába tellett, amíg kikötöttünk. 5 
óra után, legnagyobb örömünkre, jegyet adtak s 
kiszállhattunk.

VÁRNA szép, tiszta város. Óriási az 
ellentét Konstanca és Várna között. Szép, fásított 
utcák. Eldobott papír, piszok, szemét nincs. Sok 
az utcai limonádéárus. Délután 6 órakor is még 
pezsgő piac. Sok gyümölcs. Görögkeleti székes- 
egyházában szép fafaragásos szószék és csillárok 
vannak. Nagyon szép a színház épülete. Az 
épületek általában szépek és modemek, az 
emberek is európai benyomást keltenek.

A hajón bolgár diákok is jöttek velünk 
Konstancából. Még Várna, azaz Sztálinváros előtt megkérdeztük tőlük, mikor 
érünk „Stalin”-ba? Azt mondták: „Nincs Stalin, az Várna.” Jellemző, hogy a 
Szovjetunióban tanulnak.

Az estét és éjjelt a várnai kikötőben töltöttük. Este tarokkoztunk. A 
társalgóban megismerkedtünk egy berlini némettel, aki szintén Albániába jön 
halhűtőházat szerelni.

A várnai ortodox katedrális
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„Krim”, július 28.

Ma reggel kb. 7 órakor indultunk el Várnából. Egy ideig a part mellett 
haladtunk. Most azonban már -  délután 2 óra van -  messze-messze csak a 
kék víztükröt látjuk. Gyönyörű az idő, még szebb a tenger. Délután 6 óra 
tájban már egészen közel jártunk a parthoz. Sziklás, meredek part. Először 
csak távcsővel, majd szabad szemmel is ki lehetett venni a Boszporusz első 
katonai erődítményeit: egy domb 
tetején citadella, alatta 
terepszínűre festett sok katonai 
épület, tőle balra kisebb telep, 
árbocon a török lobogó. Kissé 
távolabb észrevettük a Boszporusz 
bejáratának két oldalán álló 
erődök világítótornyát. Erről 
tudtuk meg tulajdonképpen, hogy 
hol vagyunk. Kb. este fél 7-kor 
fordultunk be a Boszporuszba. Aknazár a Boszporusz bejáratánál

ISTANBUL eleitől fogva gyönyörű látvány. Két oldalt fiatalosokkal 
borított hegyoldalak, Pineák, ciprusok. Eleinte egymást érik az erődök, majd 
jön az aknazár. Fényképezni elvileg tilos, de mi az ablakokból egy-másfél 
tekercs filmet mégis elcset-tegettünk.

Az erődök után jöttek a 
lakótelepek. Kezdődött a város.
Gyönyörű házak. Rengeteg karcsú 
minaret és mecset. Sűrű átkelő 
hajóforgalom. Nagy angol, ameri
kai hajók.

Az Üszküdar-i oldal volt 
megvilágítva, ezért inkább azt 
figyeltük. Olyan, mintha Istanbul 
nyaralóvárosa, villanegyede lenne.
Az Istanbul-i oldalon hatalmas 
bérházak, autóbuszok, mecsetek, minaretek tömkelege. Sajnos a Rumeli 
Hisari-erőd, amit mi akkor a Jedikulának hittünk, nem volt megvilágítva, így 
csak bizonytalanra fényképezhettünk.

Az Üszküdar-i oldalon az utolsó nevezetesség, valami hatalmas 
laktanya- vagy várszerű épület volt, szintén impozáns látvány. Aztán vége a 
városnak, kinn vagyunk a Márvány-tengeren. Éppen 9 óra lett, mire kiértünk, 
mehettünk vacsorázni. Alig tudtunk szóhoz jutni a sok benyomástól, s a 
gyönyörűségtől.

Rumeli Hisari-erőd
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„Krim”. július 29.

Ma reggel fél 8-kor ébredtünk, s azt vettük észre, hogy már a 
Dardanellákon is túl vagyunk. Most délután 2 órakor a nyílt tengeren, már az 
Égéin járunk. Néha egész homályosan kivesszük egy-egy sziget körvonalait. 
Egyébként csak tenger, végtelen víztükör látszik. Azt hittük, ma is dúskálni 
fogunk a látnivalókban a szigetek között, de csalódtunk, mert eddig semmit 
sem láttunk.

Mégis érdekes napunk volt. Ebéd után delfineket láttunk. Egy darabig 
öt úszott a hajó orra előtt, végül már csak egy maradt, de az 10-15 percig 
kitartott velünk. Ki-kiugráltak a vízből. Lehettek kb. 2 m hosszúak.

Délután 4 óra tájban Andros és Euböa görög szigetek közé értünk. A 
török partokkal szemben mind borzalmas kopárok.

Mindenki az atlaszokat nézte. Bennünket felhívott a kapitány a 
vezetőfülkébe és megmutogatta a hajótérképeket, a radarkészüléket és 
angolul elbeszélgettünk.

A radar 5 perc alatt gerjed be, megjelöli a hajó helyzetét, haladási 
irányát, a hajótól bizonyos távolságban levő szigeteket, hajókat stb.-t. Ezek 
távolságát is 1/10 mfd pontossággal megméri. Ködös, párás időben 
nélkülözhetetlen, kiváló műszer.

A kapitány 20 év óta járja a tengert, de Istanbul neki mindig újat 
jelent. A hajót 1928-ban a németek építették, a motorok (3 db) egyenként 
2020 lóerősek, a Krupp gyár építette őket Kielben. A hajó legnagyobb 
sebessége 13 mfd (20-22 km). Merülése 6-7 m, a vízszint feletti magassága 
szintén kb. 5-6 m, a hajó orrában 8 m is megvan.

Este 10 órakor Pireus és Athén lámpáit, Korinthus fényét láttuk a 
távolban. A hajó népe a fedélzeten táncolt, mi pedig tarokkoztunk, majd 
gyönyörködtünk a szép éjszakában

Érdekes volt, amikor 28-án Istanbulon áthajóztunk, akkor is valami 
magyar dalt játszottak. Furcsán hatott a Pineák, ciprusok és minaretek hazájá
ban.

A kiszolgálás egyébként nagyon gyenge. Még egyszer sem takarítottak 
a kabinban. Egyedül a reggeli jó. Az ebéd rendszerint káposztaleves, második 
fogásnak valamiféle hús, paradicsom, 1 pohár langyos kompótlé és kész. 
Vacsora: bableves, káposztaleves, valamiféle hús, esetleg sülthús, tegnap 
szafaládé. Éhesek azért nem vagyunk, de unjuk az egyhangúságot. Este a 
dohányzóba szoktunk felmenni. Tarokk, sakk 11 óráig.
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„Krim”. július 30.

Ma reggel 7 órakor a Peloponnesos harmadik nyúlványának 
magasságában ébredtünk. Ma is teljesen tiszta idő ígérkezik. A tenger is 
teljesen nyugodt. Eddig még olyan kisebb fajta hullám is, amely a hajót ± 5 
fokra kimozgatta, csak a Dardanellák előtt volt.

Jelenleg itt a kabinomban szól a rádió és 'x Csárdáskirálynőből 
közvetítenek részleteket, azt is hallgatom írás közben.

Rémes a hőség volt. Hiába kapcsoltuk be a ventilátort, nem sikerült 
lehűteni a kabint. Kabinunk be-rendezése: emeletes ágy, az ablakok alatt kis 
asztal, 2 kis fiókkal, rajta éjjeli szekrénylámpa és ventilátor, az ágyak fej
részénél ágylámpa, kanapé, mosdókagyló, tükör, külön villany és az ágyak 
végében kicsi szekrény. Az egész kabin kb. 2,5 x 2 m méretű. Van még egy 
párnázott és egy tábori szék is a felszerelésben.

„Krim”. július 31.

Ma délután, állítólag fél 4-re, négy és félnapos hajózás után beérünk 
Durresbe, régi nevén Durazzóba. Vége a kényelmes életnek.

Alig várom már, hogy beérjünk Tiranába. Estére felhívom az én 
Kedveseimet. Remélem, ők is legalább olyan jól vannak, mint én. Pankotai 
Gábor mindig a fiát emlegeti, sokért nem adná, ha itt lehetne, én pedig azon 
álmodozom, hogy egyszer majd csak alkalmam adódik az én Kedveseimet is 
elhozni egy ilyen szép útra. Mennyivel jobb lenne, ha most ők is itt 
lehetnének.

Ismerkedés Tiranával

Tirana, július 31.

Ma délután hajóidő szerint 4 órakor megérkeztünk. Az órákat két 
órával vissza kellett állítanunk, mert itt csillagidővel mérnek. Az itteni 4 óra a 
mi otthoni nyári időszámításuk szerint öt órának felel meg.

A kikötőben a kereskedelmi kirendeltség és a követség kiküldöttje 
várt bennünket. így itt nem volt semmi baj. Autóbusszal hoztak be bennünket 
Tiranába.

DURRES, a kikötőváros, régi nevén Durazzó, látképe nagyon szép. A 
hegyen Zogu király volt nyaralója, minaretek, szép modem épületek.

Érdekes látvány viszont a városban a szemetes, aki szamárháton 
átvetett két vesszőkosárba gyűjti a szemetet. Az emberek nagyrészt gyalog
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vagy szamárháton, fanyeregben közlekednek. A tehenek egészen aprók. A 
kétkerekű kis kordét is általában szamár húzza.

Az út Tiranáig rendkívül 
érdekes: Óriásnyárak, Eucaliptusok, 
különleges Pinusok szegélyezik.

TIRANA, a főváros, kellemes 
benyomást kelt. Szép, széles rendezett 
főtere van, amelyet modern épületek, 
minaretek és a modem Dajti szálló 
szegélyez. A szálló is kellemes. Egy
ágyas szobáink vannak, káddal vagy 
zuhanyzóval felszerelve.

Finom hideg forrásvize van. Ez 
a legfontosabb, kellemes meglepetésünk, mert otthon a rossz ivóvízből

származó vérhassal ijesztgettek bennünket állan
dóan.

Rémes a drágaság. Délután ittunk egy-egy 
pohár sört és feketekávét. Fél liter sör ára 54 lek, 
egy szimpla feketekávé pedig 20 lek. A vacsoráért 
140 lek-et fizettünk. Napidíjunk 700 lek, szál
lásköltség 250 lek (1 Ft = 4 lek).

Este beszéltem az én Kedvesemmel. 20 perc 
alatt bejött a hívás. Azonnal ő vette fel. Igen boldog 
voltam. Utána hallatlan örömmel meséltem a 
többieknek az eredményt. Szabó Karcsi is azonnal 
felhívta Szűcs Bandi barátját, Gábor pedig általa
üzent a feleségének, hogy ma este felhívja. Nagy 
öröm volt.

Tirana, augusztus 1.

Ma reggel felkelés után naplót írtam. Utána egész nap nem volt 
megállás. Bank, pénzfelvétel, mecset- és minaretnézés a banki szünetben, 
utána a nagykövetségen bemutatkozó látogatás; teherautóval a nagy ládákért 
utazás Durresba.

Rémes a hőség: 48-50 foknak éreztük. A hivatalokban itt csak 2 óráig 
dolgoznak. Nem is csoda, mert borzalmas a hőség.

A teherautón jól lesültünk. Mire kiértünk Durresba, a hivatalnok már 
elment sziesztázni, majd csak 4 órakor jön vissza. Addig mi is elmentünk 
fürdeni, alsónadrágban. Ez a második tengeri fürdésünk: Konstancában a 
Fekete-tengerben, itt pedig az Adriai tengerben fürdünk.

lEsűte J. 4. ,

Mecset a főtéren

Tirana főtere
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4 órakor vissza a kikötőbe a csomagokért. A kapun azonban nem 
engednek kimenni, mert nincs vámtiszt, az csak 6 órakor jön be. Vissza a 
raktárba, lerakni a csomagokat. 6 órakor a vámtiszt átveszi, ismét felrakni a 
csomagokat, indulhatunk.

Végleg megérkeztünk Tiranába. A csomagokat a kereskedelmi 
kirendeltségen raktuk le. Közben persze a durresi strand éttermében, nem 
valami barátságos, biztató környezetben, megebédeltünk. Ugyanaz az étel, 
amiért az előző este a Dajtiban 140 leket fizettünk, itt egy pohár sörrel 
kiegészítve csak 90 lekbe került. Vacsora csomagból, teafőzéssel.

Tirana, augusztus 2.

Ma délelőtt megyünk védőoltásra, utána az Iparügyi Minisztériumba 
tárgyalásra, azután még egy előkészítő tárgyalás az erdészeti főigazgató
sággal, holnap pedig a végleges prog
ram rögzítése.

A hőséget kezdjük megszokni.
Találkoztunk egy fiatal magyar mete
orológussal, s ő mondta, hogy a hő
mérőházban tegnap 35 fokot mértek.

Ebéd után úgy volt, hogy a 
kereskedelmi kirendeltségtől az 
élelmet áthozzuk ide a szálló hideg 
raktárába. Mivel azonban a raktáros A tiranai bazárnegyed

nem volt ott, inkább elmentünk várost nézni és fényképezni. Bementünk a 
bazárba is.

A Sztálin szoborral díszelgő főtérnek egyik oldalát festett deszkafallal 
lezárták, s e mögött van a bazár. Az, hogy itt 
deszkafalról van szó, csak belülről látható, 
kívülről olyan tökéletes az imitáció. „Patyomkin- 
fal” A fal mögött azon-ban tipikus keleti 
külváros: gyorsfényképészek hada, szűk 
sikátorok, árus bódék.

A bazár bejáratánál találkoztunk össze Jaq 
Kólával, Kóla bácsival. Véletlenül vettük észre, 
amikor befelé sétáltunk, hogy odaszólt egy másik 
embernek: „Hungarese” Erre lettünk figyelme
sek. „Hát ez tud magyarul?” Csak néhány szót 
tudott magyarul, de emellett 8 nyelvet beszélt.
Karcsi kezdett vele franciául beszélni. Később, 
mikor cigarettával kínált, én azt találtam Bugyogós asszonyok a bazárban
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mondani, hogy „I don’t smoke”, s ekkor kiderült, hogy kitűnően beszél 
angolul. Ezzel megindult a beszélgetés közöttünk: 16 évig élt Amerikában, 
valami cirkusszal járta a világot, most pedig az albán filharmonikus zenekar 
sofőrje, 71 éves. Nagyon megörült, amikor én angolul kezdtem vele beszélni, 
meghívott bennünket egy török feketére. Mi is fizettünk egy feketét, és így 
kellemes barátságban elváltunk.

A bazár másik felén láttunk fezgyártókat, az egyiknél 200 lekért meg 
is rendeltük magunknak a megfelelő nagyságot és fazont is. Van hosszúkás és 
lapos is.

Érdekes a fezgyártás. Teljesen kézi erővel történik: valamiféle pen
getés szerszámmal foszlatják a gyapjút, aztán szappannal és márványdarabbal 
való hosszas gyúrás után papírral körülaggatott cserépedényre dolgozzák rá, 
ezen kiszárad és kész.

6 órára értünk vissza a szállóba. Már vártak ránk a többiek. Teki 
Kaltáni is itt volt. Délelőtt is ő volt a tolmácsunk.

Este elmúlik már a hőség és egészen kellemes a hőmérséklet. Mi is 
elmentünk sétálni. Rengeteg ember az utcákon, az üzletekben nagy a 
forgalom, még este 8 órakor is.

Gyönyörű oleanderek, mimóza- és Ligustrum fák, gömbkoronájú, 
zömöktörzsű Pinusok díszítik az utcákat, tereket. Az oleanderek különösen 
szépek: 2- 2,5 m magas törzsű fák, tele fehér, rózsaszínű, piros és más sokféle 
színű virágokkal. A gömbkoronájú Pinus állítólag Pinus pinea. A Pineákra 
jellemző lapos korona csak a fiatal egyedeknél van meg.

Tirana, augusztus 3.

Ma délelőtt tárgyaltunk az albánokkal. Megállapodtunk, hogy a Fani 
Vogel völgyében fogunk dolgozni, a többi variáns legfeljebb távlati formában 
vizsgálandó.

A FANI VOGEL vízgyűjtő medencéje Albánia északi részén, a 
Shkodra-tól keletre mintegy 130 km-re fekvő Kukés alatt, ÉK-ről DNY felé 
húzódó, északon az 1856 m magas Maja e Runés, nyugaton az 1991 m magas 
Munella és keleten az 1987 m magas Maja e Zebes hegyei által körülzárt, 
mintegy 27 000 hektár kiterjedésű völgykatlan.

Valószínűleg a jövő kedden Emil, Gábor, Lengyel Bandi és én 
kimegyünk a hegyekbe. Az albánok jól fel voltak készülve: 1:200 000 
méretarányú térképbe berajzolva a vízgyűjtő, megjelölve az elképzelt 
táborhelyek stb.

Délután előkészítettem az első megállapodásról a jegyzőkönyvet, 
hogy ma annak alapján rögzíthessük a dolgokat.
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Este vacsora a Dajti kerthelyiségében, utána beszélgetés, sörözés 
Bartháéknál. Bartha fiatal általános mérnök. 3 konzervgyárat épít itt.

Még az első napokban találkoztunk Ilja Mitrushi nevű albán 
erdőmérnökkel is, aki jelenleg a Tudományos Intézetnél erdészeti kutató. 
Bécsben végzett, a felesége szihalomi magyar lány. Kitűnően beszél németül, 
feleségével is így társalog, a gyerekek magyarul, németül és franciául 
beszélnek. Tőle tudtunk meg néhány adatot Albánia erdőgazdaságára 
vonatkozólag:

Közlése szerint az erdők 40-50 %-a bokros erdő, ún. bushland. Kb.
3 3400 000 m' az évi iparifa- és 2 millió m a tűzifatermelés. (Eszerint az összes 

fakitermelés több mint háromszorosa a hivatalosan nyilvántartott, a FAO 
erdőleltárban közölt mennyiségnek.) A hegyi lakók házainak ugyanis nincs 
ablaka és mennyezete, ezért a rendkívül nagy tűzifafogyasztás. Itt az a felfo
gás, hogy „a mi takarónk a fa” Sok értékes anyag az erdőn marad. Az öt
éves erdősítési terv csak 8000 hektár, az évi teljesítés pedig mindössze 3-400 
hektár.

Rettenetesen szegény a nép, ezért nem lehetett eddig a kecske- és 
kopárkérdést megoldani. Nagyon kicsi az egy főre jutó megművelt terület, így 
óriási problémát okoz a nép ellátása, élelmezése. A szakmunkások havi

A Fani Vogel medencéjének, az expedíció munkaterületének szemléltető térképe
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keresete kb. 4000 lek, a segédmunkásoké 2500-3000 lek. (Gyenis Ferenc, 
kereskedelmi tanácsos, a kirendeltség vezetőjének a fizetése 7200 Ft = 29 400 
lek, a gépírónőjéé 5100 Ft = 20 500 lek.) Jegyrendszer van, az adagok 
szűkösek, de jegyre minden olcsóbb.

Tirana, augusztus 4.

Ma reggel ébredtünk első ízben felhős reggelre. A nap süt, de a 
hőmér-séklet így is 30 C fok.

Reggel feladtam Piroskámnak a születésnapi táviratot. Kíváncsi va
gyok, mikor és hogyan kapják meg.

Sajnos az albánokkal a tárgyalás elmaradt, mert az illetékes főigaz
gatónak el kellett utaznia. így csellengéssel telt el a nap.

Néhány albán szó: falimenderi = köszönöm, sum = nagyon, plázs =
fürdő.

Tirana, augusztus 5.

Ma délelőtt az Iparügyi Minisztérium rendelkezésünkre bocsátott egy 
nagy terepjáró autót, s azzal két fordulóval lementünk Durresba, a tengeri 
fürdőbe.

A strandon Teki Kaltani kerített egy szobát, ahol levetkőzhettünk, 
aztán levonultunk. Vittünk 4 db gumimatracot is. Nagyszerű volt az azokon 
való úszkálás. Valamennyien nagyon élveztük. Száraz kosztot ettünk, hozzá a 
termoszból hideg citromos limonádét ittunk. Délután fél 3-kor az első 
menettel hazajöttünk.

Itthon tört csak ki a borzalom. Hideg vízzel letusoltam, utána Nivea- 
kenés és lefekvés. 1 óra múlva olyan hidegrázás fogott el, hogy még. Bár a 
hajón való napozással a mellemet és hátamat elég jól előkészítettem, az új 
úszónadrágból kilátszó szűz részek, a hasamon 5 cm-es, a combjaimon 4-5 
cm-es csíkok az úszó matracon való kb. kétszer 20 perces napozás alatt 
tönkreégtek. Este 8-kor be kellett vennem 2 Kalmopyrint, annyira rosszul 
éreztem magamat. -  Kínkeservek közepette 3-szor bekentem a leégett, 
fájdalmas részeket Niveával. így lassan enyhülni kezdett. Még vacsorázni 
sem volt kedvem. Csak a lehűtött sárgadinnyét ettük meg együtt. Aztán 
Pistával elég sokáig elbeszélgettünk, majd elaludtunk.

Tirana, augusztus 6.

Pista és Karcsi ma felmentek a hegyre, a Mali i Dajtira. Úgy volt, 
hogy én is velük megyek, de mivel a szombati tárgyalás elmaradt, azt
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gondoltuk, hogy ma erre sor kerül, ezért itthon maradtam. Most fél 3 van. A 
tárgyalásból nem lett semmi, de még Pistáék sem értek haza. Azt gondoltuk, 
hogy 2x3 óra alatt meg lehet járni az utat oda és vissza (a Dajti csúcsa 1610 
m magas). Reggel 6 órakor indultak, most már több mint 2x4 órája, hogy 
elmentek.

Délelőtt bevásároltam, hogy mire hazaérnek, behűtött anyag várja 
őket. Vettem 1 kg paradicsomot és 3 kg sárgadinnyét.

Pistáék késő este értek haza. Fél 3-kor, tehát 8 és fél órai gyaloglás 
után, kb. 1000 m magasságból visszafordultak. Ahogy mondják, elképesztően 
vad, kőfolyásos a terep, rémes meredekek. Nagyon csalóka a távolság.

Durres felé menet az út mellett már múltkor is feltűnt a rengeteg élénk 
piros virág. Tegnap megálltunk egynél, s megállapítottuk, hogy az Árum 
maculatum termése.

Legtöbbet ér itt a kitűnő ivóvíz. Állítólag 1200 m magasból a Mali i 
Dajtiról hozzák, gravitációs vezetékkel. Olyan a víz, mintha állandóan 
jegelnék.

Szombaton lázas izgalomban voltunk, mert a tárgyalásról, annak 
időpontjáról semmit sem tudtunk, viszont nem is ismertünk név szerint 
senkit, akit kereshettünk volna az Iparügyi Minisztériumban. Végül eszünkbe 
jutott, hogy bemegyünk az Földművelésügyi Minisztériumba Tekihez, ő majd 
segít.

Tirana, augusztus 7.

Még mindig csak Tirana. Tegnap és ma is semmittevéssel telt. 
Amilyen jól indult az ügy, úgy megállt most.

Ezért a délelőttöt a városban való sétálással, nézelődéssel töltöttük. 
Rendkívül érdekesek itt ezek a fezes, bugyogós alakok. Az asszonyok, 
legalábbis az idősebbek, nagy része is mély fenekű bugyogóban jár, mint az 
öregebb férfiak. Nagyon gyakori a fekete vászontakaró, amit néha az álluk 
alatt, néha az orruk alatt, néha a fölött tűznek össze. Érdekes keleti világ ez.

Délután 6 órára Emilt mégis behívták tárgyalni. Izgatja őket, hogy 
még mindig nem érkezett meg a magyar jegyzék, mely szerint a magyar 
kormány vállalja a bizottság költségeit. Vonakodnak a jegyzőkönyv 
aláírásától is. Nekünk pedig lényeges, hogy ők kinyilatkoztassák, hogy az 
eddigi sok variánsról való mellébeszélés helyett csak egyről, a Fani Vogel 
vízgyűjtőjéről van szó.

Lényeg azonban az, hogy Violából (régi nevén Valonából) 
berendeltek egy GAZ-t s azzal vagy ma, vagy holnap délelőtt mi négyen, 
Emil, Bandi, Gábor és én, indulunk kifelé első felfedező utunkra.
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Tirana, augusztus 8.

Ma délelőtt Pankotai Gábort és Szabó Karcsit behívták az Építésügyi 
Minisztériumba. Az albánok feltettek sok olyan kérdést, ami lehet, hogy őket 
már most érdekli, de nekünk még nem érdekes, ezért hozzávetőleges választ 
kell adni. Karcsiéknak, amíg mi nem leszünk itthon, úgy kell tárgyalniuk, 
hogy minden adatot és információt, amit a terepmunkához és a kalkulációk 
összeállításához tudnunk kell, azt most megtudakolják tőlük. Ha az albánok 
akarnak tudni valamit, nem feltétlenül kell válaszolni. A kivitelezés kon
strukciójára vonatkozóan semmi esetre sem szabad nyilatkozni.

A nap egyébként lényegében az útra való felkészüléssel telik. Vettünk 
négyünknek fejenként 1,5 kg kenyeret és összesen 1 kg rizst.

Még néhány érdekesség Tiranából. Külön „szerzet” itt a rendőrség. 
„Fejvadászokénak hívják őket. Valóban be is illenek annak. A múltkor 
reggel magam láttam, amikor egymás után 2 kerékpárt elszedtek, termé

szetesen nagy csoportosulás és 
kiabálás közepette. Amikor 
Durresból a ládákkal jöttünk haza, 
minket is le akart egy morcos 
rendőr szállítani a kocsiról, mert, 
ahogy kivettük, túl magasan 
ültünk. „Regula, regula” mondta.

Az idegeneket általában 
tisztelik. Minket mindenütt oro
szoknak néztek, aztán amikor meg- 
mondtuk, hogy magyarok vagyunk, 

akkor „Á, turist” volt a felelet. „No, no ingenere” kellett minden alkalommal 
helyreigazítani őket.

Még egy keveset a mi idegen voltunkról. Rövidnadrágos 
megjelenésünk az első napokban, de még ma is, általános feltűnést keltett. 
Erről azonnal tudják, hogy idegenek vagyunk, de nem bántanak bennünket. 
Gúnyolódás vagy ehhez hasonló még sohasem történt velünk.

Ami pedig a tiszteletet illeti, még eddig akárhányszor bementem 
üzletbe, amikor észrevették, hogy ott vagyok és idegen vagyok, az esetleg 
sorbanálló nép mondogatta a kiszolgálónak, hogy jöjjön hozzám. S valóban 
két percnél többet eddig sohasem kellett vámom.

Ma megállapítottuk, hogy az egész városban a legmagasabb épület a 
Hotel Dajti. Ez az egyetlen 3 emeletes épület a fővárosban.

Délután 4 órakor kimentünk a bazárba, láttunk egy érdekes 
szamámyerges műhelyt, és Lessényi Béla bakancsát akartuk megszegeztetni. 
47 db hegymászó és 95 db csigaszeget ütött bele a suszter és elkért érte 220
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leket. A jellemző azonban az, hogy amíg a szegelés tartott legalább 8-10-en 
álltak körül bennünket, minket és a susztert lesve. Ilyenkor már tömve vannak 
az utcák a rengeteg semmittevő emberrel. A kávézók előtt, a járda szélén 
guggolva, álldogálva beszélgetnek.

Minden 10 lépésre van egy kávézó és a hozzáértők szerint nagyon jó 
feketét főznek. Törökösen, minden egyes adagot külön kis ibrikben a kávéval 
együtt főzik meg és zaccal együtt tálalják. Állítólag nálunk 1 kg kávéból 333 
adagot főznek, itt pedig csak 166-ot. Tehát itt egy szimpla felér nálunk egy 
duplával. Kinn a városban egy szimplát 10 lekért adnak. Gábor naponta 
legalább négyet megiszik, s elha
tározta, hogy otthon is be fogja 
vezetni a törökös kávéfőzést, felsze
relést is itt szerez hozzá.

Pistának a hőmérője ma du.
3 órakor a szobában is 29 fokot
mutatott. Reggel 8-kor 26 fok C
volt. Kinn a napon lehet 50 fok is.
Olyan, mintha az ember egy
túlfűtött kazánházban járna. Már 
megszok-tuk, hogy csak kényei- Szamárnyerges műhely előtt Pankotai és Bogár

mesen szabad lépkedni, sietni semmi esetre sem. így kibírjuk, sőt lassan 
egészen megszeretjük.

Óriási szerencse, hogy jelentős élelmiszerkészlettel felszerelve jöttünk 
el hazulról, így majdnem teljes önellátásra rendezkedhettünk be. A 
kereskedelmi kirendeltség gépírónője adott kölcsön egy rezsót, hoztunk 
magunkkal lábasokat, így két négyes csoportban naponta egyszer, az egyik 
csoport délben, a másik este főz. Egyetlen problémánk csak a közlekedés 
lesz. Ezt az albánoknak kell biztosítaniuk.

Augusztus 1-jén megkezdtük a hazai fogyasztást, azóta nem igen 
voltunk vendéglőben. Reggelire teát, naponta egyszer meleg ételt főzve jól 
kijöttünk az adagokkal. Paradicsomot, paprikát, tojást, dinnyét veszünk 
kiegészítésül a főzéshez, s így jól élünk. Pista a raktárosunk, ő hetenként 
kiadja a fejadagokat és számon tartja, hogy a fejadagon felül senki se 
fogyasszon. A zsiradék- és a húsadagot egyébként Neszti barátunk, a szálloda 
igazgatója jóvoltából itt a szálló hidegraktárában helyeztük el. Neszti 
egyébként kitűnően beszél magyarul, állítólag 3 évig élt Pesten.

Tirana, augusztus 9.

Ma végre kimegyünk a hegyekbe. A jelzés szerint 10 órára jön értünk 
a terepjáró, és indulunk.

25



Első felfedező utunk

Tirana, augusztus 14.

9-én háromnegyed 11-kor négyen: 
Sáli Emil, Pankotai Gábor, Lengyel Bandi 
és én valóban elindultuk első hegyi 
utunkra, a feladat nagyvonalú áttekintésé
re és megismerésére.

Öt napig voltunk távol. Tegnap, 
13-án este fél 8-kor érkeztünk vissza Ti
ranába. Útközben nem volt sem idő, sem

A Mát folyó hídja Milol után alkalom az írás-
ra, ezért most,

14-én emlékezetből írom le ennek az öt napnak a 
történetét. Az út annyi izgalmat, újat és szépet 
hozott, hogy azt el sem tudtuk képzelni, de sajnos 
leírni sem lehet elég hűen. Néhány szemelvényt csak:
Hétszemélyes GAZ-zal vittek bennünket. Túraveze
tőként velünk jött Hamdi Hasani (Franciaországban 
végzett albán erdőmérnök), Francesco Lufi, a tol
mács, és egy technikus az FM-ből.

Útvonalunk:
Tirana-Vorré-Milot-Shkodra-Puké-Fusarsz-
Shémri. Fél 3-kor értünk Shkodrába. Milot után Lefátyolozott asszony

átmentünk a Mát folyó
hídján, amely állítólag Albánia leghosszabb hídja.

SHKODRA-ban a legfőbb érdekesség a 
lefátyolozott nők. Általában fekete ruhában jár
nak és fekete selyem fátylat hordanak az arcuk

E S f  A város kb. 1880-ig Albánia fővárosa
volt. Akkor telepítette át Zogu király a székhelyét 
Tiranába, a szomszéd veszélyes közelsége miatt. 

Bf Zoguról egyébként nem hallottunk eddig rosszat,
sőt az események időpontjának meghatározásakor 

ítffc* i I rendszerint Zogura hivatkoznak, s azt mondják 
j H R R - j  pl., hogy „az még Zogu idejében történt.”

Shkodrának, régi nevén Szkutarinak, szép 
Shkodrai mecset nagy mecsetje van két minarettel. Délről jövet
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impozáns a várrom is. A Hotel Inturism éttermében ebédeltünk. Szép tiszta 
étterem, a főpincér németül és angolul tökéletesen beszél. A városnak 
hasonló képe van, mint Tiranának, kissé talán elhanyagoltabb annál. A város 
szélén kezdődő és Jugoszláviába is átnyúló Shkodra-i tó köves, kopár 
partjával semmi különöset nem nyújt.

Fél 5-kor DK-re továbbindultunk Kukés felé. Rövidesen beértünk a 
hegyek közé. Kezdődött az izgalom. Sofőrünket a leghosszabb rábeszélés 
árán sem sikerült rávenni, hogy 50 km-nél lassabban hajtson. A legélesebb 
kanyarba is 40 km-es sebességgel belehajt, természetesen nem tud 
megmaradni a saját szalagján, átcsúszik a másikba, akkor fékez, és olyan 
hirtelen tekeri a kormányt, hogy majd 
felfordul a kocsi. Ehhez járul még, hogy 
az egész úton sehol sincs korlát, sem 
kerékvető, viszont átlag 500-600 m 
magasságban, irdatlan sziklás meredély 
szélén vezet az út.

Az utat egyébként még az olaszok
építették. Nyomvonala nagyon szép,
azonban -  hegyi út lévén -  a szélsőségek 
jellemzik: hirtelen erős emelkedők, szűk Szerpentinek a Shkodra-Kukes-i úton

átmeneti ívek, és legtöbbször bővítés nélküli kanyarok.
Az erdészet 5 tonnás Skoda tehergépkocsiján szállítják lefelé a fát. Az 

egyik kanyarban csaknem összeütköztünk eggyel. Közben szerencsére ránk 
sötétedett, így nem tudtuk annyira érzékelni, hogy hol járunk. így 
alábbhagyott kissé az izgalom, addig azonban rémes, hogy mit álltunk ki.

A sofőr okozta izgalom mellett a táj maga is gondoskodott izgal
makról. Hatalmas sziklás kopár tömbök, mélységes meredélyek. Ahogy a nap 
lemenő sugarai kirajzolták a hegyek ormait, olyan formájuk volt, mint valami 
brüsszeli csipkének, annyira változatos, szabdalt a tájék.

Elképzelni, leírni nem lehet azt a szépséget, amit a természet tud 
nyújtani. Ha előre nézel a látóhatárra, 
csipkézett, meredek, sziklás ormokat, 
ha lenézel a mélybe, csillogó pata
kokat, hatalmas sziklatömböket, 
kisebb-nagyobb hidakat, gyönyörűen 
kanyargó szerpentineket látsz. Emel
lett azonban le kell törjön az a lát
vány, amit a hegyoldalak rémületes 
pusztulást szemléltető kopár képe
nVilit Lepusztult kopárok Puke előtt
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Tiranától -  Shémri-ig több mint 200 km az út. Shkodráig a hegyek 
nyugati lábánál, onnan pedig benn a hegyek között halad. Ezen a 200 km-en 
csak kopár, csupasz hegyeket láttunk, erdő sehol. Púké előtt mintegy 5-8 km 
hosszúságban teljesen csupasz területen haladtunk át. Ameddig a szem ellát, 
csak vöröses barna szikla volt látható. Termőréteg, zöld növényi takaró 
egyáltalán nincsen. Hamdi tájékoztatása szerint több mint 100 éve 
lepusztították itt az erdőt, amely a kecskék miatt azóta nem tudott 
újratelepülni. A víz lemosta, kivájta és ijesztő temetővé változtatta az egész 
tájékot. Borzalmas szomorú látvány.

Este kb. fél 8-kor érkeztünk Shémri-be. Ez is, mint az összes többi 
hegyi falu, 5-8 házból álló kis település. A Fusarsz-ban székelő erdőipari 
vállalathoz tartozik. Fusarszban van egy 2 műszakban dolgozó, 9 keretes, 
évente 50.000 m3-t feldolgozó, Shémri-ben pedig egy 2 keretes fűrészüzem. 
Mindegyik telepen van egy fából épített ún. munkásklub vagy kantin.

SHEMRI-ben a kantinban megvacsoráztunk. Természetesen háti
zsákból. Azután átvonultunk a mellette levő ún. könyvtárszobába, és ott a 
földre megvetettük az ágyunkat. A „könyvtárhelyiség” berendezése egyébként 
mindössze egy kecskelábú asztal, 4 fal melletti pad és egy üres szekrény volt.

Nagy szenzációt keltettek a gumimatracaink, melyeket itt használtunk 
először éjszakai alvásra. Kísérőink mindegyike arra kért, hagyjuk itt nekik a 
miénket, ha hazamegyünk, ők megfizetik a lekre átszámított árát, s mi majd 
otthon vehetünk helyettük. Tényleg nagyszerű holmik ezek. Itt ilyet látni 
egyáltalán nem lehet. Ha lenne is, megfizethetetlen ára lenne.

Augusztus 10.

Augusztus 10-én reggel Shémri-ben megnéztük a fűrésztelepet. 
Rémes látvány. A fűrésztelep felett, kb. 20-30 m magasságban, a hegyol
dalban végződik az erdei vasút, amelyről egyszerűen leszórják az egységesen 
4 m-re hossztolt rönköket, s azok a meredek oldalon valahogy lezúdulnak a 
rönktérre. Borzalmas sérülési és minőségi kár. A rönkvégek beszakadva, 
felrepedezve.

A gatterek Brünnben gyártott cseh gépek. A máglyázás is elképesztő: 
saját anyagot, tehát pallómáglyán pallót, deszkához deszkát használnak 
hézaglécnek. Általában feketefenyőt vágnak. A két keretfűrészen kívül van 
egy inga- és két szélező körfűrész. A beérkező kevés tölgyrönköt kalodában, 
az előzetesen négyzetesre történt kifaragás után, függőlegesen húzott 
kézifűrésszel hasítják, s így szárítják dongának. A készárut tehergépkocsival 
szállítják el.

8 óra után az erdei vasút nyomvonalán gyalog indultunk el felfelé, 
hogy átkeljünk a Fani Vogel vízgyűjtő medencéjébe. Nagy nehezen sikerült
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felfogadni 3 teherhordót, azokra felraktuk a csomagokat, 2-2 hátizsákot, 4 
takarót, a sátrakat stb. Rossz volt ránézni azokra a szerencsétlen emberekre, 
ahogy meg voltak pakolva, de ők oda se hederítettek, vitték a terhet és 
mentek, majdnem könnyebben, mint mi teher nélkül.

Az erdei vasút végállomása Leproj, erdei munkástelep. Kb. 10 órakor 
értünk oda. Ott majdnem 2 órát időztünk, mert még egy teherhordót kellett 
felfogadnunk. Fél 12 elmúlt, amikor Leprojból továbbindultunk. Ott 
kezdődött a komoly kapaszkodó. Dél volt, amikor ennek nekiindultunk. 
Tűzött a nap kegyetlenül. Negyed óra alatt latyakosra izzadtunk. Fél 4 tájban 
értünk fel a hágóba. Közben persze kb. egy-másfél órás ebédszünetet 
tartottunk egy forrásnál, ahol tűzrakás, teafőzés, szalonnasütés is volt.

Shémri 443 m magasan fekszik. Leproj tőle kb. 4 km-re van, 520 m 
magasságban. A nyereg, amely Shémri-ből a Fani Vogel vízgyűjtőjébe vezet, 
Leprojtól kb. 6 km-re van, 1305 m tszf. magasságban. Amíg tehát az első 4 
km-es szakaszon, Leprojtól kb. 80 m-t kellett emelkednünk, addig a 
következő 6 km-en 685 m szintkülönbséget kellett legyőznünk. Nagyon 
nehéz volt. Ennek ellenére elég jól bírtuk. Mi mindig elöl jártunk, rendszerint 
Lufi maradt le, néhány teherhordóval. Az első pihenőnél is több mint fél órát 
kellett rá vámunk. Az albánok maguk 
állapították meg, hogy „Lufi nye bon 
alpinist”

A nyeregben, amelyet a 
Mollavet völgyén át közelítettünk 
meg, kitárult előttünk a Fani Vogel 
vízgyűjtője. Felejthetetlen látvány 
volt.

Keletre tőlünk, közvetlenül fe
lettünk a Maja e Runés (1856 m), dél
nyugatra a mi oldalunkon a Munella 
(1991 m) fenséges sziklás ta-réja, vele 
szemben, a katlan túlsó oldalán a Maja e Zebes (1987 m) és annak 
folytatásában a Guri-i-Nusses bámulatos sziklái. Az egész völgy 700 m-től 
2000 m-ig váltakozó csúcsaival, általában erdősült hegyeivel lenyűgöző 
látványt nyújtott. A Munella kb. 4,5 km hosszúságban átlag 1800 m magas, 
keleti oldala félelmetes, sziklás meredély, amely 700 m vízszintes távolságon 
5-600 m-t emelkedik, a sziklafal persze ennél sokkal meredekebb. A Maja e 
Zebes és a Guri-i-Nusses ehhez hasonló.

A nyereg Shémri felőli oldalán elég szép feketefenyő és bükk 
állomány van, sok jegenyefenyővel és a hézagokban bámulatosan szép 
újulattal. Fenn a nyeregben azonban láttunk egy villámsújtotta, leégett
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állományt. A száraz törzscsonkok úgy meredeztek az ég felé, mint valami 
kopjafák. Szomorú látvány volt.

Az aljnövényzet javarészt 
páfrány, amit érdekes módon ka
szálnak is. Több boglyát is lát
tunk a nyitottabb részeken.

Az egésznek őserdei 
jellege van. Kilométereken ke
resztül 60-100 cm átmérőjű 
jegenyefenyők és egyéb fa
óriások, egymásra dőlt fatörzsek 
között, s azokon keresztül 

Viiiamsujtott állomány mászkáltunk. Meg is állapítottuk,
hogy egyedül ebből az erdőrészlet-ből játszi könnyedséggel lehetne 
biztosítani Budapest többévi tüzelőkészletét, anélkül hogy egyetlen élő fát 
kidöntenénk.

A nyeregből átmentünk a tőle nem olyan messze, kb. 1,5 km-re levő 
Maja e Sukesra (1306 m), amely kissé előbbre áll, így róla jól belátható a 
vízgyűjtő egész felső része. A nyeregből le kellett ereszkednünk 1200 m-re, s 
onnan sűrű bokros fiataloson át mentünk fel a csúcsra, melyet röviddel 
felérkezésünk után „viperás csúcs”-nak neveztünk el.

A dolog úgy esett, hogy pihenés és gyönyörködés céljából leültünk 
egy-egy kőre a csúcs ormán. Egyszercsak Gábor felkiáltott a hátam mögött: 
„Itt egy vipera!” -  Mielőtt leült volna, meg akarta igazítani a követ és alatta 
észrevette a gubbaszkodó viperát. Szerencséje volt, mert könnyen megmar
hatta volna a kezét. Baj szerencsére nem történt, mert Hamdi egy fejsze
csapással kettévágta, utána le is fejezte. A „viperás csúcs” elnevezés azonban 
megmaradt.

A viperás csúcsról Thirréba (825 m) ereszkedtünk le, természetesen 
úttalan utakon és bozótokon keresztül (2 km). Az ereszkedő borzalmas

meredek volt. Az egyik teher
hordó el is esett, a termoszomat 
is eltörte.

Ereszkedés közben talál
koztunk a kecskés gazdálkodás 
közvetlen hatásával. Ott láttunk 
először „ kecskeerdőt ” Azóta 
már sok ilyenben volt részünk. 
Azt lehet mondani, hogy az 
alacsonyabban fekvő lomberdők 

Jellegzetes „kecskeerdő” mjnci ilyenek. 2,5-3 m magas,
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számtalanszor megcsonkított törzsek, tele oldalhajtással és tősarjjal. 
Rendkívül szomorú látvány.

Az emberek a hegyek között a kecskékből élnek. Takarmányt termelni 
nem tudnak, ezért a település közelében levő lomberdők ágait vagdossák le és 
gyűjtik be az aljnövényzetet alkotó páfránnyal együtt téli takarmánynak. Itt 
látszik csak igazán a probléma nagysága. A nép éhhalálra lenne ítélve, ha a 
kecskéket kizárnák az erdőből. Mivel egyelőre ezt a hatalmas szociális 
problémát megoldani nem tudják, kénytelenek tűrni ezt a hallatlan pusztítást

A kecsketakarmány mellett persze a hegylakók nagy tömegű fát is 
kivágnak, mivel házaik gyatrán megépített faházak, amelyben hatalmas 
tömegű tüzelő szükséges. A kettős pusztítás nyomában jön a kopárosodás 
feltartóztathatatlannak látszó, rémületes folyamata.

A hegyi telepek, amilyen THIRRÉ is, ahol először éjjel sátrat vertünk, 
rendkívül érdekesek: egymástól több száz méterre, elszórtan fekvő néháry 
faház, a völgyfenéken és a lankásabb oldalakon miniatűr kukoricaföldek.

Földjeiket kivétel nélkül öntözik. Bámulatosak ezek az öntözőrend
szerek: a patakból kivezetett, 80-100 cm széles, a hegyoldalba, meredek 
sziklafalba vésett árkok, melyeket nagyszerűen karbantartanak. Ezekből 
egyszerű oldalnyílásokon át egyszerűen ráeresztik a vizet a földekre. Néhol az 
ivóvizet is ezekből veszik, másutt malmot hajtanak vele. Minden 
településnek, s a patak mindkét oldalának önálló öntözőrendszere van, melyet 
a falu egész lakossága közösen üzemeltet és tart karban. Az együttműködésre 
és az összefogásra, éppen ezen öntözőrendszerek mintájára, a mi népünk is 
példát vehetne ettől a szegény és küzdelmes sorsú néptől.

Kb. este fél 7-kor értünk le Thirré-ba. Útközben élelembeszerzést és 
főzést terveztünk, ebből azonban semmi sem lett, mert sátorverés közben 
ránk sötétedett, így teafőzés után lefeküdtünk.

Augusztus 11.

Ma reggel Hamdiék öszvérest fogadtak a teherszállításra, mi pedig két 
részre szakadva útnak indultunk. Gábor az öszvéressel, Lufival és az egyik 
erdésszel elindult lefelé a völgyfenéken, hogy megkeresse a következő 
táborhelyet, és lehetőleg meleg vacsorával várjon bennünket. Mi pedig 
hárman, Hamdival és a puskás erdész Palival, eléggé fáradtan ugyan, de 
elindultunk terep- és állományszemlére.

Az egyik mellékvölgyön felkapaszkodtunk a Pylluavé (1607 m) 
oldalába, majd a vízgyűjtő terület határán levő Kodra e Hekurit (1456 m) és a 
Kodra e Theknit (1610 m) közötti nyeregbe. Hallatlan nehéz és kimerítő út 
volt. Nagyobb részét a völgyfenéktől felfelé út nélkül, a hegyoldalon 
kapaszkodva tettük meg. Emillel többször annyira ki voltunk merülve, hogy

31



azt hittük, nincs tovább. Még az volt a szerencse, hogy egyébként nem volt 
veszélyes az út, s elég szép feketefenyő állományon vitt keresztül.

Amikor azonban felértünk az 1395 m-es nyeregbe, onnan beláttunk a 
Drin vízgyűjtőjébe, azt mondtuk, hogy megérte a fáradtságot. Álmodni nem 
lehet szebb látványt. Hatalmas, félelmetes, sziklás hegytömbök, mint óriások, 
kisebb erdős tömbök, távolabb 2000 m-nél is magasabb hegyóriás, melynek 
sziklahasadékaiban hófoltok láthatók. Felejthetetlen látvány. Jó fél óra 
hosszat üldögéltünk egy kis mellékcsúcson és szótlanul bámultunk.

Lefelé a gerinc alatt kanyargó kellemes úton jöttünk, gyönyörű 
feketefenyő állományokon keresztül. Ennek ellenére mindjobban elfogott a 
fáradtság, s ahogy Emil később bevallotta, attól félt, szomjan fog halni. 
Kísérőink szerint vizet csak a hegy alatt levő, Lari nevű faluban fogunk

találni, így ebédelni is csak ott tudunk. 
Szerencsére nem kellett addig kínlódnunk, 
mert az egyik legelőn áthaladva találkoztunk 
egy kecske-pásztorral, aki elvezetett 
bennünket egy igazán kitűnő vizű, kiépített 
forráshoz. Öt perc alatt megittunk négy 
kulacs vizet, meg-ebédeltünk és eléggé 
felfrissülve folytattuk az utat.

Rémes volt az a kimerültség, ami 
erőt vett rajtunk. Ötpercenként le kellett 
ülnünk vagy legalább megállnunk. Ebéd 
után jól esett volna a cukor, de nem hoztunk 
magunkkal, viszont este, amikor beértünk a 
táborba, kárpótlásul 10 dkg számra nyeltük 
el. Ekkor gondoltunk csak rá, milyen 
hálásak lehetünk Gyenis Ferencnek, hogy a

Szép feketefenyő állomány , , ,
cukorbeszerzesre figyelmeztetett bennünket. 

Ezen a rémes hegyi terepen nem is igen lehetne boldogulni cukor utánpótlása 
nélkül.

Ebéd után már csak lefelé mentünk, elég meredeken, de azt már 
bírtuk. Itt láttuk Lari felett eddig a legszebb feketefenyő állományt. Elég nagy 
kiterjedésű, hektáronként legalább 400-500 m3 fatömeggel. Érdekes volt, 
hogy kb. 1200 m magasan a feketefenyő közé elegyedve jónéhány szép 
erdeifenyő törzset is láttunk.

Lariban (852 m) megható jelenetben volt részünk. A telep felső 
csücskénél a kecskeitató mellett lepihentünk. Egyszer csak látjuk ám, hogy 
egy öregember és mögötte egy öregasszony jön felénk, mindegyik hoz 
valamit a kezében. „Gyerekek, ez biztosan a bíró, és a békepipát hozza” -  
mondtam én. Majdnem így is volt. Az ember egy pléhtányéron egy db
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kecskesajtot, kis sót és egy poharat, az asszony pedig egy -  az oldalán 
kilyukasztott -  lopótökben kecskeirót hozott a mi megvendégelésünkre. 
Mindegyikből ettünk, ittunk egy keveset, bár egyik sem volt valami 
gusztusosán tálalva. Egyébként az öregember 89 éves, az asszony pedig 79 
éves volt.

Lariból a kisebb települések és kecskeerdők sorozatán át Sangu i 
Xhuxhes (Szanguj Dzsuzsesz)-nél kiértünk a Fani Vogel völgyébe. Innen 
még mintegy 3,5 km-re tovább kellett mennünk Xhuxha-ig, mert ott volt a 
megbeszélt táborhelyünk. Ez a 3,5 km is rémületes volt. Az ösvény legna
gyobbrészt függőleges sziklafalba volt némiképp beletapasztva. Alatta 60-80 
m-es mélység. Néhol kifelé álló sziklákon kellett 1,5 m magasra felka
paszkodni, mert ott folytatódott az ösvény. Volt egy olyan szakasz is, ahol a 
kifelé lejtő ösvényt folyós kavics borította 20-30 m hosszúságban, s azon 
kellett átvergődnünk. Még most is kiver a víz, ha rágondolok arra a 
kínlódásra, amiben ott volt részünk.

Xhuxha felé menet még egy érdekes esetünk volt: két menyecske 
csaknem megvert engem. Szembejöttek velünk, s amikor elkerültek 
bennünket, akkor vettem észre, hogy egyiknek a hátán pici, fából faragott 
bölcső van gyerekkel. Amikor azonban közelebb akartam menni hozzá, hogy 
megnézzem, támadóállásba helyezkedett és rémesen elkezdett pörölni. 
Bizonyára azt hitte, ki akarok vele kezdeni. Eszem ágában sem volt, de 
ezután még kevésbé lesz!

Szerencsére XHUXHA-ban Gábor már kész sátorral és forró teával 
várt bennünket. Elő volt készítve a vacsora is: 16 tojásból zöldpaprikás 
rántotta és azután alma. Hallatlanul jóllaktunk, s miután megállapodtunk, 
hogy másnap pihenőnapot tartunk és csak ebéd után indulunk tovább a 
völgyön lefelé, lefeküdtünk.

Augusztus 12.

A délelőttöt pihenéssel töltöttük. Táborhelyünk mellett volt a 
pataknak egy kivájt, mélyebb szakasza, abban kétszer is jót fürödtem. így az 
előző napi fáradalmak után teljesen helyreállt az egyensúlyom. Délben főzés: 
rizs konzervvel, utána 2 óra tájban indulás tovább.

Külön élmény volt az öszvérre való felcsomagolás. Előző nap ebben 
nem volt részem, így csak ekkor szömyedtem el igazán. A csacsi a 
csomagoktól egyáltalán nem volt látható, olyan volt, mint egy bizonytalanul 
imbolygó csomagtömeg. De ment, haladt. Nem szerettem mögötte menni, 
mert egyrészt sajnáltam, másrészt mindig attól féltem, hogy összerogyik, 
vagy lefordul a szűk hegyi ösvényről. Egyik sem következett be, sőt ahol mi
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remegtünk és bizonytalankod
tunk, ő lassan, de biztosan és 
nyugodtan áthaladt. Csodálatos 
jószág!

Tűző napon mentünk, de 
., v v szerencsére sok volt a forrás min- 
x denfelé, úgyhogy a vízszükségle-

tét, ami az izzadás miatt jelentke- 
y'L’v zett, könnyen pótolhattuk. A

4 hegyoldalak, erdők tele vannak
Költözködés öszvérekkel forrással, jobbnál jobb vízzel. így

hála Istennek, eddig azt tapasz
taltuk, hogy egyetlen szó sem igaz a rossz vízről és a vérhasról szóló 
rémmesékből.

Este SHTRUNGAJ-ban ütöttünk sátrat, egy kis mellékvölgy torkánál, 
szép sík talajon. Már majdnem sötétedett, amikor a helyet felfedeztük, így 
nem sok idő volt a keresgélésre. A hegyoldalból víz csurgott lefelé, azt 
gondoltuk, forrásvíz. Reggel láttuk csak, hogy tévedtünk. Hajnali 5 óra tájban 
ugyanis arra ébredtem, hogy alulról valami hidegít. Emil is felébredt, s amint 
a gumi-matracot felhajtottuk, látjuk, hogy alattunk víz csörgedezik. Az 
történt, hogy felettünk a hegyoldalban lévő öntözőcsatorna a túltáplálás, vagy 
elzáródás miatt kiöntött és éppen bennünket árasztott el. Előző este a 
forrásvíznek hitt csurgás is abból származott. Mit volt mit tenni, fel kellett 
kelnünk. Felélesztettük a tűzet, kirakodtunk a sátorból és szárogattuk a 
holminkat.

A sátrakat 4 személyesnek csúfolják. Nagy nehezen csak hárman 
fértünk el benne úgy, hogy a hátizsákokat és egyéb csomagokat a másik 
sátorba raktuk. így az egyikben aludtunk mi hárman, Emil, Gábor és én, a 
másikban pedig Lengyel Bandi és rendszerint Hamdi. Az első éjszaka Lufi is 
ott aludt, de nem volt elég takarója, nagyon fázott és a következő napokon az 
erdészekkel együtt, házakhoz kéredzkedett be.

Lufiék mesélték egyik reggel, hogy errefelé a családban a legfiatalabb 
asszonynak az a kötelessége, hogy este mindenkinek -  a vendégeket is 
beleértve -  megmossa a lábát. Előző este az övékét is meg akarták mosatni a 
fiatalasszonnyal, és meg voltak sértődve, amikor ők nem engedték.

Szintén a hegylakók életéről mesélték azt is, hogy itt még ma is az a 
szokás, hogy a férfi a feleségét -  mások választása alapján -  100-150 000 
lekért vásárolja a lány szüleitől. A vételár egy részét az esküvőkor kell 
lefizetni, a többit későbbi időpontban. Előfordult az is, hogy a férj a 
megállapított időpontig nem tudta kifizetni tartozását, s akkor a lányt a szülei 
még egyszer, másnak is eladták.
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Augusztus 13.

Ma reggel 8 óra után indultunk útnak Shtrungajból, azzal a céllal, 
hogy ebédet már végállomásunkon, SHEN PALI-ban eszünk.

Útközben persze több forrásnál is megpihentünk, hátborzongató 
sziklafalakon kecmeregtünk át, remegve és verejtékezve, de kb. 2 órára 
beértünk Shén Pali-ba.

Az iskolaigazgató engedélyével betelepültünk az iskolába, Gábor 
megsütötte a maradék tojásokat, utána lepihentünk.

Az igazgató és a többi három tanító intelligens embernek látszik. Lerí 
róluk a szegénység és a nyomor. Nagyon kedves, közvetlen emberek. Látszik 
rajtuk az igyekezet, de igen kezdetlegesek még az eszközeik is. Az igazgató 
csodálkozott, hogy delegációnk
nak nem párttag a vezetője.
Egyébként ő is pártonkívüli.

Az iskola 7 osztályos.
Nyáron át folyik a tanítás, mert 
télen lehetetlen a közlekedés.
Ezért itt a nyári szünetet télen 
adják ki.

Délutáni pihenő közben, 
fél 5-kor befutott a kocsi értünk.
Nagy örömmel csomagoltunk.
Pedig ijesztő volt még az út 
hazafelé.

Ennek az útnak a nyomvonala elég jó, azonban a korlátnélküli, 
meredek, 80-100 m mélység felett, éles kanyarokkal teli úton 50 km-es 
sebességgel hajtó albán gépkocsivezető miatt állandó halálfélelem környé
kezett bennünket. A pálya rendkívül szűk, a mi vezetőnk mégis egy 
félelmetes meredély szélén 40 km-es sebességgel előzött meg egy 5 tonnás 
Skoda terepjárót. Minden hajunk szála az égnek állt, biztosra vettük, hogy 
lezuhanunk az irdatlan mélységbe, de szerencsére nem történt semmi baj. 
Emil Tiranába érve bevallotta, hogy az öt napos hegyi út alatt egyedül csak a 
hazafelé jövő útra gondolt, és attól félt már előre.

Érdekességképpen még csak annyit, hogy a Shémri-i teherhordóknak 
azért a gyötrelmes útért fejenként 160 leket, az öszvéresnek 1 napra kb. 420 
leket fizettek. Egyiket se vállalnám ennyiért, amikor 1 kg kukorica Kukesban 
70 lekbe kerül.

Hazafelé jövet felfedező utunk tapasztalatait összegezve megálla
pítottuk, hogy a Fani Vogel vízgyűjtőjében nagyon szép, vágásérett és 
túltartott állományok vannak, tehát az együttműködés ígéretes lehet. A

A Shén Pali-i iskolában 
Balról jobbra: Vucani, Ceta, Lengyel, Riffer, az 

iskolaigazgató és felesége, Hamdi
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következő nagy felderítő út során Bandiéknak fel kell mérniük az állományok 
fatömegét, mi pedig Gáborékkal -  részletes bejárás alapján -  helyszíneljük a 
terepadottságokat, amelyek az útépítés során problémát okozhatnak, esetleg 
alagútépítést, vagy jelentős sziklamunkát tehetnek szükségessé, emellett 
lehetőség szerint kiválasztjuk és a térképen megjelöljük azokat a terepi 
vezérpontokat, amelyek a terület feltáró útjának nyomvonalát meghatá
rozhatják.

Ismét Tiranában

Tirana, augusztus 17.

Augusztus 13-a óta jóformán eseménytelenül, illetve a következő, 
nagy felderítő útra való előkészülettel telnek a napok.

13-án este, visszaérkezésünk és Gábor születésnapja örömére nagyot 
mulatott a társaság. A kerthelyiségi záróra után a Dajti bárjában éjjel fél 3-ig 
tartott a mulatság: feketekávé és ráki felváltva, megállás nélkül.

Hazaérkezésünkkor, nagy szomorúságomra, még nem volt levelem 
hazulról. Annál nagyobb volt az öröm, mikor 14-én reggel -  éppen tusolás 
közben -  Emil zörgetett be az én Kedvesem augusztus 3-i levelével. 
Halmozódott az öröm, mert este megjött az augusztus 5-i, 15-én reggel pedig 
a nem légipostán feladott augusztus 2-i levél is. Hazulról tehát 8-10 nap alatt 
jön a levél, innen oda azonban, úgy látszik, több időt vesz igénybe, mert 
Lessényi Béla felesége még 12-én is azt mondta telefonon, hogy még egy 
lapot sem kaptak, holott 1-jén valamennyien feladtuk első leveleinket.

Egyébként a segédmunkások és az öszvérek költségeinek viselése 
felett 15- 16-án folytatott két napos vita után úgy tűnik, hogy az albánok 
viselik a költségeket és talán 17-én délután Bandiék, 20-án pedig mi is 
kiköltözünk a Fani Vogel völgyébe. Emil marad itthon házőrzőnek. Neki 
köszönhetjük, hogy szükség esetén, pl. élelemutánpótlás és hazaszállításunk 
ügyében vele és általa kapcsolatot tudtunk tartani a külvilággal.

Bandiék pénteken, 17-én délután fél 5-kor valóban elindultak. Két 
kísérő ment velük: Vucani, a terepet ismerő erdésztechnikus (valami keveset 
beszélt olaszul) és Ceta, a Magyarországon tanult textiltechnikus, tol
mácsnak.

Jóformán az egész nap az ő felkészítésükkel telt el. Nem kis dolog itt
4 hétre kitelepülni a hegyek közé. Legnagyobb problémát az élelmiszer-, 
elsősorban a kenyérutánpótlás okozta. Emellett persze az is, hogy mi hogyan 
fogunk majd a hegyek között Bandiékkal kapcsolatot tartani, ami az után
pótlás megszervezéséhez feltétlenül szükséges.
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Augusztus 19-e már a mi nagy útra való felkészülésünkkel, friss 
élelmiszer beszerzéssel, a tartalék élelmiszer és a sátrak becsomagolásával 
telt el, természetesen nagy izgalmak közepette.

A nagy felderítő út

Thirré, augusztus 20.

István király napján reggel fél 9-kor indultunk Tiranából, ugyanazzal a 
GAZ-zal, mint a múltkor. Velünk csak Hamdi Hasani jött kísérőként, mert ő 
a terepet ismerte, és külön tolmácsra nem volt szükségünk, mivel Szabó 
Karcsi és Hamdi is jól beszélt franciául, így jól megértették egymást.

Az indulás fél 8-ra volt eredetileg tervezve, de friss kenyeret akartunk 
vinni, így ezzel még egy kis idő eltelt. Krumplit, zöldpaprikát és paradi
csomot is vettünk még, s így indultunk útnak.

Fél 12-kor értünk Shkodrába. Ott megint a turistaétteremben 
megebédeltünk, írtunk néhány szép képeslapot, aztán háromnegyed 2-kor 
tovább indultunk Kukés felé. Ezt a 130 km-es utat 4 és fél óra alatt tettük 
meg. Újból végigélveztük ennek a szépségeit. Most sokkal többet láttunk, 
mert világosban tettük meg az egész utat.

Újdonság volt a Dinári Alpok Montenegróból idelátszó, lenyűgöző, 
félelmetesen meredek, gyönyörűen csipkézett, fehér mészkőszikláinak 
látványa. A 3000 m-nél is magasabb hegycsúcsok mint fenyegető óriások 
meredeztek a távolban. Csodálatosan szép volt. Próbáltunk fényképezni, de 
nem valószínű, hogy sikerülni fog, mert eléggé ködös volt a távoli tájék.

Kukéstól kb. 10-15 km-re leértünk a Drin völgyébe. Emellett haladva 
értünk be Kukesba. Az északról, Jugoszláviából folyó Fehér Drin és az 
Ochridi-tóból eredő, az albán hegyek között észak felé folyó Fekete Drin itt 
egyesül egymással, aztán nyugat felé együtt folynak.

KUKES (250 m tszf.) elég nagy helység, persze keleti viszonylatban. 
Innen a beszerzést meg tudjuk majd oldani.

A „szálloda” előtt egy erdész már várt bennünket. Tőle tudtuk meg, 
hogy az öszvéresek -  akikkel másnap reggel indulnunk kellett -  kb. 10 km-re 
laknak a várostól. Ennek alapján hosszas vita indult azon, hogy legcélszerűbb 
lenne a csomagokat mindjárt oda kiszállítani. A sofőr azonban egy lépést sem 
akart tenni, mondván, hogy nincs benzinje. Kísérőink egészen tehetetlenül 
bámészkodtak. Szerencsére Gábornak sikerült a tolmács közvetítésével 20 
liter benzint szerezni a tanácstól, így a probléma megoldódott.

A szállodáról külön meg kell emlékezni. Förtelmes hely. A 
szobaajtókon nincs kilincs, az emeleti szobákhoz tartozó ámyékszék egy-egy
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guggoló lyuk, körülrakva mindenfélével. A mosdóhelyiségben cementvályú, 
felette bádogtartályokkal. Rengeteg piszok, szemét, patkány. Az ágyneműt 
csak egészen erélyes fellépésre cserélték ki, s adtak tisztát. A mosdó ajtajáról 
is csak hosszas követelőzés után vették le a lakatot. A kézmosáson kívül 
azonban nem volt gusztusunk itt mosakodni, inkább lementünk a Drin partján 
lévő forráshoz, kb. 800 m-re és ott a holdvilág fényénél alaposan 
megmosakodtunk. Jókat ittunk is a forrásvízből. Kitűnőek ezek a források.

Az ablakunk alatt majdnem éjfélig bömbölt a hangszóró, nagyon 
nehezen tudtunk elaludni, így Kukés-ról összbenyomásunk nagyon 
kellemetlen, rosszemlékű volt.

Thirré, augusztus 21.

Reggel 4 órakor, még Kukés-ban, ébresztő. 5 órakor már úton voltunk 
az öszvéresek felé. A krómbánya útvonalán mentünk felfelé kb. 18 km-t. 
Sajnos, az öszvéreseket majdnem mi ébresztettük, így a tulajdonképpeni 
gyalogmenet csak 6 óra tájban indulhatott. Majdnem fél órát vártunk a 
mulikra a telefonvezeték leágazásánál. Ott értük a napfelkeltét is, ami 
egyébként gyönyörű volt a hegyek között. Érdekes volt az az oldal, ahol 
várakoztunk, Buxus-erdő borította. Ilyet még sehol sem láttam.

Az út egyébként felfelé elég kényelmes volt. Közel sem volt olyan 
fárasztó, mint a Shémri-ből való átjövet. Fél 10-kor már fenn voltunk a 
nyeregben, ugyanott, ahol 11-én első ízben gyönyörködtünk a táj 
szépségében. Az út azonban, bár nem volt oly fárasztó, megközelítőleg sem 
volt olyan szép, mint a Shémri-i, ugyanis a terep végig teljesen le van 
pusztítva.

A nyeregből felmásztunk a Kodra e Hekurit csúcsára (1450 m), s ott a 
fényképezéssel, bámészkodással úgy eltöltöttük az időt, hogy nem vettük 
észre, amikor a karaván (3 muli + kísérők) a csúcs alatt egy másik nyereg, a

Cafa e Kunneus felé kanyarodott 
el. Lementünk a nyereg alatt kb. 
15 percnyire levő forráshoz, ott jó 
ideig elidőztünk, aztán visszaka
paszkodtunk Pista sapkájáért, amit 
fenn felejtettünk a kövek között, s 
csak akkor jöttünk rá, hogy ma
gunk maradtunk, a karaván már 
esetleg leért THIRRE-ba, első 
táborhelyünkre.

Szerencsére a levezető utat 
már ismertem és tudtam, hogy a
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cél Thirré, így fél 12-kor lefelé indulva kb. fél 2-re leértünk. Bandiék már 
ebéddel vártak bennünket, ebéd alatt a sátrunkat is felverték. Táborhelyünk 
824 m méter magasan van. Ebéd után kitűnőt fürödtünk a patakban, egészen 
újjászülettünk. Béla valóságos fürdőmedencét épített ki a kövekből. Kitűnő 
volt.

Ebéd után Bandiékkal beszélgettünk, mert velük már 3 napja nem 
találkoztunk. Elmondották, hogy Bandi fenn akart letáborozni a hegyek 
között, de Hamdi ehhez, fegyveres kísérő nélkül, nem járult hozzá. így ők is 
lejöttek ide, és ugyanott verték fel sátrukat, ahol az első alkalommal voltunk.

Ok a háromnapos előnyt kihasználva már megkezdték a munkát. Első
ként a hazulról hozott fatermési táblák itteni használhatóságának ellenőrzése 
végett különböző magassági szinteken, tehát más és más termő-helyi 
osztályokban, 4 db negyedhektáros (50*50 m méretű) próbaterületet tűztek 
ki. Ezeken törzsenkénti fatömeg felvételt végeztek. A nyert adatokat 
összehasonlították a hazai fatermési táblákkal, és azt tapasztalták, hogy a 
hazai tábla adatai jobban simulnak az itt mért adatokhoz, mint a hazai 
állományokban. Fatermési tábláink tehát albán viszonyok mellett is jól 
használhatók.

Ennek alapján nagy kiterjedésű erdőrészleteket alakítottak ki, azokat 
sorszámozták, nyilvántartásba vették, és a térképen is bejelölték. Majd 
részletenként több törzs mért adataiból meghatározták a részlet 
átlagtörzsének magasságát és -  tuskók évgyűrűszámlálásával megállapított -  
átlagkorát és ezek alapján a fatermési táblából vették a részlet hektáronkénti 
fatömegét, amelyet a nyilvántartásba bejegyeztek. így haladtak részletről 
részletre. A részletek területét majd a felvétel befejezése után, Tiranában, a 
térképről planimetrálással fogják meghatározni.

Thirré. augusztus 22.

Reggel szintén 5 órakor keltünk, hogy még a nagy meleg előtt 
felérjünk a Maja e Runésre (1852 m). Ez volt utunk célja, hogy odafentről át 
tudjuk tekinteni ezt az egész oldalt. 6 órakor indultunk és fél 11-re értünk fel. 
Fenséges az a látvány, ami odafenn kitárult: a Fani Vogel egész vízgyűjtője, a 
Munella és a Maja e Zebes, távolban a Dinári Alpok fenyegető sziklái. 
Gyönyörű a látvány, de az utolsó szakaszt csak rabvallatónak lehetett 
nevezni. Komoly meredek, 1 km vízszintes távon 330 m emelkedő. Fárasztó 
volt, de szép.

Útközben is elég sok érdekeset láttunk. Reggel egy paraszt az egyik 
kecskeerdőben éppen akkor fejezte le; sarlószerű eszközzel vagdosta le a fák 
leveles ágait, amikor arra mentünk. Sajnos fényképezni még nem tudtunk, de 
közvetlenül szemlélhettük a gyilkosságot. Feljebb nagyon szép feketefeny-
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Ö
 mézet. Az ugyanis már a múltkor feltűnt, hogy 

kínálnak, pedig méhészetet sehol sem láttunk.

verő, korhadó óriással.
„Zsirosfa -szedés Érdekes volt a Maja e Runés csúcsa is.

A csúcson a hatalmas sziklák között vörös áfonya, Juniperus sabina és 
néhány elkorcso-sult feketefenyő, közvetlenül a csúcs alatt 1-1,5 m magas, 
korcs, kefesűrű bükkös, amely lefelé fokozatosan megy át a normális 
növekedésű bükk állományba.

Elinduláskor azt gondoltuk, hogy fél 3-ra hazaérünk, ezért élelmet 
nem is vittünk magunkkal. Nagy hiba volt. A lábaim, szívem egyáltalán nem 

fáradt ki, azonban a csúcson rémes éhséget éreztem, ami kezdett legyengíteni. 
Szerencsére Gábornak még volt 1-2 korty teája, amivel némileg enyhítettük a 
torkunk szárazságát. Ezzel aztán minden tudománynak vége volt. Se víz, se 
élelem. Hamdi szerint az első forrást 2 óra múlva érjük el. A csúcsról 
háromnegyed 12-kor indultunk el lefelé, és fél 1-kor már örvendezve 
kiálthattunk, hogy „Uj,uj” (víz, víz). Rövid idő alatt hallatlan tömeget 
bevedeltünk, olyannyira, hogy az éhségünk is csitult. Fél 2 elmúlt már,

amikor továbbindultunk.
A forrást a Shemri-Thirré-i 

út mellett, az ismert 1306 m-es 
nyeregben találtuk. Hamdi innen a 
határgerincen vitt végig bennünket. 
Először zúgolódtunk, hogy minek 
kerülünk, aztán örültünk neki, mert 
nagyon szép út volt. Gyönyörű 
bükkel és jegenyefenyővel elegyes 

...... „ . .-------------  feketefenyvesen mentünk át, végig a
Kefesűrű feketefenyő újulat '  . , , .

gerincen. A hatalmas törzsek közötti
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üres foltokban kefesűrű az újulat. Ez is azt bizonyítja, hogy a fenyvesben még 
van erő, és helyes gazdálkodással itt nagyszerű dolgokat lehetne művelni.

Lefelé jövet a réteken több olyan szénaboglyával találkoztunk, amit a 
fa tetejére raktak fel. Egészen érdekes látvány: a fa törzse, szétnyomott zöld 
korona, felette egy tengelyrúd köré rakott szénaboglya. Állítólag a széna télen 
át kinn marad az erdőn, mert ha nem így raknák, a magas hótól nem férnének 
hozzá, amikor be akarják szállítani.

Vaddal eddig egyáltalán nem találkoztunk. Hamdi szerint azonban sok 
a farkas. Van zerge és szarvas is.

Hazafelé jövet az egyik sziklás patakmederben való átkelés után 
Gábor ismét egy viperát talált. Hatalmas jószág volt. Átcsúszott az úton, s 
bemászott a kövek közé.

Fél 5-re értünk be a táborba. Meg- 
furödtünk, 2 konzervből és rizsből nagyszerű 
vacsorát főztünk és végre jóllaktunk.

A telihold éppen besütött a sátrunkba, 
amikor lefeküdtünk. Csodálatosan szép, han
gulatos este volt. Mondani sem kell, hogy 
ismét a nagy hazagondolás ideje következett:
Tiranában már biztosan várnak a levelek, mi 
lehet otthon, már több mint 4 hete eljöttünk 
hazulról, de még 6 hátra van, stb.

Eddig alapjában véve jól érzem 
magam. Nem vagyok fáradt, semmi bajomat 
nem érzem. Egy izgat csak. Tegnap az alsó 
talp már mindkét bakancsomon elkopott, 
sarka már jóformán egyáltalán nincs. Hogy 
bírom ki ezen a terepen ilyen bakanccsal a még 
hátralevő három hetet? Egyébként a többieknek a bakancsából is a szögek, 
még a frissen vertek is, mind kihullottak. Rémesek ezek a köves, sziklás utak, 
ereszkedők. Még az a szerencse, hogy a lábamnak semmi baja. Valahogy 
majd csak lesz. Legfeljebb a tábort fogom őrizni.

Szénaboglya a fa tetején

Thirré, augusztus 23.

Ma itthon maradtunk. Pihenőnapot tartunk. így alkalmam van az 
írásra. Egyébként a példa ragadós, mert -  ha röviden is -  de most már mind a 
négyen írunk naplót. Karcsi a legszorgalmasabb utánam. Pista állítólag csak 
adatokat, ún. objektív útinaplót ír, de ma már ő is elég hosszasan időzött a 
füzetével.

41



Kellemes napot reméltünk. Úgy gondoltuk, napozni és fürdeni fogunk 
egész nap. Sajnos nem így lett. Már délelőtt kezdett borulni, így az egész 
délután árkolással telt el. Karcsival délelőtt még a patakparton egy 
forrásfoglalást építettünk és fát gyűjtöttünk a tüzeléshez. Most pedig tombol a 
szél, ülünk a sátorban, a félhomályban írok és várjuk az esőt. Ez az egyéb 
kellemetlenségek mellett azért sem jó, mert több idő van a felzaklató haza
gondolásra. Holnap lesz éppen egy hónapja, hogy eljöttünk hazulról. 
Mégiscsak nagyon lassan múlik az idő.

Sajnos már délelőtt sem sütött rendesen a nap, pedig egy kitűnő képet 
kellett volna megörökítenünk. A Béla által készített fürdőmedence partján 
ültünk hárman Pistával és Karcsival; én mostam a piros kockás ingemet, 
amelyet 2 nap alatt tönkreizzadtam, Karcsi pedig Pistát beretválta, aki fel- 
feljajdult a kínlódástól. Szenzációs kép lett volna.

Thirré, augusztus 24.

Ezt az éjszakát megúsztuk. Szerencse, hogy tegnap, 23-án itthon 
maradtunk és felárkoltuk a sátrakat, mert este 8 óra körül kezdett esni és kis 
megszakításokkal egész éjjel esett az eső. Bandiék sátra az első félórában 
feldőlt, kiázott az egyik sarokcöveke. Futkosás, kapkodás. Zoli bácsinak az 
egyik cipője kilógott a sátorból, az is tele lett vízzel.

23-án este 10 óra tájban Gábor minket is riasztott. Bedőlt nála is a 
sátor. Ugyanaz az eset, mint Béláéknál: a száraz földbe félig bevert cövek 
kiázott. Gábor és Karcsi hálóingben kiugrottak és az esőben megigazították. 
Persze szintén izgalom és kiabálás. Most látjuk csak, mennyivel jobb a mi 
sátrunk, mint Bandiéké. Ennek ugyanis feneke is van, s így a szél nem tudja 
átjárni.

Éjféltájban valamit csitult az eső, nem paskolta már annyira a sátrat, el 
tudtunk aludni. Röviddel később azonban Hamdiék kakasa kezdett 
kukorékolni, rémes zajt csapott. Atkozott egy jószág.

Ma, 24-én reggel 6 órakor ébresztő, 7 óra tájban én is felkeltem. 
Szerencsére az eső elállt, de hideg volt, emiatt az egész társaság a mi 
sátrunkban üldögélt 9 óráig.

Előttünk a Munella már kitisztult, mögöttünk a Maja e Runés felett 
azonban még mindig borzalmasan kavarognak a felhők. Délelőtt nem 
megyünk sehova, a sátrakat kell rendbehoznunk, hogy az esetleges folytatásra 
felkészüljünk.

Szabályosan kicövekeltük a sátrakat, utána Gábor megnyitotta a 
„kepucar”-t, vagyis a suszterműhelyt, Pista és az én bakancsomat is 
megszegezte. Ez is kitűnő kép volt: Gábor az albán generálisi egyenruhában 
baltával és harapófogóval ügyködik, mi pedig szemléljük.
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Ma egy hónapja, hogy eljöttünk hazulról. Mi lehet otthon?
Délelőtt még csak ki-kisütött a nap, így tüzelőt készíthettünk, Karcsi 

megcsinálta a lejárót a patakhoz és forráshoz, nyugodtan meg is főztük az 
ebédet (párolt rizs, főtt tojás és szalámi, paprikás-hagymás szafttal), de fél 2 
óta ismét egyfolytában esik. A levegő is egészen lehűlt: 17 °C. Azzal a hírrel 
jöttünk el hazulról, hogy itt a július, augusztus és szeptember teljesen száraz, 
meleg, az esős évszak csak október elején kezdődik. Úgy látszik, ez a hír sem 
válik be, mint a többi, mert most is teljesen vigasztalanul be van borulva.

Emellett ma délelőtt mégis volt egy szenzációnk: favágás közben 
észrevettem, hogy a száraz fa kérge alatt egy skorpió mászik. Kb. 3 cm-es. 
Gábornak a kis csipeszével sikerült megfognia. Eltettük DDT-be, 
megpróbálom hazavinni. Egyébként ez a második példány, amivel 
találkoztunk. Elindulásunk előtt néhány nappal Lufi, az előző tolmácsunk, 
hozott egy szép, nagy példányt a szállodába Emilnek. A felesége fogta a 
lakásukban. Emil alkoholban próbálja hazavinni.

Most, így az esőzés közepette, gondoljuk csak meg, milyen 
vigasztalan helyzetben vagyunk. A legközelebbi gépkocsival járható út 
mellett fekvő lakott hely minimálisan 8 óra járásnyira van innen. Hétfőn 
elfogy a kenyerünk. Hamdi tegnap egész letargiával nyilatkozott, hogy 
egyelőre fogalma sincs, hogyan fogja megoldani az utánpótlásunkat és a 
továbbszállításunkat. Pénze ugyan van, de nem lehet kapni málhásállatot. 
Kukés-ból idáig 1 öszvér 600 leket kapott, de az is csak valahogy, tanácsi 
kirendelés alapján ment. Eléggé vigasztalannak látszik a helyzet. Ma délelőtt 
Hamdi Vucanival együtt lement a tanácstitkárhoz -  innen 4 óra járásra - , 
hogy valahogy rendeleti úton megoldassa vele az ügyet.

Az egész völgykatlannak 4000 lakosa, s összesen 7 öszvére van. A 
4000 lélek 60 kisebb településen él.

Nagyon nehéz lesz a költözködést megoldani. Innen Bishzába akarunk 
menni, a Maja e Zebes alá, de azt hiszem, legfeljebb még egy táborhelyet 
fogunk csak csinálni, a nehézségek miatt.

Nagy örömünkre Hamdi este holtfáradtan visszaérkezett, de sikerrel 
járt, szerzett öszvéreseket.

Este 9 óra felé már kezdett kiderülni. Gyönyörű volt a fogyó hold, 
ahogyan a völgyekből, erdőkből felszálló pára elhomályosította. Vala
mennyien kicsődültünk a sátorból a látvány csodálatára, ami annál is inkább 
gyönyörű volt, mert jóformán két napon át ronda, sötét felhőket láttunk.
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Thirré, augusztus 25.

Utolsó napunk Thirré-ban. 
Reggel, hála Istennek, teljesen 

P g firpS? kiderült. Csak a Munella felett van
még néhány kisebb felhő. Felme-

1 legedett. Rövidnadrágban, ing nélkül

Ma szintén felejthetetlen ki- 
induláson voltunk. Lari-n keresztül 
felkapaszkodtunk a Cafa e Komitba 

(1365 m), a vízválasztó harmadik 
a  Cafa e Komit bán számú komolyabb nyergébe. Az idő

rendkívül kellemes volt, nem volt bántó hőség.
Sajnos az út nagyobb részé-ben degradált kecskeerdőkön men-tünk 

keresztül. Megállapítottuk, hogy a valamire való erdők 900-1000 m felett 
vannak, tehát az utat -  a terepadottságokon kívül -  ezért is célszerű lesz 
ebben a magasságban vinni.

A Cafa e Komit ismét csodás látványt nyújtott. Kezdődött azzal, hogy 
egészen a nyereg tetőpontjáig emelkedően gyönyörű feketefenyővel elegyes 
erdeifeny-veseken vitt keresztül. Ez az, amiről soha-sem hallottunk. 1364 m 
magasságban gyönyörű szál erdeifenyők.

A nyeregben a kelet felé kitáruló látvány ismét elbűvölt bennünket. 
2200-2300 m magas mészkőhegyek félelmetes sziklafalai és csúcsai, aztán

kisebb előhegyek, gomolyfelhők, és 
felejthetetlen, a közeli zöldtől az egyre 
halványuló kékig változó, csodálatos színek. 
Szó nélkül, csodálattal bámultunk több mint 
20 percig s csak azután, fél 4 tájban 
indultunk viszszafelé. Dél-előtt 10 órakor 
indultunk útnak a táborból és este negyed 7- 
re értünk vissza.

Hazafelé menet újabb megdöbbentő 
következményét láttuk a kecsketenyész
tésnek; 1,5-2 m magas, gyönyörű fekete
fenyő fiatalost láttunk kipusztítva, a benne 
lévő néhány csökevényes tölgy érdekében. 
Gyalázatos, hogy mire képes az ember. Azt 
hittük, hogy a fenyveseket nem bántják, 
mivel az nem jó takarmánynak, és íme! 

Hamdi is egészen kijött a sodrából, sErdeifenyők 1364 m magasan
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mérgében egy embertől, akivel útközben -  zsírosfavágás közben -  
találkoztunk, elvette a fejszét. Persze rémes veszekedés és kiabálás közepette. 
Már-már attól féltünk, hogy bosszúból ránk jön éjjel az egész felső völgy 
népe és ránk gyújtják a sátrakat. De eddig nem történt semmi baj.

Este megérkezett a két öszvéres is, akik ezentúl rendszeresen gon
doskodni fognak a szállításunkról.

Dundhesh. augusztus 26.

Ma reggel Bandiék elváltak tőlünk. Ők a Fani Vogel jobb oldalán, a 
Munella alatt, az állományokat veszik számba, mi pedig a bal oldalon a Maja 
e Zebes alatt a feltárópálya vonalvezetési lehetőségeit próbáljuk felderíteni.

Reggel kakaskukorékolásra és az öszvéres ordítozására már 4 óra 
tájban felébredtünk. Az egyik muli bement a kukoricásba, s azt kereste. 
Először attól tartottunk, hogy az öszvéresnek két fordulót kell csinálnia, mert 
egyszerre nem tudunk mindent felrakni. Mégis sikerült. Háromnegyed 8 
tájban elindultunk Thirré-ból, s közben kétszeri átpakolás után 1 órára 
megérkeztünk második táborhelyünkre, DUNDHESH-be.

Mégiscsak sikerült a költözés, minden zavar és nehézség nélkül. Az
utolsó szakasz volt a legnehezebb, 
mert Bishza kb. 900 m-en, egy fenn
síkon fekszik, a Dardha-i völgy
fenék pedig, amelyből hirtelen emel
kedővel 600 métert kellett felka
paszkodnunk, kb. 650 m-en van. 
Először azt hittem, hogy az öszvérek 
nem tudnak ide feljönni. S a végén 
ők majdnem jobban bírták, mint mi.

........................................................  Nagyon szép helyen táboro-
Második táborhelyünk Dundhesh-nel (1252 m) r  J

zunk: 1252 m magasan, Bishza 
felett, a fenyvesekkel körülvett havasi legelőnek egy kis teraszán, kitűnő vizű 
forrás mellett. Előttünk a Maja e Runés és a Fani Vogel többi hegyei, a 
vízválasztón túl a Dinári Alpok hatalmas, brüsszeli csipkéhez hasonló, 2000 
m-nél jóval magasabb, félelmetes mészkősziklái. Felejthetetlen szép látvány.

Az éjjel ismét gyönyörű élményben volt részünk. A hűvös este miatt 
már korán, 7 óra után lefeküdtünk. Éjjel 3 óra tájban egyenként ébredtünk és 
kisorakoztunk szükségletünket végezni. Gyönyörű szép, tiszta csillagos ég 
volt, keletről a Mars feltűnően ragyogó, sziporkázó képe látszott. Nem 
hiszem, hogy a magashegyi égboltnál lenne szebb, de a tegnap esti, a 
sziporkázó Marssal, egészen különlegesen szép volt.
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Dundhesh, augusztus 27.

Ma pihenőnapot tartunk. Reggel vettünk 3 db tyúknak nevezett 
csirkét, ezekből kettőt most főz meg Gábor ebédre paprikásnak.

Érdekes volt ez a vásár is. Először is hozott 2 gyerek 2 db tyúkot, 300 
lek-re tartották. Hamdi ígért értük 250-et. Vonakodtak. Néhány perc múlva 
megjelent az öreg paraszt, akivel tegnap 200 lekben megállapodtunk egy nagy 
kakasért és hozzávaló hagymáért. Amikor a két gyerek az öreget meglátta a 
kakassal, beugrott a sátorba és Hamdi kezébe nyomta a két tyúkot, mondván, 
hogy odaadják 250 lekért. Közben kiderült, hogy a kakas kicsi, nem éri meg a 
200 lek-et, a hagymával együtt 130 lek-et adott érte Hamdi az öregnek. Nem 
valami jó vásár, de egyszer-kétszer talán jól élünk belőle.

Egész nap perzselő hőség volt. Most délután 5 órakor már enyhül a 
meleg. Kezdődik a naplemente. Lassan eltűnnek a távoli hegyóriások 
mészkősziklái, helyettük csak a brüsszeli csipkefüggöny kontúrja rajzolódik 
ki élesen. Fokozatosan szürkül a Fani Vogel egymás mögött látszó 5 
hegygerince is. A legközelebbi még zöld, a legtávolabbinak azonban már 
csak a ködös kontúrja látszik. Gyönyörű ez a fokozatos átmenet, ez a 
vonalakkal, színekkel gazdag tájkép.

Felettünk éppen most hajt le a nyáj a vízre itatni. Kolomphang, 
pásztorgyerekek riogató kiabálása, utána ismét mélységes, csodálatos csend.

Este 6 óra. A közeli hegyek árnyékai mindinkább mélyülnek, egyszer 
csak nincs árnyék, egységes sötét folt az egész. A Munella mögött lebukott a 
nap. Az égalja citromsárga, a brüsszeli csipke már egészen világoskék. 
Percről-percre változnak a színek: a völgyekből párafelhők emelkednek fel, s 
a gerinceket lassan mind inkább kékes zöldszínű vonalakká változtatják, az 
égalja narancssárgára, majd mind sötétebbé, a brüsszeli csipke mind 
ködszerűbbé lesz. Csodálatos naplemente.

Dundhesh, augusztus 28.

Ma a Shen Gjin-i medencét és az ottani vonalvezetés problémáit 
akartuk egy túrával felderíteni.

Dundhesh-ből a hegyoldalnak nekiindulva, bokrokon, bozótokon, 
majd egy kis patak sziklás medrén át, végül egy sziklafalon felkapaszkodtunk 
egy fennsíkra, ahonnan gyönyörű kilátás nyílt a Munellára és az egész 
völgyre.

Hosszas vita és keresgélés után megállapítottuk, hogy az 1362 m-es 
magassági ponton vagyunk. A fennsíkon át aránylag könnyen megtaláltuk a 
térképen is jelölt utat, amely Rrethi Gjytet sziklakapuján át kivezet a Shén 
Gjin-i katlan felé. A kapun kijutottunk, azonban az út a félelmetesen mere-

46



A Fani Vogel óriása, a Munella

dek, többszörösen gyűrt sziklafal alatt vitt tovább. Majdnem felértünk a Maja 
e Zebes alatti nyeregbe, de a Shén Gjin felé vivő utat nem tudtuk megtalálni.

Átlagembernek teljesen járhatatlan, csúszós, köves, sziklás ösvénye
ken bukdácsoltunk órák hosszat.
Végre találtunk egy ösvényt, 
amely látszólag Shén Gjin felé tért 
el. Belekeveredtünk a még borzal
masabb tebrek sorozatába. Közben 
nemegyszer el is vesz-tettük az 
utat. Végül már egyál-talán nem 
érdekelt bennünket Shén Gjin, 
csak ép bakancsokkal ússzuk meg 
ezt a vállalkozást.

Magyar ember ezt a terepet 
el sem tudja képzelni. Jellegében, 
a mészkősziklákkal és a tebrekkel, a mi Bükk-fennsíkunkhoz lehetne 
hasonlítani. Azonban a Bükk-fennsík gyönyörű zöld Nagymezőjét itt hiába is 
keresné az ember. Fehér mészkőrengeteg, éles 
kövekkel és a Bükk-fennsíkon lévőknél több
szörié nagyobb tebrekkel. Rendkívül nehéz 
volt. Az amúgy is beteg bakancsomnak kis 
híján a kegyelemdöfést adta meg.

Egy érdekessége volt csupán az útnak.
Az, hogy nagyrészt fiatal Pinus leucodermis 
állományokon vezetett keresztül. Ezzel a 
fafajjal itt találkoztunk először. Mi nem is 
ismertük volna fel, ha Hamdi rá nem jön.
Érdekesek a vízszintesen álló, végükön 
felkunkorodó hajtások, felfelé álló végükön 
tűbojttal. Az idősebb törzsek kérge jellegze
tesen hatszögletesen pikkelyes.

Miután a tebreken át 2-3 órai gyaloglás 
után majdnem kiindulási pontunkhoz, a Rrethi 
Gjytet sziklakapuja alá érkeztünk vissza, a félkör alakú hatalmas és fenséges 
sziklát alul megkerülve, hazafelé indultunk. Tűző napsütésben és rekkenő 
hőségben vissza felkapaszkodtunk eredeti tájékozódó helyünkhöz, a fennsíkra 
és onnan kezdtünk ereszkedni a táborhely felé.

S S

P. leucodermis állomány, 
szemben a Munella sziklás taréja
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Kárpótlásul az egész napi fáradalmakért egy nagy kiterjedésű földi 
szedresbejérkeztünk, amelyben fél óra alatt fejenként legalább 1 kg szedret

megettünk. Sehol sem láttam még olyan nagy 
szemű szedret, mint ott. Nagyon jó volt, annál is 
inkább, mert megint víz és élelem nélkül 
voltunk.

Szerencsére Gábor erre a túrára nem jött 
velünk, mivel Bandiéktól elválva a táborőrzést 
másképp nem tudtuk megoldani csak úgy, hogy 
egyikünk a táborban marad. Ennek viszont az az 
előnye is volt, hogy Gábor már majdnem kész 
ebéddel várt bennünket. így nagyon jól 
lakhattunk.

Napról napra örülhettünk annak, hogy 
elég jól felszereltük magunkat élelemmel. A fél 
kg-os konzerveket mind kihoztuk ide magunk
kal és az ebédre főzött krumplit vagy rizst 
ízesítettük velük.

Nem is tudom, mit csináltunk volna, ha 
nincs ilyen felszerelésünk. Az első utánpótlásért (kenyér, krumpli, paprika, 
paradicsom stb.) már 25-én, még Thirré-ból elindult az öszvéres Kukes-ba és 
még a mai napig nem érkezett vissza hozzánk. Bandiéknak már 
elválásunkkor szűkén volt a kenyerük, így most már biztosan kenyér nélkül 
vannak. Krumplit is keveset hoztak, talán a rizzsel és a konzervekkel kibírják 
valahogy.

Ok egyébként hétfőn, 27-én átköltözködtek Domgjonba, hogy a 
Munella erdeit onnan vegyék fel.

P. leucodermis jellegzetes 
pikkelyes kérge

Dundhesh, augusztus 29.

Ma Pista házőrzése mellett a Cafa e Komit innenső oldalát derítettük 
fel. Gyönyörű túra volt. Enyhe emelkedő (1260 m-ről, 1365 m-re 4 km-en), 
elég széles, jól kijárt, földes öszvérút. Ahogy Hamdi is megjegyezte, 
minisztereknek és direktoroknak való út. Jellemző ez a megjegyzés: a 
vezetők náluk is csak autóban és kényelmes utakon szeretnek járni.

A mi utunk persze nem csak ezért volt emlékezetes. Azzá tette az a 
csodálatosan szép állomány, amelyen keresztülhaladtunk. Másfél méter 
átmérőjű jegenyefenyő óriások, szép bükkök. Olyan volt az egész, mint egy 
hatalmas, végeláthatatlan katedrális, melynek a mennyezetét fenséges oszlo
pok tartják.
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Az út az 1389 m magasan fekvő 
Cafa e Portesen vitt keresztül. Itt két török 
katona van eltemetve, akik az 1912-es 
balkáni háborúban itt estek el. A sírjukra 
véletlenül bukkantunk rá. Akkor mesélte el a 
bennünket kísérő erdész a történetüket.
Mindegyik sír körül van rakva kövekkel, K- 
Ny-i irányba van beállítva, fejtől és lábtól is 
egy-egy laposabb kő van fej fának felállítva.

Érdekes és elgondolkodtató felfe
dezés. Micsoda harcok lehettek itt vala
mikor! Nem könnyű dolga volt itt, a szűk és 
meredek sziklafalakkal szegélyezett völgyek 
között annak, aki az ellenség szerepére 
vállalkozott.

Kellemes, szép utunkról kb. három
negyed 2-re már vissza is érkeztünk a 
táborba, ahol Pista jégbehűtött almakom- 
póttal várt bennünket. Rövidesen elkészült az ebéd is és rizses, lecsós, 
paprikás, szaftos virsli konzervvel jóllaktunk. A délutánt napozással töltöttük. 
Irtózatos a hőség: a sátorban 43 °C, a napon délután 2 órakor 47 °C, 
árnyékban 29 °C. (Ugyanakkor reggel és este 6-7 óra tájban 16-17 °C).

Megjöttek végre a Kukés-i beszerzők is. Még reggel a Cafa e Komit- 
ba való elindulásunk előtt megérkeztek, emiatt indulhattunk csak 10 óra 
tájban, mert az átvétellel és elszámolással nagyon eltelt az idő.

Négy napba tellett, amíg Kukés-ból megfordultak. Állítólag a kenyér 
beszerzésével baj volt, nem akartak kiadni olyan nagy mennyiséget, s azzal is 
eltelt egy nap, amíg a tanács hajlandó volt kiutalást adni. Az a kenyér is, amit 
hoztak szörnyű, mintha fűrészporból lenne az egész, s amellett drágább, mint 
a tiranai, 63 lek/kg. Krumplit egyáltalán nem kaptak, paprika és paradicsom is 
legalább még egyszer olyan drága, mint Tiranában.

Ez persze jó tapasztalat az elkövetkezendő időkre. El is határoztuk, ha 
törik, ha szakad, úgy osztjuk be élelmiszerkészletünket, hogy még egy 
beszerzésre lehetőleg ne kerüljön már sor. Különösen a kenyérfej adagot kell 
majd leszállítani. Azt hiszem, ez nem is lesz nehéz, mert ebből az alig ehető 
kenyérből nemigen kívánunk sokat enni.
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Dundhesh, augusztus 30.

A nagy, a félelmetes, a rég várt túra, a Maja e Zebes megmászásának
napja.

Azt lehet mondani, hogy a Runés-i túra óta tisztelettel vegyes féle
lemmel vártuk ezt a napot. Megmásszuk a Fani Vogel 2000 m-es királyát. 
Vajon hogy fog sikerülni, vajon bírjuk-e? Jóformán 10 nap óta hasonló kér
dések kavarogtak bennünk. Gábor még Thirréból akarta megmászni, Hamdi 
azonban nem járult hozzá, mondván, hogy az egy nehéz, nagy út, közelebb 
kell menni hozzá, mert különben nem lehet egy nap alatt megjárni. Ez is csak 
növelte bennünk a tiszteletet és tulajdonképpen emiatt választottuk meg 
táborhelyünket itt Dundheshben, s emiatt kínlódtuk fel magunkat 26-án a 
Dardha-i völgyfenékből, 650 méterről ilyen magasra, 1252 m-re.

A Zebes iránti tiszteletünk, ha lehet, tovább nőtt, amikor Dundheshbe 
megérkezve a táborhelyünket övező fenyőerdők koszorúja felett, aránylag 
közel, de mégis fenséges magasságban megpillantottuk az óriás kopasz feje 
tetejét.

Ilyesfajta érzelmek közepette ébredtünk a nagy nap reggelére. Már 5 
órakor szerettünk volna indulni, azonban mivel nem jött meg az a fiatal 
erdész, akire a tábort akartuk bízni, 7 óráig vártunk rá, aztán úgy döntöttünk, 
hogy Hamdi lesz a házőrző, mi pedig a puskás erdész Tónival, akit a 
helyszínen Hamdi állított mellénk kísérőnek és vezetőnek, elindultunk; ha 
közben megjönne a fiú, Hamdi utánunk jön, és legkésőbb 11 órakor 
találkozunk a csúcson.

Jobb is volt, hogy egy kicsit később indultunk, mert még 7 órakor is 
elég hűvös volt. Lehet, hogy a túlzott mértékű előkészület és ijedelem 
hatására, de utunk rendkívül könnyű és kellemes volt. Aránylag rövid 
szakaszon, csak a végén volt egy kicsit erősebb kapaszkodó, egyébként észre 
sem vettük az egészet. Kellemesen beszélgetve haladtunk, s már fenn is 
voltunk a csúcs alatti, kb. 1880 m magasan fekvő nyeregben. 7 óra 5 perckor 
indultunk a táborból és háromnegyed 9-kor már a nyeregben voltunk, 
ahonnan szép lankásan, kényelmesen csak 100-120 m-t kellett emelkednünk.

Egészen meghatott bennünket ez a kellemes meglepetés, úgyhogy a 
nyeregben jó 20 percig üldögéltünk és gyönyörködtünk a tájban. Alattunk a 
Fani Vogel völgye, szemben velünk a Munella és az egész völgykatlan 
csodálatos hegykoszorúja.

A Zebes nimbuszához még az is hozzá tartozik, hogy a Dundhesh-i 
pásztorok elbeszélése szerint a Zebes-oldalban -  ugyanúgy, mint a Munellán
-  elég sok a farkas. Egy héttel ezelőtt is 3 bárányt ragadtak el. Ezt először 
csak mesének hittük, de felfelé menet megbizonyosodtunk ennek igazságáról. 
Nem messze tőlünk ugyanis hasonló tragédia játszódott le, legalábbis a
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P leucodermis erdő 1900 m magason

farkasüvöltésből, az állatok siránkozó bégetéséből és a pásztorok zűrzavaros 
kiabálásából erre következtettünk. Látni, nem láttuk, de a kísérő erdész maga 
erősítette meg ezt a feltevésünket, mert ő mindenáron oda akart menni a 
veszedelem színhelyére, hogy segítsen a pásztoroknak, akiknek valószínűleg 
nincs puskájuk. Az erdő hajnali csendjében egészen félelmetes volt az a 
zűrzavar. Aztán ismét elcsendesedett minden, nem tudni, hogy végződött a 
vadon harca.

Utunk egyébként amellett, 
hogy kellemes, szép is volt. Szép 
bükkösökön vitt keresztül, majd 
felfelé mind több és több gyönyörű 
Pinus leucodermissal találkoztunk. A 
nyeregnek is az a fő érdekessége, 
hogy benne 1900 m magasságban 
valóságos Pinus leucodermis erdő 
van. Ezek a törzsek azonban mind 
olyanok, mint a megrokkant óriások: 
törzsük 60-80 cm átmérőjű, magassá
guk azonban nem éri el a 8-10 m-t, 
koronájuk pedig megtépázottan szétlapul.

Nagyon érdekes látvány volt. Ilyet még sem Kárpátalján, 
Erdélyben nem láttam. Ott a hegyek 1700-1800 m felett általában 
teljesen kopaszok, sziklásak, vagy havasi legelő van rajtuk. Itt pedig még 
1900 m magasságban, sőt feljebb, a Zebes 2000 m-es csúcsa felé vivő gerinc 
taréján is elég szép számmal láthattunk fenyőt. Nemcsak a havasi régióra 
jellemző csökevényes, bozótos Pinus montanát, hanem a magastörzsű Pinus 
leucodermis gyönyörű egyedeit is.
Egyébként a Maja e Runés-szal 
szemben itt a Pinus montanát is 
megtaláltuk, a Juniperus nana-val 
együtt, viszont itt nincs vörös 
áfonya, ami a Runést különösen 
széppé teszi. A tetőn kaszáló van.
Érdekes volt 2000 m magasan 
szénaboglyákat látni.

A Zebes teteje egyébként a 
Hoverlához hasonló, nem túl 
meredek púp, amely fent eléggé szétterül. Háromnegyed 10-kor már fenn 
voltunk. Felejthetetlen szép kilátás tárult elénk. Előttünk, a völgy túlsó 
oldalán, mintha csak testvérünk lenne, úgy nézett át hozzánk a szintén 2000 
m-es Munella sziklatömege. Alattunk félelmetes, meredek sziklafal és az

sem
már

A Maja e Zebes teteje (1987 m )
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egész völgykatlan. Jobbról a Maja e Runés emeli peckesen a kisebbek fölé 
1856 m magas, csúcsos fejét, balról pedig a Guri-i-Nusses, a „Menyecskekő” 
rémiszti az embert a Shén Gjin-i katlanból függőlegesen kiemelkedő 6-700 m 
magas sziklafalával. Hátul a Mat-ot és a Drint szegélyező hegyóriások.

Lenyűgöző látvány. Az emberben a nagy kísértés története elevenedik 
meg, akaratlanul is úgy képzeli, hogy valamikor ilyen hegyről kínálhatta fel a 
Sátán Krisztusnak a világot. Valóban olyan a kép, mintha az egész világ

mindenség a lábaink alatt lenne. 
Az ember könnyűnek, felsza
badultnak, ugyanakkor sem-minek 
érzi magát. Fenséges és csodálatos 
volt.

Több mint 1 óra hosszat 
gyönyörködtünk. Közben egy 
Pinus montana árnyékában meg is 
ebédeltünk. 11 óráig időztünk a 

Pinus montana árnyékában csúcson, a megbeszélés értel
mében várva, hogy Hamdi is megérkezzék. A puskás erdész Tóni többször is 
sürgetett bennünket, hogy menjünk, mert az út neheze, a Guri-i-Nusses még 
előttünk van. 11 óra előtt azonban nem indulhattunk, meg aztán nem is vettük 
komolyan Tónit. A Zebes feltűnően könnyű megmászása után elbíztuk 
magunkat, nem sejtettük, mi vár ránk.

A Guri-i-Nusses szédületes 600 m magas, majdnem függőleges 
sziklafalával és alatta a Shén Gjin-i katlannal kettőbe vágott félhegynek

látszik, amely elölről teljesen 
megközelíthetetlen, oldalról a 
Zebes gerincén át, és hátulról 
azonban könnyen járható. Ez 
azonban csak látszat.

Erről már akkor kezd
tünk meggyőződni, amikor a 
Zebesről lefelé ereszkedtünk és 
megpillantottuk a két hegyet

A Guri-i-Nusses félelmetes sziklafala egymással összekötő éles SZÍk-
lataréjt. A valóságra azonban 

csak kb. fél óra múlva döbbentünk rá, amikor már benn keveregtünk a Nusses 
óriási tebreiben.

A legmagasabb csúcs (1868 m) a sziklafaltól kissé beljebb, majdnem 
közvetlenül a Nussest a Zebestől elválasztó nyereg, a Cafa e Shtekut (1780 
m) felett van. Úgy gondoltuk, hogy arra felmászunk, körülnézünk és azzal
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végeztünk. Sajnos, vagy talán szerencse, hogy nem ment ilyen egyszerűen a 
dolog.

Már a Cafa e Shtekut sziklataréján való átkelés is borzalmas volt. Kb. 
60 méter hosszú, 60 cm széles, hatalmas, éles felületű sziklából álló híd, két 
oldalt szédületes mélységgel. Nagy nehezen négykézláb kapaszkodva 
vergődtünk át rajta.

Aztán kezdődött a kapaszkodás embernagyságú sziklákon át felfelé. 
Felértünk az első mellékcsúcsra. Ekkor tárult ki előttünk a Nusses. A Zebes 
tetejéről könnyen megközelítethetőnek látszó hegy a valóságban borzalmas 
sziklasivatag, amely -  mintha csak óriások szaggatták volna szerteszét -  telis
tele van hatalmas tebrekkel. Szédületes mélységek és magasságok 
váltakoznak rajta. A tebreket egészen keskeny, éles sziklataréjok választják el 
egymástól. Mellékcsúcsok, tebrek és sziklataréjok sorozatából, tömkelegéből 
áll az egész Nusses. Nem nagy felületű, nincsenek rajta nagy távolságok, és 
mégis ez a borzalmas szerteszabdaltság elképzelhetetlenül nehézzé teszi a 
rajta való mozgást.

A Zebes teteje Dundhesh-től kb. 4 km-re van, közöttük 740 m a 
szintkülönbség. Ezt az utat 2 és háromnegyed óra alatt tettük meg. A Nusses 
első mellékcsúcsától a Shén Gjin felé néző sziklafal legtávolabbi magaslatáig 
(1832 m) nincs egészen 1 km; s ez az 1 km több mint másfél órát vett 
igénybe. Ezalatt kb. 6 csúcsot kellett megmásznunk, 8-10 tebren és 
sziklataréjon kellett átvergődnünk.

Puskás Tóni vezetett bennünket. Csodálatos, milyen könnyedén 
mozgott a gumitalpú bocskorában, pedig egyik kezében a puskáját, a 
másikban egy számozókalapácsot, s egy vászonzacskóban a tőlünk kapott 
konzerves dobozokat és a saját élelmét cipelte. Nekünk mindkét kezünk 
szabad volt, mégis négykézláb alig bukdácsoltunk a rémes sziklákon. -  
Egyszer egy kb. 1,5 m széles és 10 m mély sziklahasadékon kellett átugrani, 
máskor 2-2,5 m magas függőleges falu csupasz sziklára felkapaszkodni. 
Többször voltam úgy, hogy nincs tovább. A bakancsom talpa végleg 
széttépődött, a bőrcafatok állandóan visszakunkorodtak és még inkább 
akadályoztak. A térdeimet összevertem a sziklában. Pista is egyszer csaknem 
kitörte a bokáját.

Az izgalmat fokozta, hogy Karcsi és Pista a negyedik tebren való 
átvergődés után megunták a Puskás Tóni utáni tekergést, gondolták, hogy 
jobb és rövidebb utat keresnek és elváltak tőlünk. Gábor már az első csúcs 
alatt lemaradt, mondván, hogy az ő térdei ezt nem bírják, s majd ott megvár 
bennünket. így négyen háromfelé szakadtunk. Kezdődött a „hahó”-zás, hogy 
az érintkezést valahogy tartsuk egymással. Néha nem hallatszott a válasz, 
vajon mi van velük, csak nincs valami baj. Aztán vagy kétszer én is 
lemaradtam a Tónitől, utána is kiabálnom kellett. Nagyon izgalmas volt.
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Én a Tóni mutatta utat választottam. Nagy kerülővel közeledtünk a 
csúcs felé. Tóni szerint nem érdemes egyenesen nekimenni, mert sokkal 
nehezebb, és rendkívül meredek is az út. Pistáék mégis ezt választották. A mi 
utunk sem volt leányálom, rengeteget kínlódtam, de az övék még rosszabb 
lehetett, mert valóban előbb értünk fel a csúcsra, mint ők.

Persze az utat nem úgy kell értelmezni, mintha az akármilyen kis 
mértékben is, kitaposott ösvény lett volna. Szó se róla. Sziklatömeg és bozót. 
Még csak vadcsapás sincs, a sziklák nemhogy lekoptatva nincsenek, hanem 
ellenkezőleg olyanok, mintha valami emberfeletti erő tegnap tépte volna ki 
őket a Föld gyomrából és szerteszét dobálta volna őket.

Izgalmas, de szép út volt. Kellemetlen csak az volt, hogy a bakancsom 
állandóan végromlással fenyegetett. Emiatt az egyébként is szükséges 
óvatosságon túlmenő óvatossággal is gyakran rendkívül ügyetlenül kellett 
mozognom, nehogy a cipő lemaradjon a lábamról, és meztelen talppal kelljen 
az éles köveken mászkálnom.

Mindenért kárpótolt azonban az a látvány, amely az utolsó csúcsról, a 
sziklafal tetejéről elénk tárult. Ezt leírni megint nemigen lehet. Talán az

jellemzi legjobban, hogy erre még Karcsi is, 
aki pedig minden eddigit lekicsinyelt, 
mondván, hogy a Kelemen-havasok min
dennél szebb, meglepetten kiáltott fel, hogy 
„Ilyet még nem láttam!”

600 m-es szédítő mélység. Aki ilyet 
még nem látott, elképzelni sem tudja. 
Olyan, mint ha repülőgépről szemlélné az 
ember a tájékot, de a monumentális kör
nyezet valósággal leteperi, agyonnyomja, 
ugyanakkor hallatlanul könnyűvé teszi az 
embert. A szirti sasok, amelyek alulról, a 
földről szabad szemmel nemigen láthatók, 
150-200 m-rel alattunk keringtek.

Csodálatosan szép volt. A bakan-
A Guri-i-Nusses bűvöletében Csom u» 'an erösen megrongálódott, Pista

cipőtalpa is levált, sőt még Karcsiénak a
gumitalpa is, amely eddig a legjobban bírta, a cipő orrán leszakadt. Mégis
rendkívüli mértékben élveztük valamennyien. Majdnem fél óráig
bámészkodtunk a sziklapárkánynál. Karcsit alig tudtuk elcsalogatni onnan.
Szüntelen lehasalt és kicsúszott a párkány szélére, hogy lenézzen, köveket
hajigáljon, és fényképezzen. Néhányszor Pistát is elcsábította, ő is kifeküdt a
szélére, pedig velem együtt ő is borzongott a félelmetes mélység láttán.
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Fél 2-kor indultunk lefelé és háromnegyed 3-kor értünk vissza a Cafa 
e Shtekut fölé, Gáborhoz. Az erdész Tóni már fent elbúcsúzott tőlünk, 
hazaindult Konajba, így magunk kecmeregtünk visszafelé.

Egyik-másik hatalmas szikla alól barlang torka sötétlett, nem sokkal a 
hágó fölött pedig egy hatalmas hasadékra bukkantunk, mely áthatolt az egész 
hegyen, s rajta keresztül ki lehetett látni a falra és a világűrbe. Karcsival bele 
is másztunk és a tréfacsinálás kedvéért elkezdtünk jajveszékelni, pedig 
butaság volt, mert Pista is, meg Gábor is, a sietni akarásban csaknem 
összetörték magukat a sziklákon.

Leértünk a Cafa e Shtekutba, találtunk egy utat és azon kezdtünk 
ereszkedni lefelé. Pista ekkor vallotta csak be, hogy odafenn egész idő alatt a 
viperáktól remegett. Bizony könnyen megeshetett volna, hogy közelebbről 
megismerkedünk velük, mert jellegzetesen viperás terep volt, de hála 
Istennek, nem történt semmi baj.

Az út Shén Gjin-be vezetett. Szerencsére mi két nappal ezelőtt ezzel a 
résszel már megismerkedtünk, így idejekorán letértünk róla, s a Rrethi Gjytet 
tebrein át könnyűszerrel hazajutottunk. Közben még a Shén Gjin-i útsza
kaszon találtunk egy nagyon finom forrást. Soha ilyen kitörő lelkesedéssel 
még nem kiáltottuk az „uj, uj”-t, mint most. Valósággal megváltásként jött, 
miután a fenti zergetúrát egy csepp víz nélkül csináltuk végig. A táborból 
magunkkal hozott vizet a Zebesen megittuk az ebédhez, azóta pedig forrással 
nem találkoztunk.

6 óra volt, mire beértünk a táborba. Úgy számítottuk, hogy 3 óra, fél 
4-re hazaérünk, s Bandiékat ebéddel várhatjuk. Nem úgy lett, mert Bandiék 
már rég megérkeztek Domgjon-ból, mire mi befutottunk. Ismét megsza
porodtunk, néhány napig megint együtt leszünk. Nagy mérgünkre hoztak 
magukkal egy kakast is. Ez megint már éjfél után ébresztőt fog fújni. De 
akkor időnap előtt elemésztjük.

Este vacsora közben ők mesélték a következő, viccnek is beillő esetet. 
Táborhelyükön -  árnyékszék hiányában -  valamennyien a közeli erdőbe 
jártak dolgukat végezni. Egyik nap Riffer Zoli, aki aznap házőrző volt, este a 
munkából hazaérkező Bandiékat azzal fogadta, hogy „Képzeljétek, a 
latrinánktól eltűntek a használt WC-papírok! Valószínűleg az albán pásztorok
-  újságpapír helyett -  felhasználták cigarettapapírnak.” Ilyen az élet itt a 
hegyekben.

Dundhesh, augusztus 31.

Pihenőnap, mosás, mosogatás, napozás és cipőtalpalás.
Nagy meglepetésünkre ebédfőzés közben megjelent egy asszony, hóna 

alatt a kakasunkkal, amelyet még ideérkezésünk napján vettünk, s amelyet
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m&mM&mmú. . m% Karcsi addig dédelgetett, amíg megszökött. Alig 
MSI akartunk hinni a szemünknek. Már azt hittük, 

visszament a gazdájához, s az a 28-i nagy ünnepre 
W M m W W f ' megette a házanépével. S most egy idegen asszony

vissza-hozza merő szívességből, és 
becsületességből. Adtunk neki egy marék cukrot, 
s mit tehettünk mást, a kakast megfőztük 
vacsorára.

‘̂ 9 ]L kÍ % jp --" Érdekes hely ez a mi táborunk. Az első
0 jS jjL £ k  j y  [ L j f  napokban még nem vettük észre. A gyönyörű 

m T U B p  kilátással voltunk eltelve, de azóta rájöttünk, hogy
w  ^  tulajdonképpen a „hegyi népek országútján” fek

szünk. Ez az öszvérút, amely itt megy el

A tábori élet örömei mellettünk a Cafa e Komit, a másik irányban 
pedig a Shndritat felé, Shén Gjin-t, Konajt s 

általában a völgy középső szakaszát Kukés-sal köti össze. így eléggé 
forgalmas útvonal. Naponta legalább 4-5 gyalogos vagy öszvéres elhalad rajta 
Kukes felé, vagy onnan jövet. Az erremenők persze a mi tüzünknél mind

megpihennek. A múltkor este két öszvéres 
|  táborozott itt le. Az öszvéreket kipányvázták,

maguk pedig lefeküdtek a • mi tüzünk mellé. 
Majdnem egész éjjel beszélgettek, s az összes 
begyűjtött száraz fánkat eltüzelték.

Tegnap este erre ment a terület tanács- 
titkára is. Géppisztolyos rendőr kísérte, bár neki is 

Ü W  _  volt pisztolya. Érdekes, hogy itt is ugyanaz a 
" ~~-*!Íé i ) j  helyzet, mint nálunk, a vezetők csak fegyveres

J K  kísérettel mernek kimenni a nép közé. Hasonló
i " -  eset szemtanúi voltunk a múltkor még Tiranában

' - 11 -  is* A Hotel Dajtiban valami fogadást rendeztek. A 
^ szálló bejáratát, s a fölszinti erkélyt, ahol a 

vacsora volt, megszállták a detektívek. Emil 
A „kepucar, susztermuhely valamiért kiment a városba, s nem akarták

visszaengedni. Szerencsére nála volt a szálló szobakulcsa, így azzal tudta 
magát igazolni.

Neusheit, szeptember 1.

Elbúcsúztunk legszebb táborhelyünktől. A „népek országútja" mellől 
8 órás büntető menettel áttelepültünk az állatok országútja mellé, 
NEUSHEIT-be.
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1247 m magasan, az Oroshi és Mastrikhora felé nyíló hágó közelében, 
egy bővizű, kb. 4 C fok hőmérsékletű forrás és nyáj itató mellett tanyázunk. 
Erről az itatóról, s az itt átvonuló töméntelen állatról neveztem el ezt a helyet 
az „állatok országújának”

Tegnap reggel fél 9 óra tájban indultunk Dundhesh-ből és Shndritaton, 
Shén Gjin-en, Konajon át, mintegy 24 km-t megtéve délután fél 4-re 
érkeztünk meg ide. 1200 m-ről le 
kellett ereszkednünk 700 m-re és 
ismét vissza felkapaszkodni 1247 
m-re. Nagy út volt. Jóformán megál
lás nélkül jöttünk. Gábor joggal ne
vezte el büntetőmenetnek.

Már napokkal az indulás 
előtt folyt a vita, hogy egyáltalán 
meg lehet-e tenni ezt az utat az 
öszvérekkel 1 nap alatt. Nem jobb 
lenne-e esetleg a Konaj-i iskolában
meghálni és másnap folytatni? Őrült gondolatként Gábor azt is felvetette, 
hogy menjünk le egyenesen Mastrikhorába és ott üssünk már csak tábort. 
Szerencsére az út sok problémát vetett fel, s az öszvérek sem bírták volna 
tovább, így itt maradtunk.

A fel- és lekapaszkodás nem is lett volna annyira nehéz, mert a 
szintkülönbség aránylag nagy távolságon oszlott el, hanem megint az a 
töméntelen kő. Büntetőmenetté pedig valójában azért lett ez az út, mert a sok 
teber és birkacsapás között elvesztettük az utat. Egy helyen megálltunk kb. 10 
percre és a vonalvezetésen vitáztunk, ezalatt az öszvéres annyira előrement, 
hogy elvesztettük. A sok teber és szikla között 
hiába kiáltoztunk, nem hallották. így mit volt 
mit tennünk, jó félórán át rohangáltunk, amíg 
végre megtaláltuk és beértük őket.

Az utat nevezetessé mégis a Shrrela 
(1294 m) tette, amit Gábor „Toldi-kapunak" 
nevezett el. Aránylag lankásan emelkedett az út 
felfelé. Egyszer csak az egyik kanyar után -  
mint akit mellbe vágnak -  visszahőköltünk az 
ámulattól: keskeny sziklaösvény, égnek meredő 
hatalmas sziklák, s az ösvény alatt ismét a 
Nusseshez hasonló szédületes mélység, egészen 
függőleges sziklafallal. Egy darabig nem is 
tudtunk továbbmenni a csodálattól és az 
ijedtségtől. Úgy látszott, hogy az út felka A „Toldi-kapu” előtti sziklafal
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.ieá'-h. -
A „Toldi-kapu”

paszkodik a sziklára, aztán végeszakad. Elég sok alkalmunk volt már eddig is 
hozzászokni a félelmetes sziklákhoz és a szédületes mélységekhez, a me

redekfalú, keskeny hegyi ösvényeken 
járáshoz, mégis amikor ott a „kapu” 
bejáratánál megálltunk, megborsód- 
zott a hátam: „Hogy jutunk itt át?” 
Mi még talán csak átvergődünk vala
hogy, de mi lesz az öszvérekkel? 
Látszik rajtuk, hogy már rettenetesen 
fáradtak, a kapaszkodásnál 2-3 méte
renként megállnak. „Isteni csoda 
lesz, ha itt át tudnak jönni, de sokkal 
valószínűbb, hogy az egész motyóval 

együtt le fognak zuhanni.” Ilyesfajta ijedt gondolatok kavarogtak bennünk.
És megint csak kicsúfoltak bennünket ezek a kis jószágok. -  Pistával 

előre kaptattunk, hogy ne kelljen látnunk az esetleges katasztrófát, de ők csak 
jöttek utánunk. Kissé lassabban ugyan, de teljesen biztos, nyugodt mozgással.
-  Szerencsésen átértünk, de ismét volt alkalmunk gondolkodni az ember 
parányi, s az Isten hatalmas voltán.

Félelmetesen szép volt. Az átkelés, a tulajdonképpeni „kapu” alig két 
méter széles. A külső, meredek fal felőli kapufélfa egy legalább 8-10 m 
magas, szilárdan álló szikla; a másik pedig egy a hegyoldalból félig levált, 
ferdén a kapu fölé hajló, kb. 200 tonnás sziklatömb. A kapun túl, jobbról 
egészen közelinek látszik a Munella. Elöl 60-80 m magas, függőleges

sziklafal, oldalt alattunk kőfolyás és 
szédületes mélység.

Csodálatos, milyen gazdag 
természeti szépségekben ez a tájék. A 
Guri-i-Nusses után úgy véltük, hogy 
szebbet, vagy ahhoz hasonlót már 
nem láthatunk. S íme alig két nappal 
később ismét megdöbbenve és elra
gadtatva az újabb csodát szemlél
hetjük.

Neusheit aránylag -  legalábbis 
az eddig látottakhoz képest -  sűrűn lakott fennsík. A település a „kapu”-tól 
még kb. másfél óra járásra van. A házak állítólag nyári lakások, a pásztorok 
jönnek fel ide nyárra, Mastrikhorából. A faházak mellett elég sok kőház is 
van, művelt földekkel. Az egyik földön épp odaérkezésünkkor aratták -  
persze sarlóval, kicsi csokrokba szedve -  a tavaszi búzát. Szeptember 1-jén, 
1220 m magasan! A terület nagy része azonban legelő, illetve kaszáló, sok

A hegyi népek országútján
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vándorakollal, ahová éjszakára itatás után beterelik a jószágot. Az akol 
mellett hordozható, kutricaszerű fekvőhely a pásztornak, amiben az állatok 
mellett alszik.

Az egész fennsíknak 3 forrása van. Ezek 
közül az egyik nem messze a Shrrelától, tehát a 
településtől eléggé távol, a másik pedig a mi 
táborhelyünk mellett van. A vizet mindenki ettől 
a két forrástól, nagyobbrészt azonban a felsőtől 
hordják, amely mellett mi is letelepedtünk. Ezt a 
munkát természetesen az asszonyok végzik.
Jönnek egyenként, kettesével, hármasával, 
kezükben fonóléc, hátukon a kis 8-10 literes 
vizeshordó. Kimossák, megtöltik a hordót, 
elbeszélgetnek egy kicsit, kecskeszőrből font 
kötéllel ügyesen a hátukra kötik a hordót, s 
indulnak vissza.

Rengeteg itt az állat. Reggel 1-1,5 óráig is 
eltart az itatás. Érdekes kép, amikor este 
lezúdulnak a Mali Shentitről és külön-külön 
vályúnak. Egyedül ez a töméntelen állat teszi kellemetlenné ezt a 
táborhelyünket. Az itatás ideje alatt nemigen lehet hozzáférni a vízhez, sok a 
piszok, és hallatlanul idegesítő a reggeli és esti órákban hosszú ideig hallatszó 
tompa, mély bikabőgés.

Ettől eltekintve azonban nagyon szép fekvése van táborunknak. A 
sátor ajtajából látjuk a Munellát, rálátunk az egész Neusheit-i településre. 
Előttünk a fennsík hosszan elnyújtott kaszálói, melyeket a völgy felől kisebb- 
nagyobb sziklakúpok, az ellenkező oldalról pedig a fejünk fölé emelkedő 
Mali Shéntit sziklafalai határolják. A Dundhesh-i brüsszeli csipke és a völgy 
nagy része már eltűnt, de még mindig nagyon szép a látvány.

Neusheit, szeptember 4.

Szeptember 2-a és 3-a jelentősebb esemény nélkül telt el. 2-án 
Pistával és Karcsival visszamentünk a Shrrela-i sziklakapuhoz és az alá, hogy 
az út vonalvezetését eldöntsük. Amikor ugyanis átjöttünk a kapun, úgy 
ítéltük, hogy rajta teljes képtelenség átvinni az utat, viszont azt, hogy merre 
vigyük, közelebbről alaposabban meg kellett vizsgálnunk.

Úgy látszott, hogy egyetlen lehetőség a kapu alá menni, az alsó 
fennsíkra. A közelebbi szemlélődés során azonban bebizonyosodott, hogy ez 
még inkább lehetetlen, mint a „kaput” szétrobbantani és abba fektetni az 
utat, mert az alsó terep annyira szaggatott, hogy még az is kétséges, lenne-e

Az állatok országútján

csordákban nekiesnek a
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ember, aki vállalkoznék arra, hogy ott a vonalat kitűzze. így a felső, a „ Toldi- 
kapu”-n keresztül való vonalvezetés mellett kellett döntenünk.

3-án rám került a sor a házőrzésben. Nem hittem, hogy ezt az egész 
utat így megúszom. Thirré-ban a Runés-i túra után meg voltam győződve 
róla, hogy a második héten kikészül a bakancsom, s attól kezdve kény
szerpihenő lesz a részem. Csak azért izgultam, hogy legalább a Zebes-i utat 
végig tudjam csinálni. Az igaz, hogy rémesen megrongálódott a bakancsom,

mégis kényszerpihenő nélkül átvészeltem az 
egészet, hála Istennek.

Gáborék felmentek a Mali Shéntitre, 
mivel Hamdi nagyon erősködött, hogy odafenn 
nagy fatömeg van, esetleg fel kellene oda vinni 
az utat. Elmentek Konaj fölé, s megállapították, 
hogy ott nem lehet, de nem is érdemes vezetni az 
utat. -  Én mosogatással, mosással, tüzelőkészí
téssel és főleg napozással töltöttem az időt.

4-e ismét egy nem várt, nagy túra napjává 
lett. Pista maradt a táborban, mi pedig 8 óra táj
ban elindultunk azzal a céllal, hogy felderítsük a 
Mali Shéntit déli felét, továbbá, hogy ennek pe
reméről tájékozódjunk a Neusheitből Shén Pali 
felé történő leszállás lehetőségei felől. Az út első 
része kellemes sétának mutatkozott, végül mé
giscsak rendkívül fáradságos, nehéz túrává lett. 
Fani Vogel völgyének harmadik, legfelső és 

legnagyobb fennsíkja. A Guri-i-Nusses folytatásában húzódik a Fani Vogellel 
kb. párhuzamosan, ÉK-DNy-i irányban. Hosszúsága 13-15 km, szélessége 4- 
5 km, legmagasabb pontja a Maja e Zeze (1583 m), átlagos magassága is 
1400 m körül van. Köröskörül 80-150 m magas, függőleges sziklafal 
határolja, csak helyenként, az állatfelhajtó utakon át lehet megközelíteni. 
Keleti szegélye a Fani Vogel és a Mát folyó vízválasztója. Egyedül ÉNY-on, 
a Guri-i-Nussessel van aránylag sima kapcsolata, egyébként minden oldala 
meredek sziklafal. Felépítése is teljesen azonos, vagy legalábbis nagyon 
hasonlít a Nusseshez. Óriási tebrek, sziklataréjok, kisebb-nagyobb csúcsok 
tömkelege az egész. A különbség talán egyedül az, hogy a Mali Shéntiten, 
illetve annak a déli részén, ahol én is jártam, több a fa. 150-200 éves őserdő, 
valamikor gyönyörű jegenyefenyő és Leucodermis egyedekkel, de ma ezek 
85%-a csúcstörött, belül üres, majdnem kivétel nélkül csavarodott növésű. Az 
elegyet alkotó bükk jóval fiatalabb, de szintén közepes minőségű. Az erdők 
között legelők és kaszálók is vannak. A Neusheit-i töméntelen állat nagy 
része nappal idejön fel legelni.

A Mali Shéntit, előtérben az 
Oroshi kolostor

A Mali Shéntit a
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A rengeteg teber, a szétszaggatott felépítés és a nagy kiterjedésű 
egyenletes, 1400 m körüli magasság az egész fennsíkot áttekinthetetlenné 
teszi, és borzalmasan megnehezíti az eligazodást. Mi is egy Neusheit-i öreg 
pásztort fogadtunk fel vezetőnek, s ő kalauzolt bennünket.

A fennsíkon egyetlen öszvérút vezet keresztül, a térkép szerint Ny-K-i 
irányban, s Neusheitet Vier Nit-tel köti össze. Azt azonban, hogy ez az út 
odafenn hol megy, csak a tereppel tökéletesen ismerős tudja megtalálni. Az 
ismeretlen a sok szikla és állatcsapás között feltétlenül eltéved.

Mi is ezen az úton kapaszkodtunk fel a tetőre. A perem szélén egy 
nagy fakereszt figyelmeztet arra, hogy érdemes visszanézni. Tényleg nagyon 
szép a kilátás.

Egészen közel van ide a Neusheit-i temető. Egy templom romjai is 
megvannak még. Érdekes, hogy ilyen magasra -  140 m-rel a település fölé -  
hozzák fel a halottaikat.

Külön érdekessége Mali Shéntitnek a temetőtől kb. félórai járásra levő 
jégbarlang, a Spel Akui. Egy kb. 20-25 m mély, 5 m átmérőjű, meredekfalú 
sziklaüreg, amely kis barlangban folytatódik. A hasadék annyira szűk, s a fák 
olyan jól takarják, hogy a télen át beléesett hó, jéggé tömörödik és egész éven 
át megmarad. Egyik falán kövekbe kapaszkodva le lehet ereszkedni, az utolsó 
4 m-t egy rozoga létrán kell megtenni. Öreg vezetőnkkel én is lementem. A 
bocskort ő is levetette, s velem is levettette a cipőt, nehogy megcsúszva 
lezuhanjak. Félútról szerettem volna visszafordulni, olyan félelmetes volt. 
Egyrészt azonban nem tudtam megfordulni, másrészt pedig szégyelltem volna 
a gyávaságomat. Odalenn még mindig elég vastag jeges hóréteg, beljebb a 
barlangban pedig jég van. Próbáltam feldobni egy hógolyót Gáboréknak, akik 
a szakadék felső peremén ülve lestek engem, de nem sikerült, túl mély volt a 
gödör és magas a fal.

A jégbarlangtól aránylag könnyű úton mentünk a Mali Shéntit keleti 
peremén levő, 1515 m magas Maja e Frash-ig. Ennek a tetejéről is szép kilá
tás nyílt a Luresra és visszafelé a Zebes, Guri-i-Nusses, és a Guri-i-Kuq-ra.

11 óra elmúlt, amikor lejöttünk a csúcsról. Ekkor kezdődött ismét a 
kálvária. Letértünk az útról, neki az őserdőnek. Úttalan-utakon, bozótokon, 
kidőlt faóriásokon, tebreken, sziklataréjokon botorkáltunk több mint 2 óra 
hosszat megállás nélkül. Kilátás sehol sem volt, fogalmunk sem volt, hol 
járunk. Öreg vezetőnk is kezdett bizonytalankodni, nézelődni. Végre kb. 
másfél-két órai kínlódás után felértünk egy kisebb csúcsra, ahonnan már látni 
lehetett a Guri-i-Cikit (1414 m), utunk végcélját, s mint később kiderült, a 
borzalmak borzalmát.

Újabb jó félórai botorkálás után sikerült megközelítenünk a Ciki-t, 
amely a tebrek közül hatalmasan kiemelkedő kőrengeteg, négy részre hasadt 
sziklatömb. Már jó darabon felkapaszkodtunk rá, amikor észrevettük, hogy a
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csúcs és közöttünk hatalmas hasadék van, melyen nem lehet átmenni. így 
vissza kellett ereszkednünk és egy másik irányból újból fel a hatalmas 
sziklákon át. Nagy nehezen felértünk. Azt hittük, hogy a csúcsra érkeztünk, 
pedig csak az egyik mellékcsúcsra értünk fel. 3 km-re tőlünk egy másik 
hasadék félelmetes torka tátongott. Ez is, mint az előző, keresztben átszelte a 
hegyet, annak derekáig. A legmagasabb csúcs a második és a harmadik 
hasadék között volt, de arra már nem volt lelkierőnk felkapaszkodni, no meg 
aztán eléggé el is voltunk már fáradva.

Odafentről azonban gyönyörű kilátás nyílott nyugat felé, alattunk 
függőleges sziklafal, kettős terasszal. Az egyik, 100-150 m-rel alattunk, 
közvetlenül a hegy lábánál a Mali Shéntitnek egy közbenső terasza, rajta 
szénaboglyák, ezután újabb sziklafal, s ez alatt a Mali Shéntit lába. Távolabb 
gyönyörűen látszik az Oroshi-i kolostor és templom, valamivel közelebb, de 
szintén a mélyben, Mirdita tartomány egykori főurának, Gjon Marka 
Gjoninak a vára, illetve annak lassanként omladozó falai. Látszik a Lura, a 
Kunores, le lehet látni egész Shén Pali-ig. Igazat kellett adnunk Gábornak, 
hogy az utat nem lehet egyenesen levinni Mashtrikhorába és onnan át Shén 
Paliba, hanem a Kunores-oldalban kifejlesztve, esetleg azt megkerülve, lehet 
csak leereszkedni a völgyfenékre az átkeléshez.

Szép volt a Ciki, de nagyon nehéz volt rá feljutnunk, még nehezebb 
róla lejutni. A távolság Neusheitig nem több, mint 3 km, a szintkülönbség 
sincs 200 m, mégis, valamennyiünk egybehangzó véleménye szerint, ez a 3 
km volt minden eddigi közül a legnehezebb túránk.

A Mali Shéntitet határoló sziklafal tetején kellett végigmásznunk. Az 
öreg vezető szerint ez a legegyszerűbb, mert ha alul belekeveredünk a 
tebrekbe, órák hosszat bolyonghatunk, mint ahogyan a Maja Frashtól a Guri- 
i-Ciki-ig úttalan-utakon, hatalmas sziklákon, bozótokon kellett átkínlódnunk 
magunkat.

A nehézségeket még növelte, hogy Gábor elvált tőlünk, előrerohant és 
nekiment az alsó tebervilágnak. Kezdődött a hahózás. Néha nem jött válasz. 
„Mi lesz vele, ha eltéved? Még csak emberrel sem találkozhat, aki kivezetné, 
mert oda be sem igen lehet menni”. Hamdi is, mi is nagyon izgultunk.

Szóval, fáradságos és izgalmas út volt, de végül is jól zárult, mert a 
tábor feletti toroknál összetalálkoztunk, Gábor már nevetve várt bennünket, 
örült, hogy megmutathatta, hogy ő is bírja az utat.

62



Neusheit, szeptember 6.

A Ciki-túra mindenesetre elég volt ahhoz, hogy Gábor kijelentse, 
hogy ezután már csak kellemes sétákat akar tenni, nagy vállalkozásba már 
nem kezdünk. Ez már csak azért is indokolt volt, mert a Ciki-túra valóban 
végleg kikészítette mindegyikünk bakancsát. Most már látjuk, hogy ide csak 
gumitalpú bocskorral lehet jönni. A bőrtalp ezeket a köveket, sziklákat nem 
bírja.

így tehát elsősorban a cipőállomány állapotára való tekintettel, 
szeptember 5-én csak valóban rövid, délelőtti túrára mentünk. Leeresz
kedtünk a hágón át a Neusheit-i és a Mali Shéntit-i sziklafal alá, s ott a fallal 
párhuzamosan, aránylag kényelmes úton elmentünk a Nersheni-hágó fölé. 
Onnan jól beláttuk a Kunorest és a vízválasztó túlsó oldalát, s eldönthettük, 
hogy ha más választás nincs, feltétlenül a Kunores segítségével kell az út 
leszállását és a Shén Paliba való bekötést megoldanunk.

Ma általános pihenőt tartunk. Utolsó tisztálkodás és előkészület a 
Shén Paliba való átkelésre és a Tirana-i bevonulásra. Utolsó napunk itt kinn a 
hegyek között.

Megerőltető, fáradságos, de nagyon szép volt. Rengeteg felejthetetlen 
élménnyel búcsúzunk ezektől a csodás hegyektől. A túrák fáradalmai máris 
elfelejtődtek, csak a gyönyörű látványok emléke maradt meg. A brüsszeli 
csipkét, a Guri-i-Nusses 600 m-es sziklafalát, a Shrrela-i bámulatos 
sziklakaput, a négy részre hasadt Guri-i-Cikit, a Munellát sohasem fogjuk 
elfelejteni.

Emellett sok kellemes apróság is 
élvezetessé tette ezt a három hetet: a nagy 
ebédfőzések, Gábor és Hamdi szertartásos 
kávéfőzése, az ősmagyar csatakiáltás,
Gábor ismétlődő kijelentése a „kígyókat 
melengettem”, Karcsi versei, mind-mind 
ennek a három hétnek kellemes emlékei
maradnak. A tábori élet örömei: szertartásos

Szép volt, jó volt, de most már kávézás

nem bánjuk, hogy a végére értünk. A cipőnk teljesen kikészült, elfogyott az 
élelmünk, a levegő is eléggé lehűlt. Hajnalban 13-14° C a hőmérséklet, néha 
már hiába szedtünk magunkra mindent, mégis fáztunk éjjel. Az utolsó 2-3 
napban erősen borongóssá is vált az idő.

Ideérkezésünkkor nem árkoltuk körül a sátrat, mert azt reméltük, 
úgyis szép időnk lesz, mint Dundheshben. Napok óta növekszik azonban az 
izgalom, hogy mikor fog bennünket kiönteni az eső. Egyik éjjel jó darabig 
nem is tudtam elaludni az ezzel kapcsolatos izgalomtól. Lefekvés után
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feltámadt a szél, s ahogy a sátorponyvát lebegtette, az úgy dübörgött, mintha 
az ég dörögne. 5-én annyira beborult; hogy amikor hazajöttünk Nersheniből, 
nekiálltunk és felárkoltunk. Utána Pistát elkísértem a jégbarlanghoz, hogy ő 
is megnézhesse azt, útközben azonban elért bennünket az eső. Szerencsére 
nagy ügy nem lett belőle, mert mire a barlangtól visszaindultunk, elállt és 
estére ki is derült.

Az időjárás kellemetlenkedésein kívül a másik, egyre inkább zavaró 
hatás a hazavágyással függött össze. Ezen a téren legkifejezőbb Karcsinak 
egyik ríme: „Sej-haj testem, mikor leszel Pesten?” Napok óta egyetlen és 
főtémánk már csak a hazautazás. Számoljuk a napokat, hogy Tiranában 
mennyit kell még eltöltenünk a hazaindulásig. Száz szónak is egy a vége: 
szép volt, jó volt, de most már elég volt, gyerünk haza. Örülünk és hálát 
adunk Istennek, hogy itt lehettünk és baj nélkül, szerencsésen megúsztuk az 
egészet, mégis egyelőre elég volt. Jó lenne hazamenni.

Shén Pali, szeptember 7.

Ma leszálltunk a hegyekből és átjöttünk ide, SHÉN PALI-ba, hogy 
innen holnap, szeptember 8-án gépkocsival beköltözzünk Tiranába. Lefelé

jövet az út szép, egészséges, jó 
növésű, az üres foltokban gyönyörűen 
felújult feketefenyvesen vitt keresz
tül. Oroshiban megnéztük az elha
gyott kolostort, Mastrikhoránál még 
egy-szer utoljára jót fürödtünk a Fani 
Vogelben, aztán betelepedtünk ide, a 
Shén Pali-i iskolába.

Érdekes, hogy mit jelent a 
Az Oroshi kolostor tréning. Amikor közel négy héttel

ezelőtt, augusztus 8-án első ízben érkeztünk ide, rémesen kikészültünk a 
völgyfenéktől idáig tartó, mintegy 300 m-es kaptatótól. Akkor Gábor jó 20 
perccel lemaradt tőlünk, de mi is eléggé kilazultunk, mire a forráshoz értünk. 
Igaz, hogy most nem volt olyan tikkasztó a hőség, mint akkor, mégis most 
észre sem vettük az emelkedőt, kényelmesen, fáradtság nélkül felértünk.

Útközben persze megint akadt egy kis bonyodalom. A kolostornál a 
nézelődéssel jó félórát eltöltöttünk. Közben az öszvérek előrementek. 
Továbbinduláskor mi ketten, Pistával felmásztunk az öszvérútra, Karcsiék 
pedig Hamdival az alsó ösvényen indultak el. Ebből megint az lett, hogy ők 
jól elbolyongtak, úgyhogy mi már rég beértük az öszvéreket, velük együtt 
kétszer is pihentünk legalább 20-20 percet, mire ismét összetalálkoztunk 
velük.
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Egyébként nagyon szép idő volt. Jó melegen sütött a nap, így még 
egyszer utoljára süttethettük magunkat a kellemes menetelés közben.

Az iskolaigazgató már ismerősként üdvözölt bennünket, s örömmel 
hozzájárult, hogy éjszakára betelepüljünk az iskolájába. Most már sikerült 
néhány közelebbit is megtudni róluk.

A hegyi iskolákban március 1-jétől november 30-ig van tanítás. Ide 
67 gyerek jár, ebből 30 a felső, 37 az alsó tagozatba. Az alsó tagozat külön 
épületben, innen 600-800 méterre 
van elhelyezve. Az iskola 7 osz
tályos. Összesen 4 tanerő van: 1 fog
lalkozik az alsó tagozattal, 3 pedig a 
felsővel. Az igazgatónak nincsen 
pedagógiai képesítése. Gyógyszeré
szi oklevele van, melyet Olaszor
szágban szerzett. Nagyon ügyes 
embernek látszik, a lehetőségekhez 
képest elég komoly szemléltető Shen Pali, a hegyi falu

anyagot állított össze. A népi de
mokráciák térképét pl. ő maga nagyította ki egy régi olasz atlaszból 50 x 50 
cm-es fali térképpé. Jól beszél olaszul, elég jól franciául. Tőle tudtuk meg, 
hogy Albánia lakosságának több mint 80%-a mohamedán, 10-12% katolikus 
és 8-10% ortodox. Ő maga is mohamedán. A mi Hamdink szintén az.

Az iskolaudvaron sportpálya van. Röplabda- és kosárlabda
felszerelés, nyújtó, korlát, gerenda. A gyerekek, de a tanítók is, nagyon 
ügyesen tudnak kosarazni és röplabdázni. Pista pl. tegnap délután nagy 
mellénnyel kiállt kosarazni a tanítókkal, de azok jól megverték. Az az 
érzésem, hogy ebben a tekintetben erősen megelőzik^ mi falusi iskoláinkat.

Az iskola előcsarnokában kifüggesztett nagy statisztikai tábla arról 
tanúskodik, hogy az iskolához tartozó, valamennyi iskolaköteles gyerek 
rendszeresen jár iskolába. Ebből látszik, hogy itt még mindig a fő probléma a 
tanulás ténye, s csak azután jön a tanulmányi eredmény.

Shén Pali, szeptember 8.

Tegnap este a maradék tojásokat megsütöttük rántottának, megettük a 
maradék konzerveket, főztünk egy teát, jót aludtunk, s ma reggel 8 óra óta, a 
sportpálya sarkába kirakodva, türelmetlenül várjuk a gépkocsit, hogy 
beköltözhessünk Tiranába.

10 órára kértük a kocsi érkezését, kiszámítottuk azonban, hogy 12 
óráig nem kell izgulnunk, mivel Emilnek Bandiék részére különböző 
élelmiszereket kell beszereznie, s ezt valószínűleg ma reggel intézi, így a
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kocsi 12 előtt nem is igen érhet ide. 1 óra után azonban már kezdtünk 
nyugtalankodni. Közben persze elmentünk sétálni, a forrásnál pihenő albánok 
zenéjét és énekét hallgattuk, gyönyörködtünk a népviseletükben, bekötöttem, 
felsíneztem egy gyereknek az eltörött karját, de a kocsi csak nem akart 
megérkezni.

Jellemző az itteni állapotokra az a szegény kis törtkarú gyerek, aki ott 
sírdogált a tanácsháza lépcsőjén, s ha Karcsi nem veszi észre, senki sem 
törődött volna vele. Mi ideiglenesen bekötöttük, de orvoshoz, vagy kórházba 
kellett volna vinni, a tanácsházán azonban senki sem akarta vállalni a 
felelősséget pl. azért, hogy mi bevigyük, mert a szülei 1,5-2 óra járásra laknak 
ide, s nélkülük nem mernek intézkedni.

Szerencsére fél 2 tájban befutott az Iparügyi Minisztériumnak egy 
teherautója, amely az itt dolgozó geológusok részére hozott holmit. Hamdi 
közbenjárására és javaslatára ezzel hazaindultunk. Ha netán útközben 
találkoznánk a GAZ-zal, majd átszállunk.

Rakodás és felkészülődés közben jött Hamdi a hírrel, hogy sikerült 
beszélnie Tiranával. A GAZ elromlott, majd küldenek helyette egy másikat. 
Mi most már megyünk vissza Tiranába.

Az adatfeldolgozás időszaka

Tirana, szeptember 8.

Szeptember 8-ával lezárult a nomád élet korszaka. Nagyon furcsa volt 
megint az új, városi életet megszokni. Furcsa volt a sok ember, az aszfaltút, a 
sok gépkocsi. Furcsa volt az is, hogy most már nem rémisztett annyira a Shén 
Pali -  Milot-i hegyi úton való autózás. Érdekes volt megállapítani, hogy az út 
félelmetes hegyi szakasza az egész útnak csak kb. egyharmada volt, a 
második szakaszon már egyáltalán nem veszélyes.

A meredek sziklafalon cikázó szakasz végétől az út lankás dombok 
között levisz a völgyfenékre, a Fani Vogel és a Fani Madhe egyesüléséig. 
Ezután következik a Fani-k és a Mát egyesülése, majd Rubik, a gyárváros. Itt 
kezdődik az utolsó harmad Milotig. -  Érdekes, hogy amikor ezt az utat első 
ízben tettük meg, az volt az érzésünk, hogy a hegyi szakasz legalább 
négyötöde az egész útnak, annyira új szerűen és félelmetesen hatott.

Rubik után a teherautóról átszálltunk az elénk jött GAZ-ra, amely 
aztán már egészen kényelmesen, 1 óra alatt beröpített bennünket Tiranába.

Itthon mesélte csak el Emil, hogy mennyi zűrzavar volt a gépkocsival. 
Az albánok először csak hétfőre akartak új kocsit adni, akkor mozgósította 
Emil a követséget. Hrabetz, a nagykövet helyettese, az NDK követségtől kért 
kölcsön egy nagy IFA kocsit, s azzal jött ki értünk Emil, magával vitte
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Bandiék élelmét is. Utóbb az albánok mégis elszégyellték magukat és 
kiküldték értünk a 4 személyes GAZ-t. Mi persze Hrabetzékról mit sem 
tudtunk, így Rubik után észre sem vettük, hogy elkerültük az EFA-t, rajta 
Emillel. Ez főleg azért volt bosszantó, mert nála voltak a leveleink is. Nagy 
volt aztán az öröm, amikor 9 óra után ő is visszaérkezett és megkaphattuk a 
régóta várva várt leveleket.

A szeptember 9-től 15-ig terjedő hét a kényelmes munka korszaka 
volt. 10-e tisztálkodás, nyiratkozás és bevásárlás. Megkezdődött az 
ezüstművesek és kirakatok keresgélése és a szebbnél szebb karkötők, brossok 
és egyéb ezüst dísztárgyak vásárlása. Mindegyikünk a lehető legszebbet 
szeretné hazavinni Kedvesének.

11 -én még egyszer ki kellett mennünk a terepre, hogy befejezzük az út 
helyszínelését. Először kimentünk Shén Paliba, kivittük Bandiéknak az utolsó 
élelmiszerfeltöltést, 10 kg kenyeret. Aztán Fushars i Lumthit-on és Prosekun 
át, a most épülő úton felmentünk a Kurbneshi-i rézbányáig. Legnagyobb 
örömünkre ott megállapítottuk, hogy egész közel vagyunk a Nersheni- 
hágóhoz, így az új utat legegyszerűbb lesz ebbe az útba bekötni, mert innen 
már gépkocsival is le lehet jutni Milotig. Vorré-ból pedig célszerű lesz a 
vasútvonalat Milotig meghosszabbítani, így az anyagmozgatás a Durres-i 
kikötőig ésszerűen megoldható.

14-én a Vorré-Milot között építendő vasútvonal és a fűrészüzem nyers 
helyszínelését is elvégeztük. Gábor teljes mértékig elfogadta Pista javaslatát, 
hogy a vasutat a műút és a mocsár között vigyük. Arról nem lehet szó, hogy a 
meglévő műutat még jobban benyomjuk a hegyoldalba, mert az erősen 
meghosszabbítaná és megdrágítaná az építést. Ezzel minden kérdést 
eldöntöttünk, megkezdődhetett az adatfeldolgozás.

EREDMÉNY: Pista a felderítő úton és a 11-i utolsó helyszínelésen 
szerzett tapasztalatok alapján a hazulról hozott, 1:200 000 méretarányú 
szintvonalas térképen megszerkesztette a tervezett feltáró út nyomvonalát. 
Eszerint az út -  a Kurbunesh-i kedvező bekötést is figyelembe véve -  52 km 
hosszú lesz, folyóméterenként 10 m3 sziklamunkával. -  A Vorré-tól Milot-ig 
építendő normál nyomtávú vasútvonal pedig 35 km hosszú lesz.

Bandiék adatai szerint a Fani Vogel vízgyűjtőjének összes erdő
területe 21 581 hektár, ennek 45%-a degradált kecskeerdő, 13%-a fiatal, 
42%-a pedig vágásérett és túltartott erdő. A vágásérett erdők összes fa tö
mege 2 132 790 m3 ebből a becslés szerint 1 206 503 m3 (57%), az iparifa. 
Az összes iparifának 51 %-a feketefenyő, 15%-a jegenyefenyő, 6%-a Pinus 
leucodemis. A választékmegoszlás: 710 150 m3 fenyőrönk, 232 2 70 m3 
lombos rönk, 216 400 m3 bányafa, 47 683 m3 egyéb iparifa és 926 287 m3 
tűzifa.
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Az adatok meglehetősen nagy eltérést mutatnak az albánok 
becslésétől. De elismerik, hogy az övék felületesen készült, nem szakemberek 
állították össze, így elfogadják a miénket.

Befejező munkák időszaka

Szeptember 16-tól 20-ig a nagy munka és az idegfeszültség korszaka 
volt. Az albánoknak teljesen kidolgozott, részletes javaslatot akartunk átadni 
és lehetőleg a legfontosabb kérdéseket jegyzőkönyvileg rögzíteni. Ezért be 
kellett vezetni a rendes munkaidőt. Reggel 7 órától este 8-ig, néha éjfél utánig 
folyt a munka. Karcsi és Pista a költségszámításokon dolgoztak, Bandiék az 
összesítő táblázatokat készítették el.

18-19-én a jövedelmezőségi számítást is elkészítettem, összeállí
tottam a zárójegyzőkönyv tervezetét és a mellékleteket is.

Az 52 km kövezett út, a 35 km normál nyomtávú vasút, a fűrészüzem és 
gyantafinomító, valamint az egész felszerelés (vasúti gördülőanyag, közelítő 
berendezések, építőipari gépek) összes költsége 134,7 millió Ft. Az egész 
beruházás 5,9 év alatt megtérül.

A nagy munka természetesen idegfeszültséggel és elkerülhetetlen 
összekoccanásokkal járt. Eléggé paprikás volt a hangulat, ami szerencsére 
hamarosan feloldódott, mert 19-én az egész anyaggal elkészültünk és az 
egészet albán nyelvre lefordítva, 20-án délelőtt átadtuk az albánoknak.

Mellékletként csatoltuk az állományfelvétel és a várható fakitermelés 
fafajonként és választékcsoportonként részletezett összesítő kimutatását, 
valamint a tervezett feltáróút és a normál nyomtávú vasút meghosz- 
szabbításának térképen rögzített helyszínrajzát, továbbá a létesítményenkénti 
költségvetést és a gazdaságossági számítást 1-1 példányban.

Az előzetes egyeztetés alapján a zárótárgyalást 24-ére terveztük. 
Mivel addig semmi dolgunk nem volt, elhatároztuk, hogy igénybe vesszük az 
albánok által felajánlott déli túrát.

Kirándulás Dél-Albániába

Az indulást szeptember 21-én reggelre terveztük. Az idő és a rendel
kezésre bocsátott gépkocsi kihasználása céljából 20-án délután kocsival 
felmentünk a Tirana-i vízvezeték kb. 1200 méter magasságban levő végéig, a 
Mali i Dajtira. Az út nagyon érdekes és szép volt. Olaj- és babérfaerdőkön 
vitt keresztül. Emellett azonban minden elképzelést felülmúlóan rossz volt. 
Az eredmény az lett, hogy borzalmasan elfáradtunk és rugótörést kaptunk. Ez 
utóbbi volt a legkellemetlenebb, mert a másnapi déli túrára tervezett korai 
indulást lehetetlenné tette.
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A déli túrát Hamdi 4 naposra tervezte és javasolta, s akkor egy szép 
körúttal (Tirana-Durres-Vlora-Himaré-Sarandé-Gjirokaster-Berat-Korca- 
Pogradec-Elbasan-Tirana) egész Dél-Albániát megismerhettük volna. Sajnos 
munkánk elhúzódása, s a rugótörés miatt az út két és fél napra rövidült. így 
természetesen az egész körutat nem tudtuk végigjárni, de még így is sok 
szépet és érdekeset láttunk.

Hosszas vita és huzavona után megállapodtunk, hogy az első napon, 
21-én Vloráig megyünk, ott megalszunk, s a további programot majd ott 
döntjük el.

A betonút Vloráig a tengerparti nagy 
síkságon, rizs- és gyapotföldek, lecsapolás 
alatt levő mocsarak, majd délebbre, Vlora 
közelében olajfaerdőkön vitt keresztül.

Számos helységen is áthaladtunk, 
ezek a déli helységek azonban az eddig 
látott északiaktól merőben eltérnek. Rende
zettek, sokkal tisztábbak, szép épületeik és 
parkjaik vannak.

VLORA, régi olasz nevén Valona, 
fő érdekessége a park. Igazi, felejthetetlen 
élményt jelentett számunkra a sok hatalmas 
pálma és a sok szép, különleges fenyő.
Legjobban megcsodáltuk a 80-100 cm 
vastag, 7-8 m magas pálmákat. Szép az 
öbölben levő kikötő és a XVI. századbeli 
mecset is. Az egész város kellemes benyomást keltett. Sokkal szebb és 
hangulatosabb hely, mint pl. Durres, nemhiába üdülőváros.

A szállodában csak nagy nehezen, sofőrünk személyes ismeretsége 
révén kaptunk helyet, mivel a kikötőben levő turistaszálló német turistákkal, 
a városbeli Sazani szálló pedig orosz művészekkel volt tele. Itt is ez az 
átkozott tumultus, mint Tiranában. A vendéglő azonban szép tiszta; sok 
vidéki éttermünk elbújhatna mellette. Jóízűen, olcsón megvacsoráztunk.

22-én reggel háromnegyed 8-kor továbbindultunk. Úgy döntöttünk, 
hogy lemegyünk Sarandé-ig, onnan estére visszajövünk Vlorába, hogy a 
szállásunk biztosítva legyen, aztán másnap Elbasanon át hazamegyünk.

LOGARA-ig csodálatosan szép útunk volt. Vlorától kb. 15 km-ig 
állandóan a tengerparton haladtunk. Elérkeztünk a VIorai-öböl csúcsáig. 
Innen a félszigetet átvágva, töméntelen szerpentinen, nyaktörő kanyarokon át, 
felemelkedtünk kb. 1100 m magasra, Logarába, majd a hegy túlsó oldalán, 
gyönyörűen megépített, szép lankás szerpentineken leereszkedtünk a nyílt 
tengerpartra.

A Vlora-i pálmás kert
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Sohasem fogom elfelejteni azt 
a látványt, ami kitárult előttünk, 
amikor felértünk a hágóba: jobbról, 
mélyen a lábunk alatt, az Adria 
végtelen kékje, úszó bálnának látszó 
apró szigetekkel, balról hatalmas, 2000 
m-es hegycsúcsok mészkő-rengetege, 
közvetlenül elöl alattunk, pedig az út 
gyönyörűen kígyózó szerpentinje. 

Kígyózó szerpentin Dél-Albánia kopár tájain Ezt a lenyűgözően Szép képet
csak a hegyoldalak visszataszítóan 

sivár kopársága zavarta. Csupán fenn a hágóban van valamelyes erdő, az is 
erősen kiritkult, állítólag véderdő. Egyébként a hágó előtt és utána is, 
ameddig a szem ellát, kopár, sziklás hegyoldalak éktelenkednek.

Rendkívül érdekes a növény
zet. Egészen délszaki jellegű. Már 
Vlora közelében megjelentek a 2 m 
magas, lapátlevelű kaktuszok, a logarai 
hágó túlsó oldalán pedig a narancs- és 
citromfák s egészen kü-lönleges 
cserjék.

Logarától az út számos 
harántdombon, völgyön és szép hegyi 

Ciprusokkal tarkított olajfa erdő falvakon halad at. Az útnak ez a
szakasza is csodálatosan szép. A 

lankákat nagy kiterjedésű olajfaerdők, elszórt, magasan az olajfák fölé 
emelkedő, karcsú ciprusok és egészen jellegzetes, szép hegyi pálmák

tarkítják.
Nagyon érdekesek a HEGYI 

FALVAK. Az embernek önkéntele
nül is az a bibliai idézet jut eszébe, 
hogy „Nem rejthető el a hegyen épült 
város. ”

Az első ilyen falu, Dhrömi az 
egyik útkanyar mögül úgy tűnt elő, 
mint valami mesebeli meglepetés. 

Délvidéki hegyi falvak Tatva is maradt a szánk a csodalattol.
Nemigen lehet azt a látványt leírni. A 

meredek hegyoldalban a fejünk felett, mint a délibáb, lebegett a sok, sűrűn 
egymás mellé épült, fehérre meszelt, a déli napsütésben vakítóan fénylő ház.
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Köröskörül kopasz sziklák, egy-két égnek szökő ciprus, alattuk olajfaerdő és 
távolabb a tenger. Felejthetetlenül szép látvány volt.

Himaré-ig három vagy négy ilyen falun mentünk keresztül. 
Mindegyiket megcsodáltuk szép, tiszta, emeletes, egész sűrűn egymás mellé 
épített házaival.

Az északi terület hegyi telepei után különösen ez a tömöttség, a 
jómódra valló sok szép, tiszta ház volt, ami elsősorban meglepett bennünket. 
Persze ez a látvány nemcsak a Fani Vogel falvaihoz képest csodálatos, hanem 
önmagában is egyedülálló, érdekes, felejthetetlen látvány. Egy darabig a 
fejünk felett lebeg, mint a délibáb, aztán még fel sem ocsúdunk a csodálattól, 
már házai között járunk, majd ismét hirtelen leereszkedik az út, és az egész 
kép újból vakító délibábbá lesz. Lenyűgöző élmény volt.

Széppé és hangulatossá teszik az egész tájékot a meredek hegyoldalak 
lankáit borító szürke olajfaerdők és az elszórtan elhelyezkedő sötétzöld, 
égnek szökő ciprusok.

Érdekesek ezek az olajfaerdők. Úgy látszik, ezek adják az itteni 
lakosság fő megélhetési forrását, mert rendkívül ápoltnak látszanak. A fákat 
permetezik. Több helyen láttuk, hogy a hegyoldalt teraszozzák, a fák alját 
soronként kőrakásokkal vízszintessé képezik ki, hogy a lehulló bogyók ne 
guruljanak le a hegyoldalon. A teraszokat rendszeresen takarítják is, hogy a 
tisztántartott földről könnyen össze lehessen szedni őket. A fák egyébként 
hatalmas koronájúak, alacsony elágazódással. A törzs, valószínűleg 
növekedési sajátosságánál fogva, tele van kéreggel benőtt lyukakkal, egyik
másik valósággal olyan, mint a szita.

Számunkra különleges délszaki tájakon haladtunk keresztül. Sajnos 
azonban az út annyira rossz és nehéz volt, hogy 1 órakor még csak Himaré- 
ban, Sarandé feleútján voltunk. így le kellett mondanunk arról, hogy Sarandé- 
ig eljussunk. Mivel azonban az út Himaré-ban érte el ismét a tengert, 
elhatároztuk, hogy itt fürdünk egyet az Adriában és 3 óra után 
visszafordulunk.

HIMARE bámulatosan szép kis öböl partján fekszik. Apró 
kavicsföveny, kristálytiszta, a fenékig átlátszó, a sötétkéktől a világoszöldig 
változó színű víz, a vízből kiemelkedő sziklaszirtek, az öblöt két oldalt lezáró 
sziklafokokon az olajfaerdők és ciprusok hallatlanul szép és megnyugtató 
látványt nyújtanak.

Nagyon érdekesek ezek a szirtek: többnyire mészkőből vannak, s a víz 
évezredes munkája valóságos szivaccsá áztatta őket. Az egyik közel levőhöz 
magam is beúsztam és felmásztam rá. Mondhatom, kínlódás volt, mert az 
éles, hegyes, szivacstűk agyonkínozták a talpamat. A víz alatt levő részeken 
viszont könnyen lehetett járni, mert a millió tengeri moszat és növény, finom 
bevonatával valóságos szőnyeget képez rajta. Először olyan visszataszító volt
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erre a szőnyegre rálépni, de aztán megszoktam, s jó darabig guggoltam ott, 
gyönyörködve a kövekre települt, s a mélyben himbálózó, különböző színű 
növényekben. Felejthetetlenül szép volt az egész. Csak azon keseregtem, 
hogy ezeket a gyönyörűségeket egyedül kell élveznem. Csodálatos lenne itt 
3-4 hetet a családommal eltölteni!

Nagyon szép és kellemes volt az a két óra, amit Himaré-ban fürdéssel, 
napozással és a tenger néma csodálatával eltöltöttünk. 3 órakor indultunk 
vissza és fél 7-kor érkeztünk be Vlorába.

23-án indulás visszafelé Elbasanon át. Jó darabig a Durres-Tirana-i 
úton haladtunk, majd a Tirana-Durres-Elbasan-i vasútvonal leágazásánál 
nyugatra tértünk, s a vasút mentén haladva beértünk Elbasanba.

ELBASAN régi török város. Töméntelen mecset és minaret. 
Ugyanúgy, mint Durresban, itt is megvan még a régi vár kapuja, a várfal egy 
része és egy rondella bástya a város közepén. A várfal mögötti régi város a 
legérdekesebb: szűk sikátorok, legalább 2,5 m magas, terméskőből épített, 
fehérre meszelt kerítésekkel. A házak ezekkel a kerítésekkel és hatalmas 
kapuikkal, a régi világ emlékeként, hermetikusan le vannak zárva, nehogy 
kíváncsi szemek bepillantsanak a muzulmán család életébe.

A sikátorokban bolyongva összetalálkoztunk egy 4 tagú zenekarral 
(síp, feneketlen keleti dob, hegedű, klarinét), amely valószínűleg lakodalmas 
házat ment szórakoztatni. Amikor bementek a kapun, mögülük benéztünk a 
kertbe: kedves kis udvarház, fügefákkal és rózsákkal díszített, szép kis kert. 
Hangulatos és érdekes élmény volt ez is.

Ebéd után megnéztük az ún. „faipari kombinátot”, amely lényegében 
egy lemezgyár, fatelítő üzemmel kombináltan. 1950-ben az oroszok építették, 
finn és cseh gépekkel. Orosz gép talán egyedül az az ócska keretfürész, amit 
most kidobtak, és néhány gépházi műszer.

Az üzem elrendezési terve és felszerelése egyébként szép és modem. 
Egy kés, egy nagy és egy kicsi hámozógép, s egy Brenta-szerű vízszintes ke
retfűrész van benne. Kitűnő automata foltozógépe és nagy kapacitású henge
res szárítója is van, a gépeket azonban általában nem tudják használni. A kis 
hámozó áll, pedig rengeteg továbbhámozható henger hever az udvaron, a fol- 
tozógépet talán még be sem kapcsolták. Maguk bevallják, hogy nem értenek 
hozzá. Emiatt természetesen rossz az anyagkihasználás és a termelékenység 
is. Évi kapacitása 5500 m3 enyvezett lemez lenne, de ebben az évben is csak 
4200 m3-t tudnak előállítani.

Ez az egyetlen lemezgyáruk. Sajnos a nyersanyag sem valami szép. 
Igen nagy százalék az álgesztes, csillagbelű vagy csavart növésű anyag.

3 óra után indultunk vissza Tiranába. Úgy gondoltuk, hogy ez az út 
már semmi érdekeset nem hozhat, ezért elmerültünk eddigi élményeinkben. 
Tévedtünk.

72



Az Elbasan-Tirana-i műút az egyik legjobb út, amit eddig itt láttunk. 
Építése, tervezése kifogástalan, ezen kívül nagyon szép vidéken megy 
keresztül. Többször, száz métereken át, a szó szoros értelmében vett gerincen 
vezet, ahonnan mindkét oldalra gyönyörű kilátás nyílik. Itt is hatalmas 
szakadékok, meredek sziklafalak vannak, mégis az út teljesen veszélytelen, 
mert olyan jól van megépítve.

A zárás és hazakészülés időszaka

A déli útról visszaérkezve időnket és gondolatainkat -  a záróértekezlet 
és a munka lezárása mellett -  főleg a hazautazás töltötte ki. Ezért kapta a 
szeptember 24-tól 30-ig terjedő hét a „ nagy hazakészülés időszaka” nevet.

A záróértekezlet időpontját - a déli túrára való elindulás előtt - közös 
megegyezéssel, 24-ében állapítottuk meg. Sajnos a munkát nem tudtuk úgy 
befejezni, ahogy szerettük volna. Hiába adtuk át ugyanis négy nappal előbb a 
zárójegyzőkönyv tervezetét, a mellékletekkel együtt, tanulmányozás céljából, 
szeptember 24-én az Iparügyi Minisztériumban Muhamer Spahiu 
miniszterhelyettes a vele folytatott tárgyalás során kijelentette, hogy ez olyan 
súlyos kérdés, hogy a jegyzőkönyvet most nem írhatják alá, azt még meg kell 
tárgyalniuk az OT-val és a különböző, érdekelt minisztériumokkal, majd csak 
azután fognak hivatalosan nyilatkozni.

Hiába magyaráztuk, hogy a jegyzőkönyv nem végleges megállapodást 
jelent, hiszen erre mi sem vagyunk felhatalmazva, hanem csupán arról van 
szó, hogy ők a műszaki tervezés és a gazdaságossági számítás véglege
sítéséhez szükséges néhány alapvető műszaki kérdésben foglaljanak állást. 
Spahiu miniszterhelyettes kijelentette, hogy a munkánkat nagyon jónak, 
alaposnak tartja, de ő mégsem tud most nyilatkozni, majd belső tárgyalásaik 
után, novemberben -  a nagykövetség útján -  fognak válaszolni.

Szeptember 27-én még egyszer összeültünk Spahiu miniszter- 
helyettesnél. Akkor részletes tájékoztatást adtunk számítási módszerünkről és 
az egyes részletkérdésekről. Átadtuk nekik a költségvetési kiírást és a 
számításunk alapjául szolgáló munkamennyiségek adatait is. Nagyon 
szerették volna az általunk javasolt és megajánlott gépek és anyagok 
áijegyzékét is megkapni. Ezt azonban nem adtuk át, mondván, hogy erre nem 
vagyunk felhatalmazva, másrészt a nem ide tartozó részletkérdések miatt, 
nem akartunk felesleges vitát kelteni. A mi feladatunk a műszaki kérdések 
tisztázása volt, a gépek és anyagok árával csak az ügylet gazdaságosságának 
szemléltetése céljából számoltunk. Az ez irányú vita és végleges 
megállapodás majd a kereskedelmi tárgyalások feladata lesz. Közöltük, hogy 
mi a munkát befejeztük, most már hazakészülünk, így kénytelenek leszünk az 
eddigi eredménnyel és a jelenlegi helyzettel megelégedni.
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A záróértekezlettel összefüggésben érdekességként meg kell jegyezni, 
hogy a mi munkánkkal kapcsolatban első és legfontosabb kérdésnek a 
munkaerő-szükségletet tartották, s ezt firtatták legjobban. A kiírást és a 
munkák mennyiségi adatait is azért kellett odaadnunk, hogy ők a saját 
normáik alapján átszámolhassák az egészet, mert azt mondták, hogy náluk a 
munkaerő biztosítása igen nehéz kérdés.

Ez első hallásra nagyon furcsának tűnt, különösen azután, hogy 
mindenütt, amerre jártunk, rengeteg utcán lebzselő, járdaszélen guggoló vagy 
kávézó embert láttunk. Aztán jobban belegondolva, megértettük a dolgot: van 
ember, de kevés a munkaerő, kevés, aki dolgozni akar. így valóban hihető, 
hogy az állami munkák munkaerő-szükségletének biztosítása problémát okoz.

Minden valószínűség szerint e probléma megoldását igyekeztek 
elősegíteni elég erőszakos módszerekkel, a jegyrendszer bevezetésével és az 
árak differenciálásával is.

Élelmiszerjegyet csak az a személy kaphat, aki állami vállalatnál 
munkát vállal, illetőleg állami alkalmazott. A családfő után a családtagok 
nem kapnak jegyet, csak egyedül a munkavállaló. A fejadagok munkakate
góriánként vannak meghatározva: kenyérből, pl. az erdei munkások kapnak a 
legtöbbet: napi 1200 g-ot, a bányászok 1000 g-ot, a többség átlagosan 6-800 
g-ot. Jegy nélkül is meg lehet ugyan mindent kapni, csak többszörös áron.

Felírtam pl. a tolmácsunk járandóságait, s kiszámítottam, hogy a je
lenlegi szabad árak alapján, csupán az élelmiszerjegyek több mint 2500 lek 
jövedelemtöbbletet jelentenek, mert ennyit tudnak megtakarítani a szabad
áron történő beszerzéssel szemben:

Meg Havi Egységár, lek
nevezés fejadag

jegyre szabadon
Kenyér 27 kg 5 - 60,-
Cukor 850 gr 4 5 - 200-
Olaj 600 gr 50 - 280-
Hús 3,5 kg 5 0 - 160-

Makaróni 2,5 kg 2 5 - 100,-
Hal 1,5 kg 50,- 70,-
Rizs 2 kg 4 0 - 135,-

Összes érték: - 595,- 3143-

Nem vitás, hogy ez a 2500 lek fizetéskiegészítés elég jelentős, vonzó 
és kényszerítő erőt képvisel a munkavállalás szempontjából, különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy az átlagmunkás pénzbeli keresete 5500-6000 lek, 
egy minisztériumi előadóé ugyanennyi, egy minisztériumi osztályvezetőé
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7000 lek, egy főosztályvezetőé 7500 lek. A jegyek értéke tehát az átlagmun
kásnál 40-45%-os jövedelem-kiegészítést jelent.

A Ft:lek átszámítási kulcsot (1:4) figyelembe véve az árak a mi ára
inknak kb. 4-6-szorosai.

Az eredménytelen tárgyalás után kénytelenek voltunk a hazautazással, 
az utazás előkészítésével foglalkozni.

A hajójegyeket már szeptember 17-én kiváltottuk az orosz kereske
delmi kirendeltségen. Persze ez sem ment egészen simán. A konstancai CFR 
tisztviselő ui. egy papírra állította ki az oda-vissza jegyet, a „Krim”-en 
azonban a jegyet le kellett adni, s helyette adtak egy elismervényt a visszaútra 
vonatkozó jegyről. Tirana-i orosz barátunk egy darabig nem tudta megérteni, 
mi akar lenni az az elismervény, s miért kellett elvenni tőlünk a visszaüti 
jegyeket. Végül mégiscsak rájött, hogy Konstancában követték el a hibát, s 
így minden további nélkül, saját elhatározása alapján, kiadta a jegyeket, bár 
megjegyezte, hogy az ő gyakorlatában ez az első ilyen eset. -  Nálunk egy 
ilyen ügyet valószínűleg el sem lehetett volna intézni, de az biztos, hogy 
legalább miniszterhelyettesi engedély és 2 nap lett volna szükség az 
elintézéshez.

A jegyek megváltásakor még nem is sejtettük, mennyi bonyodalom 
lesz még az utazással. Már Elbasanból hazafelé jövet azt számolgattuk, hogy 
a hajónk már biztosan megérkezett Durresbe. (A menetrend szerint 23-án 
délután kellett volna érkeznie.) Mindent arra állítottunk be, hogy 27-én 
indulunk haza. Ezért 24'-én becsomagoltunk a ládákba, 25-ére megrendeltük a 
vámtisztet a ládák vámolásához, hogy 26-án kiszállíthassuk őket és 27-én 
zavartalanul beszállhassunk. Karcsi a kiutazási engedélyt is még 18-án 
megszerezte a Belügyminisztériumtól.

Sajnos 24-én minden számításunk és tervünk, legalábbis az indulási 
időpontot illetően, felborult, mert az oroszok, amikor elmentünk a ládák 
szállítási költségét kifizetni, közölték, hogy a hajó 23-a helyett valószínűleg 
csak 25-én érkezik, így nem lehet tudni, mikor fog visszaindulni. 25-én 
délelőtt éppen a nagykövetségen voltunk, amikor bejelentették, hogy a hajó 
technikai akadályok miatt csak 28-án érkezik, az indulásról azonban majd 
csak 29-én tudnak tájékoztatni.

Le nem lehet írni, hogy a társaság mennyire letört e hír hallatára. 
Joggal nagy volt az elkeseredés. A múlt héten elfogyott minden élelmünk, az 
edényeket becsomagoltuk, azóta nagyrészt vendéglőben és gyatrán étkezünk. 
Aztán már a türelmünk is elfogyott, haza akarunk menni.

28-án végre megérkezett a „Bjeloosztrov” nevű hajó. Orosz barátunk 
szerint 29-én vissza is kell indulnia, mert a minisztérium táviratilag így 
rendelkezett. Biztosat azonban majd 29-én reggel tud mondani.
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Ismét nagy izgalom. Csomagolás, kocsirendelés, utolsó bevásárlások 
(kávé, cigaretta stb.), a megmaradt pénzek leadásának előkészítése. S erre az 
örömteli izgalmas készülődésre 29-én reggel ismét rájött a hideg zuhany: A 
Bjeloosztrov idefelé jövet, valahol Görögországban szenet vett fel, azt 
azonban nem a szénaknába, hanem a tehertérbe rakták, így most az egészet át 
kell rakni, ami napokat vesz igénybe, így legfeljebb október 1-jén vagy 2-án 
indulhat. Talán 1-jén reggel már tudnak véglegeset mondani.

Október 1-jén végre beszállhattunk a hajóba és indulhattunk hazafelé.
Búcsúzóul még néhány albán különlegesség: Nálunk is túlzásba 

viszik az éberséget, de itt igazán minden elképzelést felülmúló tökéletességre 
vitték. Mitrushinál, a Tudományos Intézetben tett látogatásunk alkalmával 
tapasztaltuk először, aztán a Tervbizottságnál ismét, hogy az egyes dolgo
zószobák ajtajait nemcsak kulccsal zárják, hanem -  a mi páncélszekrény 
zárási rendszerünkhöz hasonlóan -  zsineggel és színes gittel is lepecsételik.

A másik ilyen érdekesség: szégyenük a kicsiségüket. Szeretnének 
nagynak látszani, de ez legtöbbször nevetségessé teszi őket. Tirana kb. 100- 
120 ezer lelkes város. Gépkocsiforgalma talán még akkora sincs, mint nálunk 
egy járási székhelynek, pl. Sárvárnak. Ennek ellenére minden sarkon, az 
elágazásoknál van egy sípos rendőr, sőt -  nehogy elmaradjanak a többi 
világvárostól -  a városnak egy villanyrendőrt is biztosítottak. Ezt egyik 
délutáni sétánk alkalmával, véletlenül fedeztük fel. Az amúgy kis forgalmú 
város legkisebb forgalmú pontján, a Párt központi székháza előtt van 
felszerelve. Lehet, hogy ezzel is a Párt tekintélyét akarták jelképezni, hogy 
neki még villanyrendőre is van, mert más értelme egyáltalán nincs, mivel arra 
98%-ban csak vezető funkcionáriusok gépkocsijai járnak, azoknak pedig 
úgyis mindig szabad utat ad a jelzés.

A lakóházépítésnél szintén megpróbáltak nagyok lenni. A kültelkeken 
építettek néhány többemeletes lakóházat, azonban liftet vagy elfelejtettek, 
vagy nem tudtak bennük felszerelni, emiatt nemigen akad lakó, aki beléjük 
költözzék. Ezért aztán a EH. Pártkongresszus határozatot hozott, hogy 
Tiranában a 2. ötéves terv folyamán legfeljebb kétemeletes lakóházakat 
szabad építeni.

Amijük van, vagy amit ajándékba kaptak, azzal sem tudnak mit 
kezdeni. Ilyen az Elbasan-i kombinát is, de még számos példát lehetne erre is 
felhozni. -  Az olaszok megépítették nekik ezt az igazán szép és világvárosi 
kényelemmel berendezhető szállodát, a Hotel Dajtit. Ahhoz azonban már 
nem értenek, hogy a vendégeket a szálloda külső megjelenéséhez méltóan 
ellássák, pedig a szálloda igazgatóját valószínűleg ezzel a céllal küldték 
végig Európa majdnem minden országán.

A legelemibb kényelmi szükségletek nincsenek biztosítva. 
Nemegyszer előfordult, hogy a reggeli mosdás idején nem volt víz, pedig a
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város bőséges vízellátása biztosítva van. Meleg víz augusztus folyamán 
egyáltalán nem volt, hideg vízzel kellett tusolnunk. A fürdőszobások (Emil és 
Lengyel Bandi) pedig reggel teleengedték a kádat hideg vízzel és így este 
állott vízben tudtak fürdeni.

A délutáni pihenőt, még vasárnap délután is, a szálloda udvarán 
felállított tűzifaaprító körfűrész sivítása tette egészen kellemetlenné. A 
reggeli ébresztőt, rendszerint már 6 órakor, szintén a körfűrész biztosította, 
az utóbbi időben földegyengető Dózer csattogásával felerősítve.

Azt azonban el kell ismerni, hogy kitűnő kereskedők. -  Ennek 
kicsiben több jelét tapasztaltuk, amikor Hamdit a hegyi túra alatt egy-egy 
kakasra, néhány kg krumplira vagy tojásra dühödten alkudni láttuk, de ezt 
egy hazai esettel kapcsolatban nagy mértékben is tapasztalhattuk.

Néhány héttel ezelőtt a Komplex Külkereskedelmi Vállalat megbí
zásából ideérkezett két ún. „téglás szakember” azzal a céllal, hogy hordoz
ható téglagyárakat adjanak el az albánoknak. Az albánok eredetileg a 
németekkel tárgyaltak, de a mieink a szállítási határidő és egyebek tekin
tetében olyan előnyös ajánlatot tettek, hogy a németeket hazaküldték. Nagy 
mellénnyel jártak a „téglások” és a Komplex emberei is. A kereskedelmi 
kirendeltségen is mondogatták, hogy „komoly üzletet fognak csinálni” A 
végén azonban kis híján nem lett az egészből semmi, az albánok ugyanis 
gépegységekre szétszedték a gyárakat, s minden gépre más és más ország 
nálunk olcsóbb ajánlatát mutatták fel. H ajói tudom, a Komplex kiküldöttei 
végül is kénytelenek voltak erős árlejtéssel megegyezni, hogy ne kelljen üres 
kézzel hazamenniük.

Az albán különlegességek közül külön említést érdemelnek a néma 
jelek. Már augusztus elején, az első tárgyaláskor találkoztunk velük, s 
rettenetesen megzavart bennünket. Ok ugyanis a nem-et és az igen-t éppen 
fordítva bólintják, mint mi: amikor helyeselnek, oldalt rázzák a fejüket, és 
mondogatják, hogy „po, po”, viszont náluk a tagadást a fejnek fel- és lefelé 
történő mozgatása fejezi ki, s a mi tagadószóinknak, a „nem”-nek náluk a 
„jó” felel meg. Európai embernek feltétlenül furcsák ezek a jelek és meg is 
zavarják, amíg meg nem szokj a őket.

Végre útban hazafelé

„Bieloosztrov”, október 4.

Harmadik napja utazunk a tengeren. Október 1-jén, 62 napi albániai 
tartózkodás után, búcsút mondtunk sok szép élményünk színhelyének, a 
csodás albán hegyeknek és erdőknek, Bill-nek, a kocsányos szemű 
öszvéresnek, Azucená-nak, a vén toprongyos pásztorasszonynak, aki
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Neusheitben öblös hangjával minden reggel és este félelemmel vegyes 
tiszteletet ébresztett bennünk. Elbúcsúztunk a cédrusok, olajfák, mimózák, az 
Eucalyptusok, a hatalmas kopárok és kecskék hazájától.

Örömmel és hálával gondolunk vissza erre a 62 napra. Mennyi 
rémhírrel, zűrzavaros ijesztgetéssel jöttünk el hazulról és milyen örömmel 
állapíthatjuk meg, hogy valamennyi rémhír volt csupán: az ivóvíz Tiranában 
és a hegyek között is kitűnő volt, maláriával, vérhassal nem találkoztunk, 
egyikünk sem volt egy napig sem beteg, vipera itt sincs több, mint a mi 
hegyeinkben, skorpió van, de egyáltalán nem veszélyes.

Örülünk és boldogok vagyunk, hogy ezt a vad, de nagyon szép 
balkáni országot megismerhettük, s rengeteg sok szép élménnyel gazdagodva 
térhetünk haza.

Utoljára, szeptember 30-án délelőtt Tiranában még megnéztük a 
múzeumokat. Nagyon szép volt a Néprajzi és egyben Archeológiái Múzeum. 
Láthattuk szépen összegyűjtve azokat a dolgokat, amiket már a valóságban is 
láttunk, de azt is, amiket sajnos nem volt alkalmunk megnézni: a Butrinti 
ásatásokat, a Gjirocastér-i római emlékek kiállított tárgyait stb. Nagyon 
érdekes és szép volt.

„Bieloosztrov”. október 7.

Utolsó napunk a hajón. Ma reggel -  hajóidő szerint -  8 órakor 
kihajóztunk Várna kikötőjéből, s megindultunk Konstanca felé.

Hajónk valamivel kisebb, mint a „Krim” Hossza csak 90 m. Sebes
sége is csak 10 mérföld, a „Krim” 13 mérföldjével szemben. Ez kifejezésre 
jut abban is, hogy amíg a „Krim” a Konstanca-Durres-i utat 4,5 nap alatt tette 
meg, most a kapitány szerint 6 napba fog telni. Hétfőn délután indultunk és 
vasárnap éjjel fogunk beérni Konstancába.

Befogadóképessége nagyobb, mint a „Krim”-é: 250 személy. Felsze
relése, berendezése is lényegesen jobb, elegánsabb, annál is inkább, mert ez 
korábban a Leningrád-Stockholm-London útvonalon közlekedett. Ezen az 
útvonalon most jár először. Az északi út emlékét jelzi az ebédlőben levő 
három óra, melyek közül az egyik a leningrádi, a másik a stockholmi, a 
harmadik a londoni időt mutatja. Közöttük ugyanis 1-1 óra eltérés van: 
Leningrád -  12 óra, Stockholm -  11 óra, London -  10 óra.

A kabinok felszerelése egyszerűbb. Én most egyszemélyesben lakom, 
itt nincs sezlon, asztal, szék, szekrény, hanem csak ágy, mosdókagyló, 
ruhafogas, két faliszekrény. Viszont nagyon szép, kényelmes a dohányzó, a 
kártyaszobák, a nagy szalonban még műkandalló is van. A hallban tánc
parkett és zongora. Nagyszerű ez a dolgozószoba is, ahol most is írok. A 
haliból nyílik, három kis íróasztallal. A „Krim”-hez képest új a bárhelyiség is,

78



ez persze üres, mert nincs miből és mit venni. Viszont a koszt nagyon jó, 
sokkal jobb és változatosabb, mint a „Krim”-en.

Utunk eddig zavartalan és nagyon szép volt. Október 2-án este 5 óra 
után Kephallinia mellett haladtunk el, s közeledtünk Zakynthoshoz. 3-án a 
Peloponnészosz három nyúlványát érintve, este Kythirát és a harmadik 
nyúlványt is elhagytuk, és ÉK-re fordulva behajóztunk a Kykládok közé. 4-én 
egész nap az Egei-tenger gyönyörű sima víztükrén hajóztunk, s a víz színén 
úszó szivacsok és medúzák számlálásával szórakoztunk. Este beértünk a 
Dardanellákba. 9 órakor valami város fényeit is láttuk. Rengeteg hajó, 
különböző színű lámpák.

Október 5-én délelőtt 
háromnegyed 12 tájban ér
tünk a Boszporuszba. Tény
leg igaz az, hogy a Boszpo
rusz és Istanbul mindig más, 
mindig új. Gyönyörű napsü
tésben gyönyörködhettünk a 
Hagia Sofiában, s a hozzá 
hasonló hatalmas mecsetek
ben és az Őket körülvevő, Istanbul: Kék Mecset és Hagia Sofia 
többemeletes minaretek töm
kelegében. Most láttuk csak, hogy milyen hatalmas kiterjedésű a város. 
Nagyobb része a Márvány-tenger felőli bejárat körül helyezkedik el, de 
hátrafelé a dombokon és a szorosban is hosszan, nagy távolságra elnyúlik. 
Több hatalmas kikötő, óriási óceánjárókkal, gyönyörű épületek, szép villák. 
Igazi hatalmas világváros.

Csaknem 2 óra hosszat tartott a gyönyörű látvány. Háromnegyed 2-kor 
fordultunk ki a Fekete-tengerre.

Őszintén szólva izgatottan vártuk, mi lesz ezután. Elindulásunk előtt 
azzal ijesztgettek bennünket, hogy ilyenkor a Fekete-tenger már nagyon 
viharos szokott lenni, s egészen biztos, hogy nem kerüljük el a tengeri 
betegséget, mivel őket is már többször elkapta. Hála Istennek, eddig még 
semmi zavar. Tegnap estig gyönyörű napsütésben, teljesen sima tengeren 
hajóztunk. Mára beborult ugyan, elég erős szél is fúj, de a hajó simán úszik, 
amit az is bizonyít, hogy zavartalanul tudok írni.

Október 6-án reggel 7 óra tájban fordultunk be a várnai öbölbe, de 9 
óra lett, mire ki tudtunk kötni. Sohasem gondoltam volna ezelőtt, hogy ilyen 
nagy hajónak ilyen hosszadalmas, nehézkes a kikötése.

Az egész napot Várnában töltöttük. Reggeli után és ebéd után is 
kimentünk sétálni a városba. Felmásztunk a nagy görögkeleti bazilika 
tornyába is, s onnan gyönyörködtünk a város látképében. Kb. 100 000 lakosú
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város, nagyobb része ortodox, kevés a muzulmán és a katolikus. Van egy 
gyönyörű tengerészképző iskolája, amely már messziről, a tengerről is látszik. 
Egyeteme, sok iskolája, színháza, nagyon szép, fásított, rendezett utcái, szép 
fürdője, és parkja is van. A fürdő és a park maga külön élmény. Pálmák, 
agávék, gyönyörű ciprusok, rendben tartott utak, padok, sétányok, 
szökőkutak. Nagyon szép az egész. Az emberek, a kirakatok, minden egészen 
más, mint Albániában. Szép és kellemes nap volt.

Este ismét filmvetítés. Utazásunk alatt ez már a harmadik. Béláék 
végigülték, nekem nem volt türelmem az orosz szöveget hallgatni, inkább 
megfürödtem és lefeküdtem.

Ma reggel már az örmény emigráns parasztok is megjelentek az 
ebédlőben, akik tegnap Várnában szálltak be, hogy több mint 30 év után 
hazatelepüljenek Oroszországba. Ez sem mindennapi esemény.

Most október 7-e, hajóidő szerint 12 óra van. Még fél nap és beérünk 
Konstancába. Két nap múlva pedig, október 9-én -  ugyancsak keddi napon, 
mint induláskor -  remélhetőleg hazaérünk, és 70 napi távoliét után ismét 
köszönthetjük Szeretteinket.

Ez alatt a 70 nap alatt megtettünk több mint 2000 km-t, végig 
hajóztunk 6 tengert: az Adriát, az Ión-, a Földközi-, az Égéi-, a Márvány- és a 
Fekete-tengert. Láttunk 5 országot: Albániát, Görögországot, Törökországot, 
Bulgáriát, Romániát. Láttuk a hatalmas világvárost, a csodás Istanbult. 
Szakmai és minden egyéb tekintetben nagyszerű és felejthetetlen élmény volt.

Budapest, 1958. január
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Utószó

1956. október 9-én, ahogy reméltük, hazaértünk. Isten segítségével 
mindannyian egészségesen, napbamítottan és vidáman. Feleségünk, gyere
keink vártak bennünket a Keleti pályaudvaron. Egyedül az én feleségem várt 
szomorú hírrel, fekete ruhában, mert hazaérkezésünk előtt három nappal 
meghalt szegény apósom, aki már évek óta súlyos betegségben szenvedett. 
Nagyon várt engem, szerette volna még hallani beszámolómat az útról. 
Sajnos már nem tudott megvárni. Édesapám szintén nagyon várt haza, ő 
akkor még élt. Egy évvel később azonban ő is meghalt. Az ő emlékükre is 
gondolva írtam le ezt a visszaemlékezést.

Hazaérkezésünk után két héttel, október 23-án kitört a forradalom és a 
szabadságharc. Örömmámorban úszott az egész ország. A szabadságharcot 
azonban sajnos rövid idő alatt orosz tankokkal vérbefojtották, s kezdődött az 
évekig tartó véres megtorlás. Szomorú, nehéz évek voltak azok.

Albániával minden kapcsolatunk megszakadt. így az együttműködés, 
amelyet expedíciónk volt hivatva előkészíteni, meghiúsult.

Sajnos az expedíció dokumentumai, az albánoknak átadott 
zárójegyzőkönyv-tervezet és mellékleteinek másodpéldányai, amelyeket 
hazahoztunk, sőt az útról készült beszámoló jelentésünk is, mind elkallódtak. 
Az FM központi irattárában és a Magyar Országos Levéltárban sem lehetett 
ezek nyomára akadni. Az FM központi irattárában egyedül az expedíció 
devizaköltségei fedezetének biztosításáról szóló előterjesztés, valamint a 
szakértőbizottság személyi összetételét tárgyaló jelentés volt fellelhető. A 
Függelék ezek másolatát tartalmazza.

Expedíciónk óta 46 év telt el. Azóta mi is erősen megfogyatkoztunk. 
Az eredeti csapat nyolc tagjából már csak hárman vagyunk. Leghamarabb 
Sáli Emil ment el közülünk 1985-ben, 64 éves korában. Őt követte, 82 évesen 
Riffer Zoltán, ugyancsak 1985-ben. Majd Pankotai Gábor távozott közülünk 
1996-ban, szintén 82 évesen, hegykői magányában.

2000 decemberében, amikor egy kis beszélgetésre, visszaemlé
kezésre az OEE klubhelyiségében összejöttünk, akkor még Bogár Pista is 
velünk volt. 2001. márciusában pedig már tőle is el kellett búcsúznunk.

2002 május végén Lessényi Bélával még meglátogattuk Lengyel 
Bandit. Ő akkor már elmúlt 91 éves. Jól elbeszélgettünk és a viszontlátás 
reményével köszöntünk el. Nem gondolhattuk, hogy augusztus 13-án tőle is 
végleg el kell búcsúznunk. Nagyszerű emberek voltak mind az öten! 
Nyugodjanak békében!

Akik a régi, akkoriban még 35-40 éves, csapatból még megvagyunk 
(Lessényi Béla, Szabó Karcsi és én), már mindannyian túl vagyunk a 80-on. 
Az expedíció emlékét már csak mi hárman őrizzük.
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Egyes hírforrások szerint az albánok az általunk javasolt 52 km 
hosszú feltáró utat és a 35 km hosszú vasútvonalat, sőt a fűrészüzemet is 
megépítették. Sajnos nekünk már nem volt módunk arra, hogy visszamenjünk 
és munkánk eredményét megnézzük. Talán majd e kis kötet valakinek esetleg 
ösztönzést ad arra, hogy elmenjen Albániába, ellátogasson a Fani Vogel 
völgyébe, gyönyörködjék a csodás albán hegyvidékben és emlékezzék az 
egykori expedícióra.

Budapest, 2002. szeptember
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ORSZÁGOS ERDÉSZETI PÖIGAZGA.TOSÁG
002/12/1956*
Előadó: Rath Norbert

SZIGORÚAN TITKOS!
Kés25ü lt :  35 példányban.

SLÓTSRJES2TÉS A MINISZTERTANÁCSHOZ

a Gazdasági Kapcsolatok Bizottságának- határozata alapján, 
Albániába utazd e r d é sz e t i sza k értó -b izo ttsá g  deviza k ö lt

ségeinek b iz to s ítá s á r ó l .

A Gazdasági Kapcsolatok B izo ttsága  173/GXB/56.sz . határozatával 
h ozzá járu lt, hogy a Mezőgazdasági Sgyüttmfiködési B izo ttsá g  szakértő-  
b izo ttsá g o t küldjön ki Albániába az albán-magyar er d é sz e t i együ ttr  
működés kereteinek  pontos k idolgozására. A szak értőb izo ttság  a ma- 

"‘gyár és albán javasla tok  eg y eztetése  révén h e ly sz in i felm érések , i l 
le tv e  v iz sg á la to k  alapján munkálja k i a beruházási programm e lk é s z í
téséhez szükséges összes adatokat és k idolgozza az együttműködésre * 
vonatkozó ja v a s la to t , amelyet a Mezőgazdasági Együttműködési B iz o tt 
ság t e r je s z t  a GX3 elé*

Az albán kormány kérésére -  a Mezőgazdasági Együttműködési B izo ttság , 
ja vasla ta  alapján -  Gerő Srnő e lv tá r s  a Gazdasági Kapcsolatok B iz o tt 
ságának elnöke h ozzá járu lt, hogy az Albániába 2 hónapi időtartam ra  
kiutazó 8 főn y i sza k értő -b izo ttsá g  k ö lts é g e it  a magyar f é l  v i s e l j e ,  
t e k in t e t t e l  arra, hogy az együttműködés lé t r e j ö t t e  esetén

1* / az Albániának nyújtandó kb 6o m illió  Dft röv id le  járatú h i t e l t  
az albán f é l  2/3-ad részben fenyő fű részáru val, 1/3-ad részbe£ 
pedig fürészronkkel tö r le sz te n e , ami faanyag-ellátásu n k  b iz to 
sításáh oz hathatós s e g it s é g e t  adna,

2 * / a je le n le g  e lh e ly e z é s i gondot okozó gépek exportja  e lő r e lá th a 
tó la g  leh etővé v á lik ,

3 * / a szak értőb izo ttság  k ö lts é g e i v is s z a f iz e té s r e  kerülnének.

A szak értőb izottság  k ö ltségein ek  fed ezésére a 6o napi Albániában 
való tartózkodás m e lle t t ,  az oda és v isszau tazás időtartam át i s  
figyelem be véve, 74 napra -  a rendeletek  alapján e lő ir t  napidijak  
a e l l e t t  -  136 .oao Dft b iz to s ítá s a  szük séges. Az Országos E rd észeti

85



-  2 -

FŐigazgatÓ3ág 1956* é v i d evizakeretében  az Albániába utazó szak értő-  
b iz o tts á g  k ö lt s é g e i  nem n yertek  b i z t o s í t á s t ,  m ivel a Gazdasági Kap
cso latok . B iz o ttsá g a  1956* jú liu sáb an  h ozta  meg f e n t i  határozatát*

T e k in te t te l a rra , hogy az albán f é l ,  fogad ók észségét k ö z ö lte , a szak
ér tő b izo ttsá g n a k  f . é v i  ju l iu s  hó 24-én k e l l  k iu ta z n ia , hogy a 27-én  
Konstanzából" indu ló  h a jó v a l továbbutazhassanak Albániába, és e z á lt a l  
b iz t o s í t v a  legyen  az októberben bekövetkező nagy esőzések  e l ő t t  a 
munkálatok b e fe jez ése *  A következő h a jó já ra t ugyanis csak augusztus 
hó második fe lé b e n  indul*

Fen tiek  a la p já n  kérem az a lá b b i h a tá r o za ti ja v a s la t  e lfogad ását*

H atároza ti ja v a sla t*

l m /  A M in iszter tan ács az albán-magyar e r d é s z e t i együttműködés k ere te 
inek  r é s z le t e s  k id o lgozására  2 hónapi időtartam ra Albániába utazó  
8 fő n y i s z a k é r tő b iz o ttsá g  k ö ltség e in e k  fed ez ésé re  az Országos „ 
E r d é sze ti F őigazgatóság részére  136*ooo D ft fe lh a sz n á lá sá t  enge
d é ly e z i*

2 * / A M in iszter ta n á cs u t a s í t j a  a p én zü gym in isztert, hogy az Országos, 
E r d é sz e t i F őigazgatóság rész ére  az 1 * / pontban fo g la lta k  megvaló
s ítá sá h o z  r a F őigazgatóság  1956* évre m e g á lla p íto tt  d evizakere
tén  f e l t i l  -  136*ooo D ft-nak m egfe le lő  d ev izá t b iz to s ít so n *

Budapest, 1956. ju l iu s  16*

Tömpe Istv á n  s*k* 
fő ig a zg a tó

•

A kiadmány h i t e lé ü l :  ' .
j! , /  \  ,*

/M olnár E m iIné/
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Albániába k iu tazott

OoZ/^Z/t 4S~C e rd észe ti szakértőb i-

Adaakó József c lv tá r s ,  "0l‘
Pau lseimé

M.D.P# Mezőgazdasági Osztály 
Budapest;.

6* ju liu s  2 5 -

Tájékoztatásul köüloaf hogy a Gazdasági Kapcsolatok B izottsága  
172 /0 0 /5 6 * sz «  határozatával h o zzá já ru lt, .hogy a Mez őgazdaság 1 
&Syüttmüködésí B izottság szakértő b izo ttsá g o t küldjön k i Albánia-* 
ba az albán-magyar erd é sz e ti együttműködés kereteinek  pontos k i
dolgozásához szükséges h e ly sz ín i fé ln é  r é s e k f i l l e t v e  v izsgá la tok  
e lvégzésére a zz a l, hogy az em líte tt  szakértő b izo ttsá g  k ö ltsé g e it  
a magyar f é l  v i s e l j e . -
A sz ak é rtő  b iz o tts á g  s a l j a i :
. d elegáció  vezető je: S a 1 i  B a 1 1

f  o os z üal^vezob’ó
Orsz ágos Srdó s ze t i  Fő azg afc ős ág *

közgazdasági ügyintéző H a l á s z  A l a d á r
erdog az dl. oszt ♦vezet o 
Országos te r v h iv a ta l

erdőrendezési csoport ta g ja i:  L e n g y e I A n d o r

Állami Erdőrendezési In téze t
L e 5 s é n 7  i  B é l a  
erEcHerHoE
* 1 ia a i iárde rendezési In tézet
£ i  T f  e r 3 c 1 t A a 
erdűmécnc^
Országa.- Erdészeti Főigazgatóság

f e lt á r á s i  csc-port tagiul: P a n k o fr a i  G á b o r
ai*a üiLeráok 
&3DÖ23HV
~ s a b ó a ú -• a 1 ? 
erdő merne*:ZJXu'üZZV
3 o q á r  I s t v á a
eFIómáH-ck...'------------^co!3.uir

/ :  ?.a th  H or b e r  t : /  
a t i tk á r s á g  vezető je  h .
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