
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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