
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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