
„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.

20



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.
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