
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

29



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
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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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