
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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