
Az adatok meglehetősen nagy eltérést mutatnak az albánok 
becslésétől. De elismerik, hogy az övék felületesen készült, nem szakemberek 
állították össze, így elfogadják a miénket.

Befejező munkák időszaka

Szeptember 16-tól 20-ig a nagy munka és az idegfeszültség korszaka 
volt. Az albánoknak teljesen kidolgozott, részletes javaslatot akartunk átadni 
és lehetőleg a legfontosabb kérdéseket jegyzőkönyvileg rögzíteni. Ezért be 
kellett vezetni a rendes munkaidőt. Reggel 7 órától este 8-ig, néha éjfél utánig 
folyt a munka. Karcsi és Pista a költségszámításokon dolgoztak, Bandiék az 
összesítő táblázatokat készítették el.

18-19-én a jövedelmezőségi számítást is elkészítettem, összeállí
tottam a zárójegyzőkönyv tervezetét és a mellékleteket is.

Az 52 km kövezett út, a 35 km normál nyomtávú vasút, a fűrészüzem és 
gyantafinomító, valamint az egész felszerelés (vasúti gördülőanyag, közelítő 
berendezések, építőipari gépek) összes költsége 134,7 millió Ft. Az egész 
beruházás 5,9 év alatt megtérül.

A nagy munka természetesen idegfeszültséggel és elkerülhetetlen 
összekoccanásokkal járt. Eléggé paprikás volt a hangulat, ami szerencsére 
hamarosan feloldódott, mert 19-én az egész anyaggal elkészültünk és az 
egészet albán nyelvre lefordítva, 20-án délelőtt átadtuk az albánoknak.

Mellékletként csatoltuk az állományfelvétel és a várható fakitermelés 
fafajonként és választékcsoportonként részletezett összesítő kimutatását, 
valamint a tervezett feltáróút és a normál nyomtávú vasút meghosz- 
szabbításának térképen rögzített helyszínrajzát, továbbá a létesítményenkénti 
költségvetést és a gazdaságossági számítást 1-1 példányban.

Az előzetes egyeztetés alapján a zárótárgyalást 24-ére terveztük. 
Mivel addig semmi dolgunk nem volt, elhatároztuk, hogy igénybe vesszük az 
albánok által felajánlott déli túrát.

Kirándulás Dél-Albániába

Az indulást szeptember 21-én reggelre terveztük. Az idő és a rendel
kezésre bocsátott gépkocsi kihasználása céljából 20-án délután kocsival 
felmentünk a Tirana-i vízvezeték kb. 1200 méter magasságban levő végéig, a 
Mali i Dajtira. Az út nagyon érdekes és szép volt. Olaj- és babérfaerdőkön 
vitt keresztül. Emellett azonban minden elképzelést felülmúlóan rossz volt. 
Az eredmény az lett, hogy borzalmasan elfáradtunk és rugótörést kaptunk. Ez 
utóbbi volt a legkellemetlenebb, mert a másnapi déli túrára tervezett korai 
indulást lehetetlenné tette.
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A déli túrát Hamdi 4 naposra tervezte és javasolta, s akkor egy szép 
körúttal (Tirana-Durres-Vlora-Himaré-Sarandé-Gjirokaster-Berat-Korca- 
Pogradec-Elbasan-Tirana) egész Dél-Albániát megismerhettük volna. Sajnos 
munkánk elhúzódása, s a rugótörés miatt az út két és fél napra rövidült. így 
természetesen az egész körutat nem tudtuk végigjárni, de még így is sok 
szépet és érdekeset láttunk.

Hosszas vita és huzavona után megállapodtunk, hogy az első napon, 
21-én Vloráig megyünk, ott megalszunk, s a további programot majd ott 
döntjük el.

A betonút Vloráig a tengerparti nagy 
síkságon, rizs- és gyapotföldek, lecsapolás 
alatt levő mocsarak, majd délebbre, Vlora 
közelében olajfaerdőkön vitt keresztül.

Számos helységen is áthaladtunk, 
ezek a déli helységek azonban az eddig 
látott északiaktól merőben eltérnek. Rende
zettek, sokkal tisztábbak, szép épületeik és 
parkjaik vannak.

VLORA, régi olasz nevén Valona, 
fő érdekessége a park. Igazi, felejthetetlen 
élményt jelentett számunkra a sok hatalmas 
pálma és a sok szép, különleges fenyő.
Legjobban megcsodáltuk a 80-100 cm 
vastag, 7-8 m magas pálmákat. Szép az 
öbölben levő kikötő és a XVI. századbeli 
mecset is. Az egész város kellemes benyomást keltett. Sokkal szebb és 
hangulatosabb hely, mint pl. Durres, nemhiába üdülőváros.

A szállodában csak nagy nehezen, sofőrünk személyes ismeretsége 
révén kaptunk helyet, mivel a kikötőben levő turistaszálló német turistákkal, 
a városbeli Sazani szálló pedig orosz művészekkel volt tele. Itt is ez az 
átkozott tumultus, mint Tiranában. A vendéglő azonban szép tiszta; sok 
vidéki éttermünk elbújhatna mellette. Jóízűen, olcsón megvacsoráztunk.

22-én reggel háromnegyed 8-kor továbbindultunk. Úgy döntöttünk, 
hogy lemegyünk Sarandé-ig, onnan estére visszajövünk Vlorába, hogy a 
szállásunk biztosítva legyen, aztán másnap Elbasanon át hazamegyünk.

LOGARA-ig csodálatosan szép útunk volt. Vlorától kb. 15 km-ig 
állandóan a tengerparton haladtunk. Elérkeztünk a VIorai-öböl csúcsáig. 
Innen a félszigetet átvágva, töméntelen szerpentinen, nyaktörő kanyarokon át, 
felemelkedtünk kb. 1100 m magasra, Logarába, majd a hegy túlsó oldalán, 
gyönyörűen megépített, szép lankás szerpentineken leereszkedtünk a nyílt 
tengerpartra.

A Vlora-i pálmás kert
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Sohasem fogom elfelejteni azt 
a látványt, ami kitárult előttünk, 
amikor felértünk a hágóba: jobbról, 
mélyen a lábunk alatt, az Adria 
végtelen kékje, úszó bálnának látszó 
apró szigetekkel, balról hatalmas, 2000 
m-es hegycsúcsok mészkő-rengetege, 
közvetlenül elöl alattunk, pedig az út 
gyönyörűen kígyózó szerpentinje. 

Kígyózó szerpentin Dél-Albánia kopár tájain Ezt a lenyűgözően Szép képet
csak a hegyoldalak visszataszítóan 

sivár kopársága zavarta. Csupán fenn a hágóban van valamelyes erdő, az is 
erősen kiritkult, állítólag véderdő. Egyébként a hágó előtt és utána is, 
ameddig a szem ellát, kopár, sziklás hegyoldalak éktelenkednek.

Rendkívül érdekes a növény
zet. Egészen délszaki jellegű. Már 
Vlora közelében megjelentek a 2 m 
magas, lapátlevelű kaktuszok, a logarai 
hágó túlsó oldalán pedig a narancs- és 
citromfák s egészen kü-lönleges 
cserjék.

Logarától az út számos 
harántdombon, völgyön és szép hegyi 

Ciprusokkal tarkított olajfa erdő falvakon halad at. Az útnak ez a
szakasza is csodálatosan szép. A 

lankákat nagy kiterjedésű olajfaerdők, elszórt, magasan az olajfák fölé 
emelkedő, karcsú ciprusok és egészen jellegzetes, szép hegyi pálmák

tarkítják.
Nagyon érdekesek a HEGYI 

FALVAK. Az embernek önkéntele
nül is az a bibliai idézet jut eszébe, 
hogy „Nem rejthető el a hegyen épült 
város. ”

Az első ilyen falu, Dhrömi az 
egyik útkanyar mögül úgy tűnt elő, 
mint valami mesebeli meglepetés. 

Délvidéki hegyi falvak Tatva is maradt a szánk a csodalattol.
Nemigen lehet azt a látványt leírni. A 

meredek hegyoldalban a fejünk felett, mint a délibáb, lebegett a sok, sűrűn 
egymás mellé épült, fehérre meszelt, a déli napsütésben vakítóan fénylő ház.
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Köröskörül kopasz sziklák, egy-két égnek szökő ciprus, alattuk olajfaerdő és 
távolabb a tenger. Felejthetetlenül szép látvány volt.

Himaré-ig három vagy négy ilyen falun mentünk keresztül. 
Mindegyiket megcsodáltuk szép, tiszta, emeletes, egész sűrűn egymás mellé 
épített házaival.

Az északi terület hegyi telepei után különösen ez a tömöttség, a 
jómódra valló sok szép, tiszta ház volt, ami elsősorban meglepett bennünket. 
Persze ez a látvány nemcsak a Fani Vogel falvaihoz képest csodálatos, hanem 
önmagában is egyedülálló, érdekes, felejthetetlen látvány. Egy darabig a 
fejünk felett lebeg, mint a délibáb, aztán még fel sem ocsúdunk a csodálattól, 
már házai között járunk, majd ismét hirtelen leereszkedik az út, és az egész 
kép újból vakító délibábbá lesz. Lenyűgöző élmény volt.

Széppé és hangulatossá teszik az egész tájékot a meredek hegyoldalak 
lankáit borító szürke olajfaerdők és az elszórtan elhelyezkedő sötétzöld, 
égnek szökő ciprusok.

Érdekesek ezek az olajfaerdők. Úgy látszik, ezek adják az itteni 
lakosság fő megélhetési forrását, mert rendkívül ápoltnak látszanak. A fákat 
permetezik. Több helyen láttuk, hogy a hegyoldalt teraszozzák, a fák alját 
soronként kőrakásokkal vízszintessé képezik ki, hogy a lehulló bogyók ne 
guruljanak le a hegyoldalon. A teraszokat rendszeresen takarítják is, hogy a 
tisztántartott földről könnyen össze lehessen szedni őket. A fák egyébként 
hatalmas koronájúak, alacsony elágazódással. A törzs, valószínűleg 
növekedési sajátosságánál fogva, tele van kéreggel benőtt lyukakkal, egyik
másik valósággal olyan, mint a szita.

Számunkra különleges délszaki tájakon haladtunk keresztül. Sajnos 
azonban az út annyira rossz és nehéz volt, hogy 1 órakor még csak Himaré- 
ban, Sarandé feleútján voltunk. így le kellett mondanunk arról, hogy Sarandé- 
ig eljussunk. Mivel azonban az út Himaré-ban érte el ismét a tengert, 
elhatároztuk, hogy itt fürdünk egyet az Adriában és 3 óra után 
visszafordulunk.

HIMARE bámulatosan szép kis öböl partján fekszik. Apró 
kavicsföveny, kristálytiszta, a fenékig átlátszó, a sötétkéktől a világoszöldig 
változó színű víz, a vízből kiemelkedő sziklaszirtek, az öblöt két oldalt lezáró 
sziklafokokon az olajfaerdők és ciprusok hallatlanul szép és megnyugtató 
látványt nyújtanak.

Nagyon érdekesek ezek a szirtek: többnyire mészkőből vannak, s a víz 
évezredes munkája valóságos szivaccsá áztatta őket. Az egyik közel levőhöz 
magam is beúsztam és felmásztam rá. Mondhatom, kínlódás volt, mert az 
éles, hegyes, szivacstűk agyonkínozták a talpamat. A víz alatt levő részeken 
viszont könnyen lehetett járni, mert a millió tengeri moszat és növény, finom 
bevonatával valóságos szőnyeget képez rajta. Először olyan visszataszító volt
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erre a szőnyegre rálépni, de aztán megszoktam, s jó darabig guggoltam ott, 
gyönyörködve a kövekre települt, s a mélyben himbálózó, különböző színű 
növényekben. Felejthetetlenül szép volt az egész. Csak azon keseregtem, 
hogy ezeket a gyönyörűségeket egyedül kell élveznem. Csodálatos lenne itt 
3-4 hetet a családommal eltölteni!

Nagyon szép és kellemes volt az a két óra, amit Himaré-ban fürdéssel, 
napozással és a tenger néma csodálatával eltöltöttünk. 3 órakor indultunk 
vissza és fél 7-kor érkeztünk be Vlorába.

23-án indulás visszafelé Elbasanon át. Jó darabig a Durres-Tirana-i 
úton haladtunk, majd a Tirana-Durres-Elbasan-i vasútvonal leágazásánál 
nyugatra tértünk, s a vasút mentén haladva beértünk Elbasanba.

ELBASAN régi török város. Töméntelen mecset és minaret. 
Ugyanúgy, mint Durresban, itt is megvan még a régi vár kapuja, a várfal egy 
része és egy rondella bástya a város közepén. A várfal mögötti régi város a 
legérdekesebb: szűk sikátorok, legalább 2,5 m magas, terméskőből épített, 
fehérre meszelt kerítésekkel. A házak ezekkel a kerítésekkel és hatalmas 
kapuikkal, a régi világ emlékeként, hermetikusan le vannak zárva, nehogy 
kíváncsi szemek bepillantsanak a muzulmán család életébe.

A sikátorokban bolyongva összetalálkoztunk egy 4 tagú zenekarral 
(síp, feneketlen keleti dob, hegedű, klarinét), amely valószínűleg lakodalmas 
házat ment szórakoztatni. Amikor bementek a kapun, mögülük benéztünk a 
kertbe: kedves kis udvarház, fügefákkal és rózsákkal díszített, szép kis kert. 
Hangulatos és érdekes élmény volt ez is.

Ebéd után megnéztük az ún. „faipari kombinátot”, amely lényegében 
egy lemezgyár, fatelítő üzemmel kombináltan. 1950-ben az oroszok építették, 
finn és cseh gépekkel. Orosz gép talán egyedül az az ócska keretfürész, amit 
most kidobtak, és néhány gépházi műszer.

Az üzem elrendezési terve és felszerelése egyébként szép és modem. 
Egy kés, egy nagy és egy kicsi hámozógép, s egy Brenta-szerű vízszintes ke
retfűrész van benne. Kitűnő automata foltozógépe és nagy kapacitású henge
res szárítója is van, a gépeket azonban általában nem tudják használni. A kis 
hámozó áll, pedig rengeteg továbbhámozható henger hever az udvaron, a fol- 
tozógépet talán még be sem kapcsolták. Maguk bevallják, hogy nem értenek 
hozzá. Emiatt természetesen rossz az anyagkihasználás és a termelékenység 
is. Évi kapacitása 5500 m3 enyvezett lemez lenne, de ebben az évben is csak 
4200 m3-t tudnak előállítani.

Ez az egyetlen lemezgyáruk. Sajnos a nyersanyag sem valami szép. 
Igen nagy százalék az álgesztes, csillagbelű vagy csavart növésű anyag.

3 óra után indultunk vissza Tiranába. Úgy gondoltuk, hogy ez az út 
már semmi érdekeset nem hozhat, ezért elmerültünk eddigi élményeinkben. 
Tévedtünk.

72



Az Elbasan-Tirana-i műút az egyik legjobb út, amit eddig itt láttunk. 
Építése, tervezése kifogástalan, ezen kívül nagyon szép vidéken megy 
keresztül. Többször, száz métereken át, a szó szoros értelmében vett gerincen 
vezet, ahonnan mindkét oldalra gyönyörű kilátás nyílik. Itt is hatalmas 
szakadékok, meredek sziklafalak vannak, mégis az út teljesen veszélytelen, 
mert olyan jól van megépítve.

A zárás és hazakészülés időszaka

A déli útról visszaérkezve időnket és gondolatainkat -  a záróértekezlet 
és a munka lezárása mellett -  főleg a hazautazás töltötte ki. Ezért kapta a 
szeptember 24-tól 30-ig terjedő hét a „ nagy hazakészülés időszaka” nevet.

A záróértekezlet időpontját - a déli túrára való elindulás előtt - közös 
megegyezéssel, 24-ében állapítottuk meg. Sajnos a munkát nem tudtuk úgy 
befejezni, ahogy szerettük volna. Hiába adtuk át ugyanis négy nappal előbb a 
zárójegyzőkönyv tervezetét, a mellékletekkel együtt, tanulmányozás céljából, 
szeptember 24-én az Iparügyi Minisztériumban Muhamer Spahiu 
miniszterhelyettes a vele folytatott tárgyalás során kijelentette, hogy ez olyan 
súlyos kérdés, hogy a jegyzőkönyvet most nem írhatják alá, azt még meg kell 
tárgyalniuk az OT-val és a különböző, érdekelt minisztériumokkal, majd csak 
azután fognak hivatalosan nyilatkozni.

Hiába magyaráztuk, hogy a jegyzőkönyv nem végleges megállapodást 
jelent, hiszen erre mi sem vagyunk felhatalmazva, hanem csupán arról van 
szó, hogy ők a műszaki tervezés és a gazdaságossági számítás véglege
sítéséhez szükséges néhány alapvető műszaki kérdésben foglaljanak állást. 
Spahiu miniszterhelyettes kijelentette, hogy a munkánkat nagyon jónak, 
alaposnak tartja, de ő mégsem tud most nyilatkozni, majd belső tárgyalásaik 
után, novemberben -  a nagykövetség útján -  fognak válaszolni.

Szeptember 27-én még egyszer összeültünk Spahiu miniszter- 
helyettesnél. Akkor részletes tájékoztatást adtunk számítási módszerünkről és 
az egyes részletkérdésekről. Átadtuk nekik a költségvetési kiírást és a 
számításunk alapjául szolgáló munkamennyiségek adatait is. Nagyon 
szerették volna az általunk javasolt és megajánlott gépek és anyagok 
áijegyzékét is megkapni. Ezt azonban nem adtuk át, mondván, hogy erre nem 
vagyunk felhatalmazva, másrészt a nem ide tartozó részletkérdések miatt, 
nem akartunk felesleges vitát kelteni. A mi feladatunk a műszaki kérdések 
tisztázása volt, a gépek és anyagok árával csak az ügylet gazdaságosságának 
szemléltetése céljából számoltunk. Az ez irányú vita és végleges 
megállapodás majd a kereskedelmi tárgyalások feladata lesz. Közöltük, hogy 
mi a munkát befejeztük, most már hazakészülünk, így kénytelenek leszünk az 
eddigi eredménnyel és a jelenlegi helyzettel megelégedni.
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