
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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A záróértekezlettel összefüggésben érdekességként meg kell jegyezni, 
hogy a mi munkánkkal kapcsolatban első és legfontosabb kérdésnek a 
munkaerő-szükségletet tartották, s ezt firtatták legjobban. A kiírást és a 
munkák mennyiségi adatait is azért kellett odaadnunk, hogy ők a saját 
normáik alapján átszámolhassák az egészet, mert azt mondták, hogy náluk a 
munkaerő biztosítása igen nehéz kérdés.

Ez első hallásra nagyon furcsának tűnt, különösen azután, hogy 
mindenütt, amerre jártunk, rengeteg utcán lebzselő, járdaszélen guggoló vagy 
kávézó embert láttunk. Aztán jobban belegondolva, megértettük a dolgot: van 
ember, de kevés a munkaerő, kevés, aki dolgozni akar. így valóban hihető, 
hogy az állami munkák munkaerő-szükségletének biztosítása problémát okoz.

Minden valószínűség szerint e probléma megoldását igyekeztek 
elősegíteni elég erőszakos módszerekkel, a jegyrendszer bevezetésével és az 
árak differenciálásával is.

Élelmiszerjegyet csak az a személy kaphat, aki állami vállalatnál 
munkát vállal, illetőleg állami alkalmazott. A családfő után a családtagok 
nem kapnak jegyet, csak egyedül a munkavállaló. A fejadagok munkakate
góriánként vannak meghatározva: kenyérből, pl. az erdei munkások kapnak a 
legtöbbet: napi 1200 g-ot, a bányászok 1000 g-ot, a többség átlagosan 6-800 
g-ot. Jegy nélkül is meg lehet ugyan mindent kapni, csak többszörös áron.

Felírtam pl. a tolmácsunk járandóságait, s kiszámítottam, hogy a je
lenlegi szabad árak alapján, csupán az élelmiszerjegyek több mint 2500 lek 
jövedelemtöbbletet jelentenek, mert ennyit tudnak megtakarítani a szabad
áron történő beszerzéssel szemben:

Meg Havi Egységár, lek
nevezés fejadag

jegyre szabadon
Kenyér 27 kg 5 - 60,-
Cukor 850 gr 4 5 - 200-
Olaj 600 gr 50 - 280-
Hús 3,5 kg 5 0 - 160-

Makaróni 2,5 kg 2 5 - 100,-
Hal 1,5 kg 50,- 70,-
Rizs 2 kg 4 0 - 135,-

Összes érték: - 595,- 3143-

Nem vitás, hogy ez a 2500 lek fizetéskiegészítés elég jelentős, vonzó 
és kényszerítő erőt képvisel a munkavállalás szempontjából, különösen, ha 
figyelembe vesszük, hogy az átlagmunkás pénzbeli keresete 5500-6000 lek, 
egy minisztériumi előadóé ugyanennyi, egy minisztériumi osztályvezetőé

74



7000 lek, egy főosztályvezetőé 7500 lek. A jegyek értéke tehát az átlagmun
kásnál 40-45%-os jövedelem-kiegészítést jelent.

A Ft:lek átszámítási kulcsot (1:4) figyelembe véve az árak a mi ára
inknak kb. 4-6-szorosai.

Az eredménytelen tárgyalás után kénytelenek voltunk a hazautazással, 
az utazás előkészítésével foglalkozni.

A hajójegyeket már szeptember 17-én kiváltottuk az orosz kereske
delmi kirendeltségen. Persze ez sem ment egészen simán. A konstancai CFR 
tisztviselő ui. egy papírra állította ki az oda-vissza jegyet, a „Krim”-en 
azonban a jegyet le kellett adni, s helyette adtak egy elismervényt a visszaútra 
vonatkozó jegyről. Tirana-i orosz barátunk egy darabig nem tudta megérteni, 
mi akar lenni az az elismervény, s miért kellett elvenni tőlünk a visszaüti 
jegyeket. Végül mégiscsak rájött, hogy Konstancában követték el a hibát, s 
így minden további nélkül, saját elhatározása alapján, kiadta a jegyeket, bár 
megjegyezte, hogy az ő gyakorlatában ez az első ilyen eset. -  Nálunk egy 
ilyen ügyet valószínűleg el sem lehetett volna intézni, de az biztos, hogy 
legalább miniszterhelyettesi engedély és 2 nap lett volna szükség az 
elintézéshez.

A jegyek megváltásakor még nem is sejtettük, mennyi bonyodalom 
lesz még az utazással. Már Elbasanból hazafelé jövet azt számolgattuk, hogy 
a hajónk már biztosan megérkezett Durresbe. (A menetrend szerint 23-án 
délután kellett volna érkeznie.) Mindent arra állítottunk be, hogy 27-én 
indulunk haza. Ezért 24'-én becsomagoltunk a ládákba, 25-ére megrendeltük a 
vámtisztet a ládák vámolásához, hogy 26-án kiszállíthassuk őket és 27-én 
zavartalanul beszállhassunk. Karcsi a kiutazási engedélyt is még 18-án 
megszerezte a Belügyminisztériumtól.

Sajnos 24-én minden számításunk és tervünk, legalábbis az indulási 
időpontot illetően, felborult, mert az oroszok, amikor elmentünk a ládák 
szállítási költségét kifizetni, közölték, hogy a hajó 23-a helyett valószínűleg 
csak 25-én érkezik, így nem lehet tudni, mikor fog visszaindulni. 25-én 
délelőtt éppen a nagykövetségen voltunk, amikor bejelentették, hogy a hajó 
technikai akadályok miatt csak 28-án érkezik, az indulásról azonban majd 
csak 29-én tudnak tájékoztatni.

Le nem lehet írni, hogy a társaság mennyire letört e hír hallatára. 
Joggal nagy volt az elkeseredés. A múlt héten elfogyott minden élelmünk, az 
edényeket becsomagoltuk, azóta nagyrészt vendéglőben és gyatrán étkezünk. 
Aztán már a türelmünk is elfogyott, haza akarunk menni.

28-án végre megérkezett a „Bjeloosztrov” nevű hajó. Orosz barátunk 
szerint 29-én vissza is kell indulnia, mert a minisztérium táviratilag így 
rendelkezett. Biztosat azonban majd 29-én reggel tud mondani.
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Ismét nagy izgalom. Csomagolás, kocsirendelés, utolsó bevásárlások 
(kávé, cigaretta stb.), a megmaradt pénzek leadásának előkészítése. S erre az 
örömteli izgalmas készülődésre 29-én reggel ismét rájött a hideg zuhany: A 
Bjeloosztrov idefelé jövet, valahol Görögországban szenet vett fel, azt 
azonban nem a szénaknába, hanem a tehertérbe rakták, így most az egészet át 
kell rakni, ami napokat vesz igénybe, így legfeljebb október 1-jén vagy 2-án 
indulhat. Talán 1-jén reggel már tudnak véglegeset mondani.

Október 1-jén végre beszállhattunk a hajóba és indulhattunk hazafelé.
Búcsúzóul még néhány albán különlegesség: Nálunk is túlzásba 

viszik az éberséget, de itt igazán minden elképzelést felülmúló tökéletességre 
vitték. Mitrushinál, a Tudományos Intézetben tett látogatásunk alkalmával 
tapasztaltuk először, aztán a Tervbizottságnál ismét, hogy az egyes dolgo
zószobák ajtajait nemcsak kulccsal zárják, hanem -  a mi páncélszekrény 
zárási rendszerünkhöz hasonlóan -  zsineggel és színes gittel is lepecsételik.

A másik ilyen érdekesség: szégyenük a kicsiségüket. Szeretnének 
nagynak látszani, de ez legtöbbször nevetségessé teszi őket. Tirana kb. 100- 
120 ezer lelkes város. Gépkocsiforgalma talán még akkora sincs, mint nálunk 
egy járási székhelynek, pl. Sárvárnak. Ennek ellenére minden sarkon, az 
elágazásoknál van egy sípos rendőr, sőt -  nehogy elmaradjanak a többi 
világvárostól -  a városnak egy villanyrendőrt is biztosítottak. Ezt egyik 
délutáni sétánk alkalmával, véletlenül fedeztük fel. Az amúgy kis forgalmú 
város legkisebb forgalmú pontján, a Párt központi székháza előtt van 
felszerelve. Lehet, hogy ezzel is a Párt tekintélyét akarták jelképezni, hogy 
neki még villanyrendőre is van, mert más értelme egyáltalán nincs, mivel arra 
98%-ban csak vezető funkcionáriusok gépkocsijai járnak, azoknak pedig 
úgyis mindig szabad utat ad a jelzés.

A lakóházépítésnél szintén megpróbáltak nagyok lenni. A kültelkeken 
építettek néhány többemeletes lakóházat, azonban liftet vagy elfelejtettek, 
vagy nem tudtak bennük felszerelni, emiatt nemigen akad lakó, aki beléjük 
költözzék. Ezért aztán a EH. Pártkongresszus határozatot hozott, hogy 
Tiranában a 2. ötéves terv folyamán legfeljebb kétemeletes lakóházakat 
szabad építeni.

Amijük van, vagy amit ajándékba kaptak, azzal sem tudnak mit 
kezdeni. Ilyen az Elbasan-i kombinát is, de még számos példát lehetne erre is 
felhozni. -  Az olaszok megépítették nekik ezt az igazán szép és világvárosi 
kényelemmel berendezhető szállodát, a Hotel Dajtit. Ahhoz azonban már 
nem értenek, hogy a vendégeket a szálloda külső megjelenéséhez méltóan 
ellássák, pedig a szálloda igazgatóját valószínűleg ezzel a céllal küldték 
végig Európa majdnem minden országán.

A legelemibb kényelmi szükségletek nincsenek biztosítva. 
Nemegyszer előfordult, hogy a reggeli mosdás idején nem volt víz, pedig a
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város bőséges vízellátása biztosítva van. Meleg víz augusztus folyamán 
egyáltalán nem volt, hideg vízzel kellett tusolnunk. A fürdőszobások (Emil és 
Lengyel Bandi) pedig reggel teleengedték a kádat hideg vízzel és így este 
állott vízben tudtak fürdeni.

A délutáni pihenőt, még vasárnap délután is, a szálloda udvarán 
felállított tűzifaaprító körfűrész sivítása tette egészen kellemetlenné. A 
reggeli ébresztőt, rendszerint már 6 órakor, szintén a körfűrész biztosította, 
az utóbbi időben földegyengető Dózer csattogásával felerősítve.

Azt azonban el kell ismerni, hogy kitűnő kereskedők. -  Ennek 
kicsiben több jelét tapasztaltuk, amikor Hamdit a hegyi túra alatt egy-egy 
kakasra, néhány kg krumplira vagy tojásra dühödten alkudni láttuk, de ezt 
egy hazai esettel kapcsolatban nagy mértékben is tapasztalhattuk.

Néhány héttel ezelőtt a Komplex Külkereskedelmi Vállalat megbí
zásából ideérkezett két ún. „téglás szakember” azzal a céllal, hogy hordoz
ható téglagyárakat adjanak el az albánoknak. Az albánok eredetileg a 
németekkel tárgyaltak, de a mieink a szállítási határidő és egyebek tekin
tetében olyan előnyös ajánlatot tettek, hogy a németeket hazaküldték. Nagy 
mellénnyel jártak a „téglások” és a Komplex emberei is. A kereskedelmi 
kirendeltségen is mondogatták, hogy „komoly üzletet fognak csinálni” A 
végén azonban kis híján nem lett az egészből semmi, az albánok ugyanis 
gépegységekre szétszedték a gyárakat, s minden gépre más és más ország 
nálunk olcsóbb ajánlatát mutatták fel. H ajói tudom, a Komplex kiküldöttei 
végül is kénytelenek voltak erős árlejtéssel megegyezni, hogy ne kelljen üres 
kézzel hazamenniük.

Az albán különlegességek közül külön említést érdemelnek a néma 
jelek. Már augusztus elején, az első tárgyaláskor találkoztunk velük, s 
rettenetesen megzavart bennünket. Ok ugyanis a nem-et és az igen-t éppen 
fordítva bólintják, mint mi: amikor helyeselnek, oldalt rázzák a fejüket, és 
mondogatják, hogy „po, po”, viszont náluk a tagadást a fejnek fel- és lefelé 
történő mozgatása fejezi ki, s a mi tagadószóinknak, a „nem”-nek náluk a 
„jó” felel meg. Európai embernek feltétlenül furcsák ezek a jelek és meg is 
zavarják, amíg meg nem szokj a őket.

Végre útban hazafelé

„Bieloosztrov”, október 4.

Harmadik napja utazunk a tengeren. Október 1-jén, 62 napi albániai 
tartózkodás után, búcsút mondtunk sok szép élményünk színhelyének, a 
csodás albán hegyeknek és erdőknek, Bill-nek, a kocsányos szemű 
öszvéresnek, Azucená-nak, a vén toprongyos pásztorasszonynak, aki
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