
Kisbuszunk még ki sem fordult a Kerepesi útra, amikor Zac-
hár Ottó, csoportunk vezetője felemelkedett az ülésről. Kezé-
ben egy üveg Fekete Balzsammal. A Fekete Balzsam gyo-
morkeserű, a Baltikumból származik.

A Bohemia Kör újabb Jagello-túrájának tagjai éppen oda
tartottak, meg egy kicsit távolabbra, Szentpétervárra. Gyakor-
lott Bohemia-utazók voltak, s a meglepetés legcsekélyebb jele
nélkül kapták elő műanyagpoharaikat. A szertartást kisvártat-
va Emmy ismételte meg konyakkal. Vác környékén ködfosz-
lányok lepték el a Duna-partot, vagy csak úgy tűnt. Mindene-
setre a zólyomi vár és Besztercebánya környékén már a táj is
kitisztult, meg a fejek is.

A történelemóra már hamarabb elkezdődött, de Rózsahegy
és Árva vára környékén érte el csúcspontját. Alkalmat adott rá
az 1907-es csernovai sortűz felidézése. A sortüzet a szlovákok
nem bocsátják meg a magyaroknak, ugyanakkor imába fog-
lalják az első szlovák állam egyik megalapozójának, Hlinka
rózsahegyi plébánosnak a nevét. Rengeteget tanulhattunk,
vagy ismételhettünk. Röpködtek a szlovák nemzetalapítók
nevei: Štúr, Hodža, Štefánik. Megtudtuk, hogy 1910-ben a
Felvidéken körülbelül kétmillió szlovák élt, hogy az 1860-es
években a szlovákok kaptak három gimnáziumot, de a kie-
gyezés után a magyarok mindet bezárták. Vagy talán sokan
tudták, hogy ki volt Tuka Béla (Vojtěch Tuka), Janko Král, s
hogy vlachok is éltek, vagy még mindig élnek a Tátrában?

A csoport vezetőjének monológját beszólások kísérték. A

monológ néha dialógusba, sőt vitába csapott át, de ebből csak
az előadó érveit hallották a távolabb tanyázók, mert csak nála
volt mikrofon. A legközelebbi pihenőhelyen aztán kiderült:
egyesek úgy találták, hogy az előadó jobb színben is feltün-
tethette volna a magyarokat.

Jánošíkról, a betyárról, persze mindenki hallott. Az ő egy-
kori kedvenc csárdájánál sokan meg is ebédeltek, s nekik volt
igazuk. Legközelebb Krakkóban adódott alkalom meleg étel
vételezésére, s ezzel gyakorlatilag el is múlt a Lengyelország
második városára szánt idő. Aki akart, pénzt is válthatott. A
pénzváltónál felirat biztosított arról, hogy „egzotikus” valu-
tákkal is foglalkoznak, például magyar forinttal.

Kényelmesen körbe lehetett sétálni a Ryneken, a főtéren, a
Mária-templom tornyából felhangzó trombitaszóló most is
váratlanul abbamaradt: évszázadokkal ezelőtt az ellenség
nyila annál az ütemnél fúródott bele a vészt jelző trombitás
torkába.

Lengyelország határozottan előnyére változott az elmúlt
évtizedekben. Az út mentén minden második épület valami-
lyen bolt, lerakat, s építőanyagokat kínál. Autópálya-hálózat
ugyan még mindig nincs, de az utakat ezen a nyáron is szor-
galmasan szélesítgették, ezért aztán sokszor csak cammog-
tunk, egy-két lengyelországi programot lemondtunk vagy
lerövidítettünk.

Például a varsói városnézést. Egyesek persze, a tudás-
szomjtól űzve, így is végigtrappolták a fél várost, s eljutottak
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