
BALTIKUM III.

FOLYÓIRAT A CSEH KULTÚRA BARÁTAINAK

a varsói főutca, a Marszalkowska környékére, ahol felhőkar-
colókkal vették körbe „Sztálin ajándékát”, a Kultúra és a
Tudomány Palotáját, hogy eltörpüljön ez az egyedi, de egye-
sek szerint ronda épület.

Én Empic-bolt után kutattam. Az Empic kultúráruház,
nagyjából olyan, mint az Alexandra-lánc Magyarországon,
vagy a Dussmann Berlinben. A lublini Empicben külföldi
újságokat és magazinokat is lehet olvasni. Ám az Empic meg-
kereséséhez kevés volt az idő, viszont kényelmesen lehetett
andalogni a Krakowskie Przedmiejscie, egy másik híres var-
sói utca közepén, mivelhogy az egykori közlekedési ütőérből
sétálóutcát csináltak. Volt idő arra is, hogy az ember bemen-
jen a Bristol szállóba, s megkérdezze az újságost, hogy meny-
nyi lett az előző napi német–portugál Eb-meccs eredménye
(3:2-re a németek győztek), merthogy este az út menti ben-
zinkutaknál mindenki ezt nézte.

A labdarúgó Európa-bajnokság végigkísérte az utat. Szent-
péterváron még a szállodai gyezsurnaják, a stratégiai helyen
üldögélő folyosói ügyeletesek is izgatottan tárgyalták az
orosz válogatott „feltámadását” (gyenge kezdés után átgázol-
tak a hollandokon), s az egyik gyezsurnaja azt kívánta, hogy
inkább ne győzzenek többet, mert már így is mindenki begő-
zölt. Kívánsága hamar teljesült: az oroszok még aznap este
kikaptak a spanyoloktól.

Varsóból azonban Szentpétervár még nagyon távolinak
tűnt, annál is inkább, mert a Kelet-Lengyelországba vezető
utakat is szélesítették, csak nagyon lassan fúrtuk magunkat
előre. Ömlött az eső, a víz folyt az autóbusz oldalán, néha
vízibuszba mentünk át.

Bialystok, Ludwik Zamenhofnak, az eszperantó atyjának
szülővárosa kitisztult levegővel fogadott. Leginkább a kéttor-
nyos, vöröstéglás, neogót stílusú katolikus templom vonta

magára a figyelmet, az igazi kincs azonban a templommal
szemben, a fák mögé „bújt” palota volt, a Bialystokot egyko-
ron birtokló Branicki-család rezidenciája.

Az Empic-lázat Bialystokban sem lehetett legyűrni: meg-
rendeltem Janusz Zaorski Matka Królów (Királyék anyja)
című filmjét, amelyet egyszer félig láttam, s azóta is izgatott
az 1933 és 1956 között játszódó családtörténet vége. Bialys-
tokban kezdtük megszokni, hogy utunk során leginkább csak
estebédre lesz lehetőségünk. Alkalom adódott a lengyel nem-
zeti eledelek, a barszcz czerwony, a céklaleveles és a bigos
(székelykáposztaszerű, de édes káposzta is van benne, nem
csak egyféle hús, s gomba is) kipróbálására. Az önkiszolgáló
étterem alkalmazottja nem csak úgy, saccra adagolta az ételt,
gondosan le is mérte az adagokat. Ha több volt 350 gramm-
nál, levett belőle. Az étlapon grammban megadták a mennyi-
séget.

Bialystokból Augustówon át közelítettük meg a Baltikumot. Ez
a mazuri tó- és csatornavilág széle, a párálló alkonyatban tótük-
rök villantak meg a sötét fenyősávok mögött, csatornák és nya-
ralók jelezték a vízi paradicsom közelségét. Az út nyílegyenesen
fúródott a fenyők közé. Miklós szerint ez jelzi, hogy egykori
orosz területen járunk, az orosz mérnökök szerették vonalzóval
kijelölni a nyomvonalat a térképen, a lengyel utak mindig kacs-
karingósak. A nyílegyenes út sem segített abban, hogy Trakai
várát, a Jagellók „származási helyét”, már litván területen, Vil-
nius közelében meglássuk. Besötétedett.

Vilnius volt az első balti főváros utunkon. A három főváros
– a litván Vilniuson kívül, a lett Riga és az észt Tallinn – épí-
tészetileg nem is különbözhetne jobban egymástól. Rigában
és Tallinnban egy-két templom még csak-csak emlékeztet a
Hanza-múltra, Vilniusban, ahol az egy négyzetkilométerre
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(Folytatás a 65. oldalon!)


