
Új utakon a Bohemia! Dél felé vettük az irányt! Rövid
pécsi megállót beiktatva érkeztünk a horvátországi Kri-
vajba, illetve Lipovljaniba. Ottani cseh barátaink pálin-
kával, sörrel, kaláccsal vártak bennünket. Este kulturá-
lis-művészeti programban gyönyörködhettünk, helyi
cseh, magyar, ukrán, horvát együttesek szolgáltatták a
műsort, finom vacsora következett, majd tánc és viga-
lom. Kimerült, de testi-lelki élményekkel jóllakott társa-
ság dőlt nyugovóra a néhány kilométerre fekvő egysze-
rű, tiszta daruvári kollégiumi szálláson.

Másnap délelőtt Daruvárt tekintettük meg, találkoz-
hattunk az ottani, meglepően nagy cseh kolónia tagjai-
val (a városkában majd’ mindenütt meg tudtuk magun-
kat a cseh nyelv segítségével értetni!). Szinte hihetetlen,
hogy több száz kilométerre az anyaországtól mily erő-
sen él a daruvári csehekben a nemzeti tudat, ezt példáz-
za könyvtáruk – számomra igazi gyöngyszemet jelentett
egy első kiadású Hrabal-kötet –, számos kulturális prog-
ramjuk.

Úgy látom, az itteniek nagyon melegszívű emberek,
egy úriember – amúgy ukrán, de cseh lányt vett felesé-
gül, és cseh–orosz keveréknyelven, no meg kézzel-láb-
bal kommunikáltunk – látva néhányunk szomját, rögtön
intett s azonnal megsöröztetett bennünket.

Délután fürdési lehetőség – én nem vettem rajta részt,
így nem tudom, Ottó, aki fürdőgatyáját otthon felejtette,
végül is hogy lubickolt… (Sehogy, de a többieknek
nagyon jól esett a meleg termálvizes medencében folyó
traccsolás egymással és a helyiekkel. – A szerk.)

A harmadik nap fő attrakciója Zágráb volt. Tudatos
városnézés – a Szent István-székesegyház, az Érseki
palota, templomok, a Felsőváros varázslatos utcái, de
hétfő lévén, sajnos a múzeumok, köztük a világhírű
Meštrović-galéria, kimaradtak. Horvátország fővárosa
nyüzsgő világváros, a kirakatok eleganciája nem marad
el Párizs, Prága vagy Bécs kínálatától (az árak sem…),
csoportunkból sokan éltek a kulináris örömökkel is.
Szállás Sziszakon, az elegáns Hotel Pannonijában.

36 óra leforgása alatt hatodik alkalommal is megte-

kintettünk egy bájos útmenti faházat (hát igen, az obli-
gát eltévedések), Karlovácon át mentünk a szlovénok-
hoz. Karlóca számos kiégett, felújítás előtti háza szo-
morú mementója az itt dúlt polgárháborúnak.

Késő délután érkeztünk Szlovénia fővárosába, Ljubl-
janába. Ha Zágráb nevezetességeit bédekkerrel kell
nézni, akkor itt viszont csatangolni kell, bóklászni az
aprócska utcácskákon, beülni egy italra a Ljubljanica
folyó partja mellett sorakozó számos vendéglő egyiké-
be, beszívni e csodálatos város atmoszféráját. Azok jár-
tak jól, akik nem voltak restek s még este felmásztak a
várba – másnap reggelre elromlott az idő, fentről már
nem lehetett a panorámát élvezni. De Ljubljana ködben,
hűvös időben is elragadó, nem véletlen, csoportunk
zömének az út fénypontját jelentette.

S utolsó nap, hiába az autópálya, nagy a táv Budapestig,
rövid, informatív városnézésre futja csak Mariborban.

Új utakra merészkedett tehát a Bohemia – olyan siker-
rel, hogy izgatottan várjuk 2009 őszén Bánát felfedezését.

Heiner Lajos

Szerkesztői kiegészítés:
Barátaink, ezúttal a tőlünk délre, nemzetiségi státus-

ban élő csehek és magyarok voltak. A kapcsot az előző
évi dobruškai nyári egyetem jelentette, ahol a világ min-
den tájáról érkező csehek vagy csehül tanulni vágyók
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