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i.Ne mondjátok nekem, hogy 

a napok voltaképpen mind 
egyformák. Minden napnak 
megvan a maga varázsa, saját
ságos jelleme: még a színe is 
más Nagyboldogasszony nap
jának, mint egyéb napoknak. 
Az ég kékebb, a felhő fehé
rebb, a lomb zöldebb’ ezen a 
napon. A  napszekér tüzesebben 
indul el Magyarország felé, 
mintha minden erejére, te
hetségére szüksége volna ezen 
a napon, hogy szolgálhasson 
annak az isteni Anyának, aki
nek ez a nap rendeltetett em
lékezetére.”

Lehet, hogy ezeket az Örök- 
szép sorokat Szent Margit 
szigeten rótta Krúdy Gyula, 
de lehet, hogy Podolinban, a 
városka Mária mennybeme
netelének szentelt ősrégi temp
lomában, ahol most én meg
hatódva imádkozom és emlé
kezem.

•

Podolin IV. Béla leányát, 
Kingát, Boleszláv lengyel fe
jedelem feleségét idézi. A  ta
tárjárás után ő építtette újjá 
az elpusztult várost. Hatalmas 
bástyákkal megtűzdelt várfa
lának romjai ma is megvan
nak. A régi román templom 
romjaira épült a mai gótikus

templom; később, a XVII. szá
zadban emelték a zömök, kő
csipkés harangtornyoL Ennek 
a toronynak tetejéről fél lábon 
álló gólya kémleli a Poprád 
völgyét. A  házak tetején is sok 
a gólyafészek. A  gólyák és 
fecskék szeretik ezt a csen
des. tiszta várost.

Lubomirszki Szaniszló, a hí
res lengyel sztaroszta alapítot
ta Podolin piarista gimnáziu
mát és kolostorát, melynek 
vastag falai között rejtőzött 
II. Rákóczi Ferenc Bécsúj
helyből való menekülése után. 
Ebben az iskolában volt valaha 
diák Krúdy Gyula, akit egész 
életére megejtett a bűbájos, 
ódon városka varázsa. Podoli- 
ni származású Németh Kál
mán is, a Szépművészeti Mú
zeum fafaragó művésze, 
restaurátora, középkori szentek 
újjávarázslója, alti itt merítet
te első ihletét a szepességi 
csodálatos fából fa rag ott ma
donnák előtt.

Hófödte, időtlen óriások óv
ják a tiszta kis városokat az 
északi szelektől. Köztük a leg
magasabb viselte már Ferenc 
József és Sztálin nevét is, de 
a nép ma is régi nevén: Ger- 
lachfalvf csúcsnak nevezi. Kér
désemre, honnan ered ez a 
név, elmondják, hogy Gerlach 
hős katona volt, aki felesége 
halála után zarándok lett. El
jutott Rómába, a Szentföldre, 
Jeruzsálemben élt és dolgozott,

végifi hazakerült szülőföldjére* 
Flandriába. Ott őrzik sírem
lékét ma is egy régi templom
ban. A  XII. században Fland
riából jött telepesek hozták 
magukkal tiszteletét, róla ne
vezték el Gerlachfalvát 

•

Podolintól csak egy ugrás 
Késmárk szép, büszke városa. 
A  Thököly-vár udvarán ásatá
sok folynak, most tárják fel 
a XII. századból származó apá
cazárdát és templomot. Alap
rajza már látható és napfény
re bukkant sok régi csontváz 
is. Érdeklődő turisták állják 
körül a leleteket, majd tovább 
mennek, hogy megtekintsék a 
6zépen rendben tartott Thökö- 
ly-múzeumot, a várkápolna 
gyönyörű barokk oltárát.

Remekmívű középkori fa
faragás a gótstilusú Szentke- 
reszt-templom főoltárának 
megfeszített Krisztusa. A  Cam- 
panilét valaha Aranytorony
nak nevezték, reneszánsz pár
kányzatáról azóta lekopott az 
aranyozás. Ám, hogy a fafa
ragásoknál maradjunk: ámu
lattal szemléli minden látogató 
a világhírű evangélikus fa
templom művészi faragvá
nyait. A  tiszafából és vörös
fenyőből épült, csodálatos 
térhatású, keresztalakú, donga- 
boltozatú templomot a svéd 
király hajóépítő-mestere ter
vezte. Ennek megfelelően a

templom ablakai? köralakú 
hajóablakok.

•

Késmárkról autóbuszon 
könnyen megközelíthető a vad
regényes Dunajec-áttörés, 
ahol a Vörös Klastromtól tuta
jon viszik a turistákat. A  sze
szélyesen kanyargó folyó mind
két oldalán hatalmas sziklák 
tornyosulnak, majd szép hava
si rétek kísérnek. Vörös és fe
hér sziklacsoportok festői lát
ványában, szakadékokban, cso
dálatos tájban gyönyörköd
hetünk a lengyel határig, 
ahol a tutajozás véget ér. In
nen már gyalog indulunk 
visszafelé.

A  Vörös Klastromhoz sok 
monda fűződik. A  falakkal 
körülvett, bástyákkal meg
erősített karthaúzt zárdát 
1330-ban építették. A  csúcs
ívestől a rokokóig minden 
kor rajtahagyta kezenyomAt. 
1431-ben a husziták elűzték 
a szerzeteseket, de újra visz- 
sza tértek. 1503-ban szűnt 
meg itt a rend, majd később 
kamalduli szerzetesek lak
tak benne. De tanyáztak itt 
rablók, denevérek, sőt, kísér
tetek is — akikkel a nép kép
zelete népesítette be az ódon 
falakat. A  romantika világa 
azönban elmúlt, ma már 
csak a Dunajec habjainak 
zúgása s a vidám turisták 
kacagása visszhangzik az 
ódon romok tövében.
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