
Bio emlékek, hagyómány éf barátíág
Az idén esösebb volt a június, mint más Évek- 

ben., így aztán nem csoda, hogy június 21-én 
a podolini városi tanács tagjai rosszalló fel- 
csóválások közepette nézegették a város fölött 
sűrűn gomolygó felhőket, jó időért fohászkod
va. S mintha csak a városatyák fohászait meg
hallgatták volna a magasságbeliek, az egész
napos esőzés alábbhagyott, a hegyek felől friss 
szél kerekedett, s az alacsonyan úszó, szinte 
a városka reneszánsz csipkézetű tornyába 
aKaszkodó felhők megindullak, és a szétsza
kadozó felhőzet mögül egy rövid félórára kisü
tött a nap.

Szombat délután öt Óra. Podolin még vízcsep- 
pektől csillogó főutcáján emberek gyülekeztek, 
az üdén zöldellö parkban megszólal a térzene, 
s egyszerre valami ünnepi hangulat ömlik el 
az alig két és fél ezer lelket számláló ódon 
városkán. A főúton leáll a forgalom, az egyen
ruhás rendőr felemelt forgalomirányító tár
csáját, sorban leállnak a gépkocsik, autóbu
szok, és utasaik akarva akaratlanul meghall
gatják a magyar szóra már nehezen igazodó 
podolini fiatalok magyar verselését, énekét, 
mellyel Krúdy Gyula emlékének adóznak. An
nak az embernek. írónak, aki mafd egy század
dal ezelőtt szüleetett 11878-ban, Nyíregyházán, 
s meghalt 1933-ban, Budapesten!, s  életének 
néhány évét Itt töltötte ebben a hegyek közé 
ékelt kicsi városkában. A német szóra csere

gyerekként Idekerült kis Krúdy néhány év 
alatt annyi élményt gyűjtőt össze, amennyi — 
egy egész életre elég volt írót munásságá- 
hoz. A piarista gimnázium ódon falatnak hu
hogó kísérteiéi, a boltozatos kapytaljakban sze
relmi találkára váró lenhafú szolgálók és a zsa- 
lugáterek mögül kikandikáló, vágyakozó sze
mű szépasszonyok, a templom körül keringő 
csókák, a hegyek, a suhogó hóesés, a régi te
mető sirkertfel kelnek életre tolla nyomán, 
s azért a mindössze 3—4 évért, melyet a vá
roskában töltött, megváltja Podolin számára 
a belépőjegyet az Irodalom sokszínben pom
pázó virágoskertjébe.

Szombat délután öt óra van, s a podollniak 
Krúdy-emléktáblát lepleznek le a volt piarista 
gimnázium falán. Ezért főttek el messzi vidé
kekről a régi elszármazott podollniak, ezért 
szól a térzene, ezért tolonganak a régi város
fal melletti kicsi térségben; sokan kíváncsiság
ból, sokan irodalomszeretetböl, sokan az emlék
táblát adó balatonfürediek és a podollniak közt 
kialakuló barátságból, a fiatalság, hogy fia
talságuknak örüljenek, az öregek, hogy a rég 
nem hallott magyar szót ízlelgessék.

A fehér márványtábla, amely már ott függ 
a volt gimnázium fmost gyógypedagógiát Isko
laI falán, egészen Balaton/üredről került Ide. 
A kezdeményezés a Veszprémmegyel Idegen

forgalmi Hivatal vezetőjétől, dr. Zákonyi Fe
renciéi származik, s az ötletet magáévá tette 
a Kelet-szlovákiai Kerületi Nemzeti Bizottság 
művelődésügyi szakosztálya. A terv szerint a két 
fél emléktáblát cserél — ajándékozást alapon. 
A Kelet-szlovákiai KNB Pavol Országh Hviez- 
doslavnak állít emléket Balaton)üreden, aki 
egy időben az ottani szívkórházban gyógyit- 
tatta magát, Balatonfüred pedig a Veszprém
megyel Idegenforgalmi Hivatallal karöltve a 
századele fi mayar prózairodalom egyik jeles 
művelőjének, Krúdy Gyulának állít emléket 
Podolínban. Így minden devizaköltség nélkül 
két irodalmi emléktáblával s két, évszázadok 
óta együtt, egymás mellett élő nép, két vá
ros közti baráti kapcsolattal gyarapodik, 
olyan hagyományt elevenítve fel, amely ösz- 
szeköt, nem pedig elválaszt.

Felhangzónak a himnuszok, fuhász Gyula: 
Krúdy című versét szavalja nagy igyekezettel 
egy fiatalember, a szónokok elmondják az ün
nepi beszédeket, s a fehér márványtábluröl 
lehull a lepel, a gyermekkórus énekel, helyük
re kerülnek a koszorúk is — és mintegy be
fejezésül: újból megindul a szemerkélő eső s a 
városka fölött lassan ölelkező felhőkből mind 
sűrűbben hulló eső összemossa a piros-fehér- 
zöld és a fehér-kék-ptros szalagokat.
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