
TELI UTAZAS — Hót maga hogy kerül ide?
— Vonattal jöttem.
— Ki küldte?
— Senki. Csak úgy magamtól . . . Egy 

városképet szeretnék írni.
— Miért éppen ezt a várost szemel

te ki?

SZINDBAD NYOMÁBAN
— Valamikor, a múlt század végén 

járt itt egy nagy magyar író. Itt volt 
kisdiák . .  .

— Krúdy?
— Igen, ő.

VOJTECH LUBY, a Podolineci (podo- 
lini) Városi Nemzeti Bizottság elnöke — 
mint a fenti párbeszédből is kiderül — 
bizony eléggé meglepődött, amikor egy 
napsütéses téli reggelen felkerestem őt. 
Úgy látszik, errefelé, a nagy havakban 
meglehetősen ritka vendég az újságíró. 
Nem csoda, hiszen a zord időjárás, 
a Kárpátok fagyos lehellete, a barát
ságtalan viharok a legvállalkozóbb ked
vű turistát is elriasztják. De aki meg
szereti a hegyek árnyékában fekvő kis
várost, az örökre rabja marad, s gyak
ran visszatér Podolinba, mint az Ezer
egyéjszakabeli hajós, Szindbád alakjá
ban Krúdy Gyula. Pedig Krúdy idejében 
még aludt a szepességi kisváros: bána
tában aludt el, régi királyok haragja 
miatt. Podolin hosszú éveken át álomba 
merülve várta, hogy valamelyik király
nak ismét rátévedjen a tekintete, hogy 
aztán megrázkádjék és újra felébred
jen. A királyok azonban még sokáig 
haragudtak a városra, mert Podolinban 
még az órák is megálltak és valami 
olyan időt mutattak, amilyen idő aztán 
soha sincs. A királyok kihaltak, de a 
kisváros még évtizedekig aludt: nagy 
hegyekkel, sötét erdőkkel takarózott, 
csak fürge kis folyója, a gyors és ka
nyargós Popród sietett, futott fáradha
tatlanul a lengyel határ felé. Egy na
pon azonban mégis megrózkódott és 
felébredt álmából Podolin:

— Azóta sok minden megváltozott 
nálunk — mondja Vojtech Luby. — Új 
üzemek, egyebek között papírgyár, fű
résztelep, autójavító műhely létesült, új 
egészségügyi központ és gyógyszertár, 
korszerű bevásárlási központ, szép, új



iskola, valamint két új városnegyed 
épült a felszabadulás áta eltelt három 
évtized alatt. A Szolgáltatások Háza 
napjainkban épül. Megemlíthetjük őzt 
is, hogy az ötödik ötéves terv időszaká
ban városunk összesen százötven új la
kással gyarapodott.

PAVOL STRELEC, o városi nemzeti 
bizottság titkára orról tájékoztat, hogy 
a kommunista párt XV. kongresszusa 
tiszteletére harminc kollektív és hórom- 
szózhét egyéni kötelezettségvállalást 
tettek a város lakosoi. Ez annyit jelent,

bentlakásos különleges iskola működik 
itt. A kolostor udvorán álldogáló fákon 
most is ott ücsörögnek Krúdy modorai, 
o csákók, mintha mi sem változott volna
azóta . . .  S ha végigsétálunk a városka 
főterén, ugyanazokat az épületeket lát
juk, amelyeket nagy írónk is megcso
dált egykor: o városháza szomszédsá
gában található a régi fogadó, amely 
Krúdy idejében „A krakkói kalap" ne
vet viselte, s amelynek egyik termében 
volt o Szindbód-novellákbon megörökí
tett híres tánciskola. A Fő tér 62. számú 
házának földszintjén jelenleg illotszer-

a kút szája tátong. A kút egyébként 
valóban feneketlen: föld alatti csatorna 
köti össze a Dunajeccel.

S ha mór a mondóknál tartunk, Po- 
dolinbon hallottam őzt a történetet is, 
miszerint a városkát IV. Béla király 
lánya, Kunigunda kapta apjától nász
ajándékba. Mikor Kunigunda először 
járta körül a várost, lóba nyomán ki
száradt a fű: a királylány nyomóban 
építették fel aztán Podolin erős vár
falait, amelyek a tatároknak is ellen
álltak. Ez már nem monda, hanem 
történelem, hiszen a szepességi városok

A szájhagyomány szerint ebben a házban lakott Krúdy Gyula

hogy 405 025 korona értékben 320 402 
órát dolgoznak majd önkéntes társadal
mi munkában.

VLASTA COCHOVAval a városkábon 
zajló SZISZ-életröl beszélgetek. A po- 
dolini fiatalok ifjúsági klubot rendeztek 
be, ahol különféle érdekkörökben dol
goznak a SZISZ-tagok: itt működik o 
rádióskor, a tánckor, az ügyes kezek 
köre, a versmondók köre. Hasonló ér
dekkörökben dolgoznak az úttörők is, 
okik természetesen sok segítséget köp- 
nők a tapasztaltabb „sziszesektöl".

Vlasta Cochová kísér el az ódon ko
lostorba is, ahol egykor a kis Krúdy 
Gyula rövidszórú csizmócskái kopogtok 
a bolthajtásos folyosókon. jelenleg

bolt van: vojon sejti-e az ide látogató, 
hogy hojdonóban a Podolini kísértet 
című regény cselekménye játszódott 
ebben oz épületben, hogy erre kopog
tak volohol Ancsurka könnyű léptei o 
köveken? A piros derekú torony is úgy 
áll a téren, ahogy o múlt század végén 
állhatott . . .

Látszólag szinte semmi sem változott 
Podolinban, ebben az érdekes és han
gulatos kisvárosban, ahol domboldalon 
van a temető, s a temető szélén fene
ketlen kút vizébe nézhet a látogató. 
Vlasta Cochová a kúthoz fűződő mon
dót is tudjo: réges-régen egy veszedel
mes bonditát fejeztek le a dombolda
lon, s az ö levágott feje süllyedt a 
földbe azon a helyen, ahol jelenleg

közül egyedül Podolint nem tudták el
pusztítani o tatárok . . .

Látszólag szinte semmi sem változott 
Krúdy óta ebben az érdekes és hangu
latos kisvárosban. Csak éppen az óro- 
mutoták nem állnak, nem olyon időt 
mutatnak, amilyen soha sincs. Huszadik 
századi időt ketyegnek az órák, s a po
dolini vasútállomáson a fűrésztelep gőz- 
sípja, gépkocsik zajo búcsúztatja a lá
togatót, aki csak azért megy el innen, 
hogy egyszer majd újra visszatérjen: 
mert megszerette, nagyon-nagyon meg
szerette Podolint.

VARGA ERZSÉBET 

(Kontár Gyula és a szerző felvételei)


