
Podolin emléke
A régi, történelmi Magyarország északi része varázslatos vidék. Kü-
lönösen a Szepesi-medence, mely a Magas-Tátra lábánál fekszik; na-
gyobb városai — Igló, Késmárk, Lőcse — már a középkortól híresek
voltak. Különös szerepük nemcsak regényes környezetükből, érték-
teremtő tevékenységükből, hangulatukból adódott, hanem határszéli
helyzetükből, a „végek” sajátságos élethelyzetéből is. Távol estek a
„történelem országútjától”. Ezért történhetett, hogy Zsigmond kirá-
lyunknak is ők voltak a legkevésbé fontosak: 1412. november 8-án
— velencei hadjárata költségeinek fedezésére — 16 szepességi várost
adott zálogba II. Ulászló lengyel királynak. A városok — közöttük
Lubló, Igló, Felka, Poprád, Szepesszombat, Váralja, Strázsa — így
360 éven át a lengyelek tulajdonába kerültek, csak Mária Terézia ural-
kodásának idején, 1772-ben térhettek az anyaországhoz vissza.

Már régóta apró vármegyék húzódtak meg itt északon, a Kárpátok
övezte határszélen, a gránicon: Trencsén, Túrócz, Árva, Liptó, Szepes
és Sáros. A „végek” világának előnyét és hátrányát is tapasztalhatták
éppúgy, mint városaik. Ritkábban vonultak erre kivont kardjukkal
„pártot ütő hadak”, viszont távol estek az ország vérkeringésének
központjától, és a tűnő emberöltők során hajdani jelentőségük, sze-
repük fokozatosan csökkent.

A Szepesi-medence északkeleti részén fekvő Podolin is az elzálo-
gosítás sorsára jutott. Ekkor még erődrendszer, városfal védte a
Poprád folyó bal partjára épült városkát. A középkori „határőr” ma-
gyarság száma azonban egyre csökkent, és a betelepülő szászok te-
remtettek értékes, fejlett városi kultúrát; a szlovákok mellett pedig ké-
sőbb az odaköltöző lengyelek száma is megnőtt. A lengyel fennhatóság
alatt élénkült meg a kereskedelme és a kézműipara: a fafeldolgozó üze-
mek, a lenszövő takácsok, a híres kékfestők és a gubakészítő mesterek
messzi környéken ismertek voltak. Jelentős kereskedelmi útvonal érin-
tette. A főterét emeletes, magas tetejű, módos polgárházak övezték, itt
kapott helyet a városháza is. Az ide torkolló szűk, kövezett utcákkal
együtt mindez középkorvégi hangulatot árasztott a következő száza-
dok során, mintha az idő megállott volna a falai között.

A város rangját ebben az időben egy megalakuló gimnázium nö-
velte. IV. Ulászló (1632–1648) lengyel király idejében Lubomirski Sza -
niszló herceg, a krakkói palatinus sokat tett a Kalazanci Szent József
által Rómában alapított — Kegyes Iskolákat működtető — piarista ta-
nító szerzetesrend lengyelországi megtelepedése érdekében. Mivel
pedig Podolin, ha jogilag nem is, de tényleges élethelyzetében akkor
már 230 éve Lengyelországhoz tartozott, Lubomirski több évi utánjá-
rással elérte, hogy 1642-től, Varsót követően, Podolin is gimnázium-
hoz jusson. Házat építettek 16 rendtag befogadására, ezt felszerelték
a szükséges bútorzattal és házi eszközökkel. A rendtagok illő elhe-
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lyezése után került sor az iskola és a kollégium felépítésére. Amin vi-
szont csodálkoztak mind Rómában, mind Magyarországon, az a gim-
názium magyarnyelvűsége, hiszen a város lakosainak többsége német
volt, a helyi magyarság csupán kisebbséget alkotott a német, szlovák
és lengyel ajkú polgárok között. Így a kollégiuma nemzetiségi jellegű,
hiszen a tanulók jó része a környező vidékről érkezett. Ez lett orszá-
gunk első piarista gimnáziuma. Nehéz idő következett, de az iskola
megállott a lábán, végül is életben maradt.

Moós János igazgató atya — a piarista rend szellemében — meg-
fogalmazta gimnáziumuk már emberöltők óta követett nevelő- és
oktató munkájának célját az 1888/1889. tanévet összegző Értesítő
elején: „A podolini kegyesrendi gymnasium a magyarosítás határ-
széli elővárosa. Környékével együtt lakossága idegen ajkú. A tanári
karnak azon nemes feladat jutott osztályrészül, hazánk édes nyel-
vét nemcsak mint puszta ismeretet terjeszteni, de hazánk nyelvének
elsajátításával egyszersmind a fiatal keblekbe a honszeretet csírá-
ját beoltani, s nyelvünk eszközével drága hazánk földjét az idegen
ajkú honpolgárokkal megkedveltetni. Megértetni a serdülő korral,
hogy a hazafiság nemcsak puszta szólam, de magyar érzés sugallta
tettben nyilvánul; s e tett a kötelesség szigorú érzetét tételezi fel,
mely érzelemre a tanítás eszközével nem csupán fejlesztőleg kell
hatni: de a már fejlesztett honszeretetet nyomról nyomra ápolni és
istápolni minden magyar tanár legszentebb kötelessége.

Tradicionális a kegyesrendi iskolák vallás-erkölcsi iránya. Köz-
tudomású, hogy az intézetek mindegyike egy-egy templom, mely-
nek oltárán az emberi élet legnemesebb kincse, a vallás erkölcs és a
hazaszeretet nemcsak őriztetnek és ismertetnek, de a gyakorlati élet
mezején a legnagyobb sikerrel át is ültettetnek.

A kegyesrendi iskolák büszke múltja utal arra, miként kell és
lehet az egyháznak hű fiat, a társadalomnak derék férfiút, s az ál-
lamnak tettre kész magyar honpolgárt nevelni.” Mindmáig tisztes-
séggel vállalható, az erőszakos magyarosítástól távol álló, humá-
nus célok. A gimnázium őrizte Rákóczi és a kurucok emlékét, a
szabadság és a függetlenség szellemét, s hagyományokat tisztelő,
ellenzéki érzületű magyarságtudatot nevelt a tanulóiban, amint ez
később is mindegyik felvidéki piarista iskolára jellemző volt.

�

Először a nagyanyja hozta el Podolinba Krúdy Gyulát, majd a ke-
gyesrendi atyák négy évfolyamos gimnáziumának második osztá-
lyába íratta be — 1888 őszén — elsőszülött fiát az édesapja. Feltehe-
tően a szatmári gimnázium első osztályában az előző tanévben elért
gyönge elégséges eredménye miatt próbálta elhelyezni egy — a
nyírségi élet „csábításaihoz” képest zártabb — másik világba.
Amúgy is sok szülő vitte abban az időben gyermekét a felvidéki
neves iskolavárosokba, ahol tanulmányaik mellett — főleg szállás-
adóiknál — a német nyelvet is elsajátíthatták. Az író később, 1923-
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ban így emlékezik erre: „Szigorú neveltetés végett előbb a szatmári
Jézus-társasági atyákra, majd a podolini (Szepes megyei) kegyes-
rendi papokra bízott atyám, és ezeket az esztendőket sohase felej-
tettem el, mint ahogy élete végéig a legtöbb ember szívesebben em-
lékezik gyermekkorára, mint későbbi idejére.”

Édesapja a szolgabírónál helyezte el fiát. A koránál — mind testi-
leg, mind szellemileg — érettebbnek tűnő fiú élete így sokkal kö-
tetlenebb lehetett, mint a kollégium lakójaként. Gyakorta kimehetett
a városba, barátságokat köthetett, télen korcsolyázhatott a befagyott
Pop rád jegén, tánciskolába járhatott, sétálhatott a főtéren szállásadó-
jának lányaival, akik különösen kényeztették, s még a tanulmányai-
ban is segítették. Betérhetett vélük a cukrászdába, és még az első sze-
relem szálai is könnyebben szövődhettek Wittkó Irmával, egy helybéli
híres takácsmester leányával. Jól érezte magát, kedves volt néki a vá -
ros, szerette és tisztelte tanárait, szállásadóit. Mindennek döntő része
volt a serdülő fiú belső formálódásában, élmény-gazdagodásában.

Az iskolának ebben az időben mindössze 62 tanulója volt. Érde-
kes az összetételük: közülük csak tíz a helybéli lakosok gyermeke.
28-an Szepes megyéből jöttek, a többi tanuló pedig Észak-Magyar -
ország megyéiből érkezett, tehát részint a piarista kollégiumban,
részint magánházaknál laktak. Krúdy Gyula volt az egyetlen Sza -
bolcs megyéből származó. A tanulók nyelvtudásának adatai is jel-
lemzőek a nemzetiségi környezetre: a 62-ből 13-an voltak csupán
azok, akik csak magyarul beszéltek; 38-an a magyar mellett a német
és a szlovák nyelvet is bírták. Származásuk megoszlása pedig: 23-an
érkeztek értelmiségi, 27-en kereskedő vagy iparos családból.

Az ekkor tízéves Krúdy Gyula a környezetváltozás és a kezdeti
társtalanság miatt rövid ideig magányosnak érezte magát: nem volt
zökkenőmentes az átmenet fiatal életében. Ez azonban csakhamar
oldódott.

A II. osztályban 15-en ültek, Dékány Lajos tanár úr volt az osztály-
főnökük, a tapasztalt, már tizenegy éve működő magyar–latin sza-
kos tanár. Krúdy Gyula bizonyítványa a tanév végén nem sikerült va-
lami fényesre: öt tárgyból kapott elégséges osztályzatot, latinból
elégtelent, és csupán földrajzból ért el jeles eredményt. Kemény kö-
vetelményeket támasztó világba került. Nem volt könnyű az iskola
munkarendje sem, hiszen a zord téli hónapokat kivéve reggel ½ 8-kor
szentmisével kezdődött a nap, és a délutánba nyúltak a tanítási órák.
Az előző, a Szatmárban töltött első gimnáziumi év pedig nem jelen-
tett biztos tudásalapot talán egyetlen tárgyból sem. Itt, északon — a
forró nyírségi nyár és a hosszú, érlelő ősz színeivel szemben — a korai
sötétedés után hamar beköszöntött az este, majd a kemény tél követ-
kezett, és késve érkezett a tavasz; a városka hosszú hónapokon át egy
fagyos, behavazott, fehér világban töltötte mindennapjait.

A harmadik osztály már jobb eredményt hozott, pótolta hiányait.
Csak rajzoló mértanból és gyorsírásból kapott elégségest. A többi
tárgyból jeles és jó volt az érdemjegye. Osztályfőnöke az első éve ta-
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nító, physikai földrajz és mennyiségtan szakos Faschler László volt,
aki a tanév végén véget vetett életének. A tanulók létszáma 13-ra apadt
az osztályban.

Krúdy közben megismerte a környéket: bejárta a Szepességet, Kés -
márkot, amely „a fényes várost” jelentette Podolinban; megfordult Lub -
lón és Lőcsén. A nyarat most is otthon töltötte, és következett a negyedik
tanév. Osztályfőnöke a magyar nyelvet és latint oktató, huszonhárom
éve tanító Obelcz József atya lett, szintén tapasztalt tanár. Itt Krúdy Gyu-
la a jeles (vallástanból, történelemből) és a jó érdemjegyek mellett csak
latinból, mennyiségtanból és földrajzból lett elégséges. Magatartásá-
ra mindvégig a „szabályszerű” minősítést kapta. 13-an fejezték be si-
keresen az alsó négy osztály gimnáziumi tanulmányait. Így 1891 nya-
rán továbbléphettek egy nyolc osztályos gimnázium felső tagozatába.
Zömében a felvidéki gimnáziumokba indultak tovább; Krúdy Gyula
pedig hazatért: a nyíregyházi Evangélikus Főgimnázium tanulója lett.

�

Ekkor még nem tudhatta, hogy ez a három év, a piarista gimnázium,
a podolini világ emléke milyen meghatározó és kitörölhetetlen része
lesz életének, írói munkásságának. Az öreg épületek, a kolostor né-
masága, a hosszú, hűvös folyosók magánya, a lakatlan emelet, a régi
könyvtár a felhalmozott könyvek tömegével mind mély benyomást
keltett a fiatal fiúban. Az ódon, sejtelmes légkör beivódott lelkébe, hi-
szen amúgy is vonzódott a középkor világához, pedig a kisváros a
hajdani fényesebb múlt emlékeiből már csak az öreg, zömök harang-
tornyot, a várfal töredékeit, a piarista templomot, a kolostort a kollé-
giumával, valamint a főtér és a piactér módos polgárházait őrizte meg.
Csak a Poprád vize folyt a város mellett éppen úgy, mint évszázadok
óta. A koraérett kamasz azonban mindent megfigyelt, „megőrzött”
lelkében a régmúlt hajdani, felvidéki hangulatából annyira, hogy még
évtizedek múltán is gyakran felidézte. Az egykori élet, a megszépítő
emlékek és az álmok összemosódtak benne: bűvös hatásra lettek ké-
pesek. Podolin emléke és a számára kedves, jellegzetes alakjai fel-
rémlenek, előtűnnek számtalan írásában.

Podolin pedig tovább folytatta csöndes életét. A 19. század vé-
gére az egykori város már csupán az ó-lublói járás nagyközsége lett;
1910-ben 1503 német, szlovák és magyar ajkú lakossal. Túllépett
rajta a múló idő. Amivel még büszkélkedhetett, az a gőzfűrésze,
posta- és távíróhivatala, takarékpénztára és önkéntes tűzoltó egye-
sülete, valamint a vasútállomása: a Poprádfelkáról induló vasút-
nak itt volt a Poprád-völgyi utolsó állomása.

�

Nem a valahol eltöltött idő tartama a döntő életünkben, hanem az
ott kapott élmények, amelyek követnek az életünkben. Ahol egykor
boldogok voltunk vagy szenvedtünk, az végigkísér, bensőnkből ki-
törölhetetlen. Ahogy az évek szépen sorban rakódtak az író vállára,
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egyre gyakrabban merült fel a múlt, a két legnagyobb, meghatározó
erővel bíró ifjúkori élménye és helyszíne: a Nyírség és a Felvidék, s
az utóbbinak az élén Podolin. Ide utazott, ide látogatott a valóság-
ban éppúgy, mint az álmaival átszőtt gondolataiban. Még évtizedek
múltán is erre gördült Krúdy „postakocsija”, erre vitt a vonatja, erre
szálltak a gondolatai, felrémlettek a város polgárai, és ide röpítették
az álmai. „A szolgabíró, akinél laktam podolini diákkoromban,
három gyönyörűséges kisasszonyt nevelgetett a piactéri ódon házá-
ban… A Duchon kisasszonyok mindig velem voltak, Anna, a legi-
dősebb a latintudományhoz értett, és deáknyelven kellett vele be-
szélnem. Janka, a középső, a matematikának volt a mestere, de a
földrajzot is kifogástalanul értette. Ilonka, a legkisebb, állandó őrsé-
gen volt, hogy el ne csavarogjak a háztól, és este lámpásom mellett
üljek és tanuljak. Mindezen műveleteket olyan felejthetetlenül ked-
ves modorban cselekedték, mintha voltaképpen én lettem volna az
emeleten az ő védelmező lovagjuk, s egyben apródjuk is. Aki a leg-
külsőbb szobában aludt, a belső szoba hölgyeinek védelmére. A Kis-
asszonyokat csak az én szobámon át lehetett megközelíteni… »Gar-
dedám«-juk voltam tízesztendős koromban, mint vidéki szokás
szerint mondták, és esti sétájukra, a piactérre vagy vacsorautáni vi-
zitjeikre, a rokoni házakhoz, de a karácsonyi éjféli misére is mindig
magukkal hurcoltak. Egy kisfiú három felnőttkisasszony között…
Nehéz ez esztendőről írni ma is, amikor üresnek látom napjaimat, és
a múltak árnyai körülrepdesnek, mintha hívogatnának.”

Szindbád tért ide vissza, életének végét érezvén közeledni, aki vol-
taképpen sokszor az író megszemélyesítője, akiben az író belső világa
testesült meg. Fölmerült a múltból a régi kisváros, a mellette elfutó
Poprád, a főtér kis cukrászdájával, az iskola, a kolostor, a templom, az
öreg polgárházak zsalugáterekkel lezárt ablakai, a sárkányfejű eső-
csatornák, a kis boltok előtt himbálódzó cégtáblák, a nyikorgó boltaj-
tók fölötti apró csengők, a hegyek felől érkező szél zúgása: varázsla-
tos emlékei az eltűnt ifjúságnak.

Felrémlett emlékeiből a podolini kolostor, ahol Lubomirski herceg
emberöltők óta egy kopottas, aranyozott rámából tekint le a bolthaj-
tásos kolostor faláról. „A szegény tót fiúk, akik az egyenesre nőtt fe-
nyőerdők közül a kolostor vastag falai közé kerültek, tisztelettudóan
emelték meg a sapkájukat a pirosbor-arcszínű Lubomirski előtt.” Va-
rázslatos, számára különös élettel találkozott a régi barátkolostorban,
„ahol egy másik hosszú folyosó következik, szentek képeivel, van
egy kép, egy fekete kopott kép, a vak pap képe; szomorú, félrehajtott
keskeny fejére, tekintet nélküli, üres szemére, ím, most világosan em-
lékezik, és eszébe jut a legenda is, hogy a vak pap a jó diákokat min-
den vaksága mellett is látja a falról, ahol talán már háromszáz esz-
tendeje függ csöndes mozdulatlanságban”. Majd felidézi Müller
papírkereskedőt, „akinek egy sötét kapualjban volt a boltocskája”.
Emlékezett a szentmisékre, „ahol Szindbád piros szoknyában minist-
rált, a Confiteort szélsebesen mondta, és ünnepélyesen, tekintélyesen
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rázta meg a csöngettyűt”. Felkereste a házat, ahol kosztos diák volt.
A Poprád is régi emlékeket ébresztett, „ott kanyargott a régi kolostor
alatt, és a gerendákból összerótt gátak között… vígan, játékosan,
szinte kacagva szaladtak a habok, mintha a hegyek között utazó fu-
varosoktól tanulták volna a jókedvű kocsikázást, fütyörészve, dalol-
gatva, iszogatva megtenni az utat az egyik országból a másikba”.
Csak az írhatott így, akinek ez a táj mélyen beleivódott a lelkébe.

�

Körülbelül huszonöt esztendővel később látogatta meg Krúdy
Gyula utoljára a városkát a Kárpátok alatt. Tél volt épp akkor, „mint
valami álombeli ország falai, emelkedtek szinte merőlegesen a Kár -
pátok sötétkék és vakító fehérségű hegyei” a városka fölött. „(…)
azt érezte, hogy itt volt boldog, itt, ebben a csöndes, félig középko-
rias városkában, ahol van egy utca, amelynek elején és végén bolt-
hajtásba hajlanak a házak… (…) a határszéli városkában, ahol vas-
tag hóréteg alatt emeletes házikók húzódnak meg szorosan egymás
mellett, mintha fáznának a hidegben.”

Szállást foglalt a Krakkói kalaphoz nevezett fogadóban. „Szindbád
az ablaknál állott, és szórakozottan, elgondolkozva nézegette az előtte
elterülő piacteret. Igen, erre járt algimnáziumba, rövid szárú csiz-
mácskái itt kopogtak a kivájt köveken, és a toronyban, ahol harango-
zott, bizonyára megtalálná a nevét valamelyik korhadt gerendán (…).”
És „az ablakból egy túlsó soron lévő házra nézett, amelyet ezelőtt na-
gyon jól ismert, melyet a legszebbnek és a legnagyobbnak tartott a
vá roskában, és most úgy látta, hogy kis, szinte gyermek-játékszer
nagy ágú az a ház, pedig tulajdonképpen semmi sem változott rajta”.
Kisebb lett minden, mint egykori emlékeiben élt; ott, ahol szinte meg-
állott az idő, és nemcsak az elmúlt huszonöt év távlatában. Még „a
toronyórák is megállottak itt”.  „Némely vidéki város, a hegyek kö-
zött, völgyekben, mintha századokig aludna, ha egyszer elalszik.” Ez
volt Krúdy igazi világa! Itt volt az egyetlen olyan iskolája, amelyhez
lélekben mindvégig kötődött. Itt találkozott azokkal a tanárokkal, akik
formálták, mély hatást tettek reá. Ez volt az a vidék és az a város, aho -
vá valóságban és gondolataiban gyakorta visszatért, immár Szindbád
felejthetetlen alakjában. Ez adott örökké elkísérő élményeket.

Az egykori valóság — a múló évek megszépítő távlatában — ösz-
szemosódott a mesék, álmok nosztalgiák és emlékek sorával. Valami
immár utolérhetetlen fényben vetíti elénk azt az elmerült világot,
amely már nem a miénk, amely a sodró történelem és a múló idő
során rég elsüllyedt, s már sohasem kelhet életre újra. Amit róla ol-
vashatunk, az immár csupán a távoli, visszahozhatatlan múlt. A kis-
város egykori polgárai, kézművesei, kereskedői, a piarista gimnázium
atyái, a szolgabíró és növendék lányai már mind régen örök álomra
tértek a Podolin fölötti domboldal temetőkertjében. Csak a városka
fölötti örökké hósapkás hegyek vonulatai mozdulatlanok és tűnnek
öröknek, s a Poprád vize mossa ugyanúgy a folyóágy köveit.
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