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L a jo s :

Ruszin föld —
magyar hagyomány

•

•

•

•

Nyevickén székelt „Pohan-Divka“, a Pogány lány, aki nagyon
sanyargatta a szegény népet. Ez
a Pogánylány török eredetű és
török hitű volt. Mátyás elindull
ellene, a Pogánylány megijedt
és elmenekült; de Mátyás utána,
megfogja és levágja fejét. Ám
emiatt hadba keveredett a török
királlyal és ez is nekiment sze
gény Magyarországnak, mert a
Pogánylány rokona volt. . Fog
lyul ejtette Mátyást, de az ügye
sen kiszabadult és leverte a tö
rököt . .,
Eddig a mese. Benne lehetet
len meg nem látnunk a kor
nagy élményeinek nyomait (pl
Mátyás fogsága Hunyadi János
fogságának utóérzése...). Le
hetetlen nem éreznünk a mesé
ben a nép csalhatatlan igazságérzetének és szociális szemléle
tének, a „szociális” és igazságos
király iránti végtelen szeretetének emlékeit. Jellegzetes esete
ez a mese — németül és németesen szólva — az úgynevezett
„Versunkenes
Kulturgut"-nak
a felső rétegek eredményei, él
ményei leszállanák a nép közé.
ott sajátos életet nyernek a nép
alakító szelleme által s külön
élnek évszázadokon át tovább
önálló életet. Akárcsak a ruszin
fatemplomokon is folyton viszszatérnek a kassai, bártfai és
eperjesi gótika és barokk motí
vumai, ahogy azokat a vásárkor
meglátta és örökre megcsodálta
a névtelen és szerény faragó
parasztmüvész.

A ruszin föld visszatérése és mind a Kárpátok gyűrűje által király adott menedéket s akinek
a lengyel-magyar érdekközös fogóznak a középponti magyar alapítása, a munkácsi kolostor
ma is fönnáll; ha voltak is előbb
ségbe való beilleszkedése nem ság felé.
Ez a föld nemcsak a Felvidék ruszin beszivárgások, mégis ez
csak ennek a földnek nagy po
litikai jelentőségére figyelmez és Erdély szabadságharcainak a nagy telepítés — 40.000 ru
tet, de szellemi értékeire is. Ha volt otthona; de tanúja volt még szin család jött Magyarországra
ez a szép és szomorú vidék a középkor századaiban annak ekkor —, vetette meg a mai ru
nemrég még hídja lehetett a is, mint nyúlt bele a magyar szin népiség alapjait. Akárcsak
kelet felé tekintő cseh politiká nagyhatalom Oroszország dol a mai szlovák nép, így lettek a
nak, mostani jelentősége éppen gaiba, mint jártak erre Halics, ruszinok is a maguk népi és
így a hidalás. így volt ez évszá Kiev felé Kálmán király és szellemi létében a magyar álla
melyhez csak mélységes érze
zadokon át. Erre érintkezett II. Endre hadai. Később meg miság produktuma és ez a tör
lemmel közeledhetik az ember ;
Erdély a Felvidékkel s erre látta Koriatovics Tódor podoliai téneti hagyomány ma is köte
a rideg értelem nem tudja eze
küldték az Alföld híradását herceget, akinek Nagy Lajos lező.
ket az erdőket, hegyeket, eze
Szatmár és Szabolcs ; errefelé
ket a jó embereket megérteni
jártak hadaikkal Bocskai, Beth
Uláiyás k ir á ly , a s z e g é n y n é p h ő se.
Ezért nem értették meg őket
len Gábor, Rákóczi György és
a
nagyon
okos csehek. A maguk
Rákóczi Ferenc; ez a szomorú,
Mi sem szemlélteti jobban a fiú volt, rongyos volt; hát az
merev racionalizmusával idege
sötéterdőjü föld volt a nemzeti ruszin népnek és földnek Ma urak megfogták és kidobták az
nül állottak a hegyek és évszá
ellenállások egyik gyülhelye a gyarországgal és a magyarság országgyűlésről. Újra feldobják
zadok természeti és népi misz
betolakodott idegenek ellen. S gal való szeretetteljes kapcsola a koronát: újra Mátyás fejére
tériuma előtt. Iván Olbracht, a
talán később ezért is lett a tát, mint az, ahogy Mátyás ki szállt; újra elveszik tőle. Csak
modern szociális cseh írók leg
sorsa a teljes jelentéktelenség, rály a szegény ruszin nép emlé mikor harmadszorra is kinyi
nagyobbika kísérletet tett arra,
az idegen földesuraság, mikor kezetében él. A nagy király jog latkoztatta a sors Mátyás ki
hogy megértse ezt a földet és
elkoboztatok a Rákócziak ren gal mondhatta önmagáról, hogy rályságát, erre békéitek meg. A
könyvei valóban érdekes doku
geteg birtoka. Idegen urak a „nála jobban még senki sem is mágnások nem akarták, hogy
mentumát adta a csehszlovákiai
munkácsi vár
jövedelmeiből merte Magyarország lakosságát“ király legyék a szegény ruszin
ruszin állapotoknak. Olbracht
építettek messzi német földön, s valóban, ismerte a ruszin né fiúból s csak nehezen hajoltak
lázadó író és keserűen ír a cseh
Würzburgban csodálatos barokk pet is, tudta már akkor is sa meg a sors rendelése előtt. Má
palotákat és a szabadság utolsó nyarú sorsát és ki is vette az tyás első királyi tette népének
nagytőke és gyarmatosító hata
végvára, Munkács a tiszta em Erdős Kárpátok népét a köz szólt. Ung megye egy várában,
lom itteni politikája
ellen.
Szép regényének hőse, Suhaj, a
berséget és jobb, önálló magyar vetlen állami adózás kötelezett
betyár a szabadságért és embe
ságot hirdetők börtönévé, Ka- sége alól. Ukrán történetírók is
M ak o v ica é s a R á k ó c z ia k
riességért küzd az urak ellen.
zinczij börtönévé züllött alá . . . beismerik, mint például a Prá
Egy másik riportkönyvében vi
A szabadság e kirepítő, hi gában működött J'evgennij PerÉs így lehelne folytatni a ma dött meg legjobban a régi ma lágosan és éleselméjűen meg
daló otthonától már nem volt feclcij, hogy ez a tény igen je gyar szellemi hatások és a ru gyar viselet, a valahai úri és
messzi Eperjes előkelő nyuga- lentősen közrehat abban, hogy szin nép érintkezéseinek sorát. hadi viseletek népivé lett szár mutatja e föld sebeit; az öreg
tos magyarságával, csipkés há a ruszin nép megőrizhette ön El lehetne mondani, hogy Beth mazéka. Nem véletlen, hogy a falvak, kakukos erdők, az éh
zaival. A régi magyarok mintha álló nemzeti jellegét. A ruszin len Gábornak köszönhető a ru ruszin-magyar közös történet e ség, a cseh bürokrácia, a zsidó
kiszipolyozás, az alkoholizmus,
jobban ismerték volna ennek a tradíció tehát nem ok nélkül
szent
földjére
miért
gondol
oly
a
faluba betört induszlrializmus
szin
vallásos
irodalom
fellendü
tájnak törvényszerűségeit, mint gondol szeretettel és hűséggel
vágyva
a
ritszin
irredenta.
Hi
lése;
úgy
él
e
korszak
egyházi
és
nagyváros , kevert és zavart
a mai kor emberei. Hiszen a Mátyás királyra. Nem Kariatoszen itt 23.000 ruszin lakik, tünetei a szociális realizmus
irodalma,
mint
„Bethlen
Gábor
keleti felvidéki táj a maga ta vtcs. Tódor a ruszinok nemzeti
goltságával
és müvelségével, hőse, de a nagy magyar király. aranykora" — Zlatij vjek Beth mintegy 75 községben és ezek őszinte erejével, töszinteségére
sorsa bizonytalan, hiszen nem jellemző, ■hogy igen elismeri és
bármily kontrasztot is jelent a Kariatovics Tódorról tudnak a len Gábora. . . El lehetne mon
lehetnek a most újjáéledt ru méltányolja Egan Ede emléke
dani,
micsoda
mélységes
szere
Ruténföld szomorúságához ké tudósok és a ruszin szerzetes
pest, mégis elválaszthatatlan történetírók, de a nép, az egy tettel övezi a ruszin parasztság szin-magyar közösség tagjai. zetes akcióját a ruszin nép ér
egység vele. A Ruténföld és a szerű nép csak Mátyás király ma is Rákóczi Ferenc emlékezi' Figyelemreméltó, mennyi itt a dekében. De mégis: minden so
keleti Felvidék gazdasági, szel ról regél s világosan látja, hogy tét és utalni lehetne rá, mint tű magyar nevű ember; Rákóczi rán érezni az idegenséget, a tá
lemi és politikai egysége min véle együtt meghalt az igazság nik fel a nagy fejedelem alakja régi katonáinak utódai ezek és volságot; nem az érzelem me
dig nyilvánvaló volt. A Tisza is . . . Egyetlen politikai élmé a ruszin parasztok meséiben, már eredetükben is mutatják a lege, de egy hideg humanista
sorsközösséget. értelem
általánossága vezeti.
felső folyásától Kassáig, Eper nye a népnek a legújabb korig emlékezéseiben, mint az emberi ruszin-magyar
Egyszer
Rákóczi
Júlia unokája, Véle szemben a kevésbbé me
jesig, Bártfáig, Podolinig min Mátyás király volt és mellette és szociális igazság megszemé
den azonos törvények uralma természetesen Rákóczi Ferenc. lyesítője, a szegény nép hőse. egy Aspremont gróf megakadt rev és teoretikus Krúdy Gyula
alatt áll s csak a legújabb kor Nagyon figyelemreméltó, hogy S Rákóczi Ferenc is mindig itt a feneketlen sárban, amint írásai adják a Ruténföld örök,
bontotta meg ezeket az össze a
Magyarországot környező könnyesen emlékezett leghűbb Zboróra utazott; a köréje gyűlt igazi arcát, ahogy az a magyar
függéseket. A fiatal ruszin na szláv népekben — melyek va jobbágyaira — gens fidelissima parasztok bambán és ellenszen történelemben megjelent.
cionalizmus irredentája nem is laha szeretetben és békében él — ahogy megörökítette őket vesen nézték az úri hintót. A
gróf egyszerre feláll és leszól:
olyan véletlenül emlegeti Eper tek a magyarsággal —, milyen emlékirataiban.
r
„hát igy hagyjátok itt Rákóczi Bródy Andrást ünnepelte
jesre, Bártfára vonatkozó és a nagy és szép az cmélkezete a
Avagy az sem érdektelen, unokáját. . .9" Mire az emberek a ruszinszkóiak egyesülete
Szepességig elnyúló igényeit. A Hunyadi háznak; a ruszin nép hogy él tovább a magyar-ruszin
keleti szlovák nép és a ruszinok Mátyás királyról szóló emléke hagyomány és közös életforma szeretete, lelkesedése nem is Bródy András volt ruszin minisz
közötti rokonság félreismerhe zése méltó párként csatlakozik az északsárosi makovicai járás mert határt; persze hogy kihúz terelnök szombaton délelőtt meg
tetlen; sok helyütt csak a hit *— a szerb és horvát nép Hunyadi szerény dombjai, faházai, fa ták a hintót a sárból. Ami vi jelent a Magyarországi Ruszinsz
kóiak Egyesületében, ahol nagy ün
a római, vagy a görög katolikus Jánosról és Mátyásról szóló me templomai, öreg. kolostorai kö szont nem tetszett királynőnk nepléssel fogadták. Dr. Illés József
nek,
Mária
Teréziának,
aki
rítus emel különbséget. Mintha séihez, dalaihoz.
egyetemi tanár meleg szavakkal kö
zött. A zborói kastély és a híres
A ruszin Mátyás-monda a ki száz hársfa körül máig is hű és minden jósága mellett sem volt szöntötte a ruszinok mártír-vezérét.
a lőcsei, késmárki, podolini vá
kegyelmes szívű a kurucokhoz;
sárokra alá jövő ruszinok a ma rályt egészen a ruszin nép saját emlékező jó nép lakik. Talán le is hordta alaposan Aspremon- Bródy András válaszában hangoz
tatta, hogy ő ruszin, de magyar ne
guk primitív és ősi paraszti lé jának tartja — s ez világos jele az egész ruszin népnél itt őrző
to t. . .
velésű, magyar mentalitású ruszin.
tében maguk is némán hirdet annak a mélységes azonosság
Kérte az egyesület lelkes támogatá
nék a szétszakíthatatlan keleti nak, ahogy régen a ruszinok (s
sát a ruszinok érdekében ezentúl is
K rú d y G yula i g a z s á g a .,.
Felvidék egységét. Mintha a ugyanez a helyzet a szlovákok
kifejtendő, magyar hazafias szellem
esetében
i
s
...)
azonosították
sokszor
Biharig, Szabolcsig.
től áthatott munkájához. Ezután
Gömörig, Korompáig, Rozsnyóig magukat Magyarországgal. A Ha ennek a földnek lelkét is ben lengyel és magyar urakkal még többen köszöntötték Bródy
el-'dnvúló ruszin szigetek, szór ruszin monda szerint Mátyás merni akarjuk, vegyük csak elő is mulatott írásaiban ez a nagy Andrást.
ván vök szelíd és olvadékony király ruszin eredetű, „orosz legnagyobb és legkevésbbé mél művész, különösképpen szerette
népe ugyanezekről az összefüg hitü“ szolgalegény volt az ung- tányolt íróink egyikének, Krúdy a ruszin népet, Európa legsze Fényes fogadtatásra készül
gésekről tanúskodnék. Az „Orn- megyei Orichivyceéban. Egy Gyulának írásait. „Magyar, ma gényebb és leghűbb kis nemze
London a francia köztár
szi“ nevű magyar falvak is szerre csak hallja, hogy meghalt gyar akar itt lenni mindenki..." tét. Tudta, mit is jelent az, ha
sasági elnök látogatása
nyilvánvalóan távoli ruszin ere a magyar király és királyválasz írta erről a földről Krúdy Gyula, a ruszin azt mondja dicséretül
alkalmából
detűek. S mintha a szepesi, gö- tás lesz Budán. Szólt a gazdájá aki ismerte a „nemzet lelkét éj- valakire: „Olyan, mint egy ma
möri görögkatolikus szlovákok nak, menjenek fel Budára, szakkeleten". . .
El-elkalando- gyar ..." s tudta, menyire közel Londonból jelentik: Az angol ural
(elszlovákosodott ruszinok) ép megnézni a királyválasztást és zott ez a szabolcsi fi erre is. van Istenhez falvai, legelői, er kodópár és a kormány fényes ünnep
pen így megmutatnák a föld és a koronázást. De a gazdája nem Mikszáthnál is jobban értette dei, fatemplomai között ez a ségeket tervez Lebrun francia köztár
elnök és neje londoni látoga
a nép törvényeit értőknek az akart a hosszú út miatt. Csak ezt a népet, ezt a földet. Ha bőjtölő, alázatos, szelíd nép. sasági
tása alkalmából.
melyet
nála
jobban
senki
sem
egyetemes Magyarország népe akkor megyen, mondotta, hogy Mikszáth elsősorban a nyugati
Az elnöki pár március 21-én dél
Tudta
Mária-Pócs után 3 órakor érkezik a londoni Vicket összefogó, összekavaró egy a kis vessző a szolgalegény ke Felvidék népének írója, Krúdy érthetett.
ségét, szétszakíthatatlanságát. A zében gyökeret ver a réten és Gyula a keleti Felvidéké. Sze misztériumát ez a szabolcsi fi toria-pályaudvarra, amelynek ünnepé
díszített csarnokában VI. György
Tiszán aiácrcszkedö ruszin tuta- kivirágzik. Mátyás rögtön elül relte a szepesi öreg válásokat, (akárcsak Ady Endre) és éppen] lyes,
király és Erzsébet királyné, Neville
mert
szabolcsi
volt,
hát
nagyon
josok is mintha figyelmeztetné tette és hamar zöldbe is borult a csillogó, szeszélyes folyókat,
Chamberlain miniszterelnök, a kor
nek: a régi Magyarországon a és ki virágzott. Erre elmentek értette az erdők és a harangok is közel volt ehhez a földhöz,] mány tagjai fogadják az elnöki párt.
kisebb, szükebb népi tájházak Budára. Az urak tanakodtak, szavát, közel volt a néphez és
sohasem jelentettek elkülönü ki legyen a király; nem tudtak az Istenhez és megérezte a ha
lést, csak a nagyobb közösség dönteni. Erre feldobták a koro vasi legelők, a pásztortilinkók,
ben való egyenjogú részvételt nát; az lesz a király, akinek fc- a nehéz kolompok üzeneteit.
A népek, vidékek közöti össze
n megakad. A korona Mátyás Tudta, érezte, milyen a lélek
Vilmos ceAazÁ’r-út
kapcsolódások, átmenetek pedig 1tejére esett. De Mátyás szegény errefelé és ha gavalléros kedvé-
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