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A ruszinok Krúdy Gyula művei
ben címmel ír ismertetőt a Ki

sebbségkutatás című lap legújabb 
számában Zoltán András. Ismerteti 
Krúdy ruszintárgyú, Havasi kürt cí
mű munkájának hányatott sorsát, 
amely a közelmúltban Ungváron is 
megjelenhetett végre, Igor Korcsa 
fordításában. Krúdy ezt a munká
já t, amelynek alcíme: Ruszin- 
Krajna kistükre, eredetileg Ungvá
ron kívánta közreadni 1919-ben, 
ám a hangulatos könyvecske Buda
pesten jelent meg.

; A havasi kürt a Kárpátok vonu
latai közt szétszórtan élő ruszinság 
jelképe. Krúdy Gyula, főként ifjúko
ri hányattatásai során jól megis
merte ezt a jobb sorsra érdemes né
pet. íróink közül nála jobban tán 
csak Czóbel Minka ismerte a ruszi
nokat, aki regényt írt A két arany 
hajszál címmel legendás alakjukról, 
Oleksza Dovbus szabadsághősről.

A ruszinokat a tovatűnt évszá- 
l zadok során hol ruténeknek,'hol 

magyar oroszoknak, hol kárpátuk- 
ránoknak, hol meg kisoroszoknak 

t mondták. Történelmi szerephez a 
Rákóczi-szabadságharc kezdeti sza
kaszában jutottak -  ők voltak a feje

delem első katonái. Ám akárhogyan 
történt tény: eleink keveset törődtek 
ezzel a velünk élő nációval.

Igor Kercsa Krúdy-művét ma is 
aktuálisnak tartja. Ismerteti a ru
szinokról élő sztereotípiákat. Jó tu
lajdonságaik szerinte: a becsületes
ség, a béketűrés, a szelídség meg a 
vallásosság, a szerénység és a tör
vénytisztelet. Negatív vonásaik vi
szont: a maradiság meg a részeges
ség, a babonára való hajlam, a tu
datlanság, a rendetlenség, a kétbal- 
kezesség. A fordító különösen 
Krúdy néprajzi tárgyú leírásait tart
ja  nemcsak hangulatosnak, hanem 
pótolhatatlan értékűnek is, hiszen 
az író bemutatta viseletek, hiedel
mek, ünnepi szokások és egyéb tra
dicionális motívumok mára jórészt 
elvesztek. Az sem érdektelen, 
ahogy Krúdy a szomszédos népek
ről alkotott ruszin sztereotípiákat 
mutatja be: számukra a magyar a jó 
gazda, a zsidó pedig a művelt, talp
raesett ember mintaképe.

Kercsa végül felteszi és meg is 
válaszolja a kérdést: vajon a ruszi
nok miért nein olvashatták eddig 
anyanyelvükön Krúdy becses mun
káját. Nyilván azért, amiért például 
a szlovákok is gyanakvással szem
lélték Mikszáth „tót tárgyú” mű
veit, magyarosítási tendenciákat 
szimatolva a sorok között.


