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Igor Kercsa – Krúdy ruszin fordítója* – a vezetõ magyar szlavisztikai folyóiratban meg-
jelent orosz nyelvû tanulmányában vizsgálja Krúdy ruszin-képét. Kercsa annak felidézé-
sével indítja eszmefuttatását, hogy a magyar társadalom csak a trianoni trauma után döb-
bent rá arra, hogy milyen keveset tud a szomszéd népek kultúrájáról, noha azokkal koráb-
ban hosszú évszázadokig egy államban élt. Ez a tudatlanság természetesen nem vonatko-
zott a legnagyobb írókra – Jókaira, Mikszáthra, Krúdyra –, akik jóindulatú érdeklõdéssel
fordultak a történelmi Magyarország nem magyar nemzetiségei felé is, és erõfeszítéseket
tettek annak érdekében, hogy a magyar társadalmat megismertessék ezek hagyományai-
val, szokásaival. Mindezek az erõfeszítések azonban erõtlenek és megkésettek voltak. A
ruszinok vonatkozásában a megkésettséget jól példázza Krúdy Gyula Havasi kürt.
Ruszin-Krajna kistükre címû könyve (Budapest, 1919). Az 1918. évi X. néptörvény lét-
rehozta az autonóm Ruszka Krajnát, s a ruszinságnak a magyarokkal való megismerteté-
sére írta Krúdy ezt a könyvet 1918 telén. 1919 elején akarta megjelentetni Ungváron, de
addigra a városba már bevonult a francia idegenlégió, s a könyv csak Budapesten jelen-
hetett meg. 

A mû Kercsa szerint ma sem vesztette el aktualitását, mert most újból elõttünk áll a fel-
adat, hogy immár az ideológiai korlátoktól megszabadulva ismertessük meg a társada-
lommal a szomszéd népek kultúráját. A ruszinok is csak az utóbbi években kaptak lehe-
tõséget arra, hogy tanulmányozzák saját történelmüket, néprajzukat és kultúrájukat.
Most örömmel és csodálkozva olvassák, milyennek látta nagyapáikat a magyar író, s ezt
összevethetik azzal, hogy milyennek látják most õk saját magukat. 

A könyv mûfaja nehezen meghatározható: karcolatok, néprajzi leírások, riportok van-
nak benne. Krúdy nem tesz nagy felfedezéseket, felhasználja más szerzõk ruszin tárgyú
közleményeit, a ruszinok jellemzésére él a közkézen forgó sztereotípiákkal. Meggyõzõ
volta nem a közölt tények eredetiségébõl, hanem a mûvészi megjelenítésbõl fakad.

A ruszin ember sztereotip pozitív vonásai közé tartozik a becsületesség, a béketûrés,
szelídség, vallásosság, engedelmesség, törvénytisztelet, egyszerûség, szerénység. Krúdy
nem hallgatja el a ruszinok sztereotip negatív vonásait sem, ezek a maradiság, a babona,
a tudatlanság, a részegesség, a rendetlenség, a tehetetlenség, ügyetlenség. Mindazonáltal
az író a negatív tulajdonságokra mentséget keres a nehéz életkörülményekben, s felvá-
zolja a ruszin nép szellemi felemelésének programját, ami nála elsõsorban az analfabetiz-
mus felszámolását és az iskoláztatás általánossá tételét jelenti. Mint író észreveszi, hogy
ezen a vidéken az álmoskönyvön és a kalendáriumon kívül nem olvasnak semmit. Ma ez
a program naivnak tûnhet, de Krúdy korában a ruszinok mûvelõdési szintje lényegesen
alacsonyabb volt, mint manapság. Igen értékesek a népszokások leírásai, mert ezek egy
része ilyen formában ma már sehol sem létezik. Pontosak a szerzõnek a ruszinok és a töb-
bi nemzetiség viszonyát jellemzõ sztereotípiákról tett megfigyelései: a magyar a ruszin
szemében a jó gazda mintaképe, a zsidót a mûveltségéért, bölcsességéért és talpraesett-
ségéért becsüli, vagyis a szomszédokban azt értékeli, ami belõle hiányzik.
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Végül Kercsa felteszi a kérdést, hogy vajon mostanáig miért nem olvashatták a ruszi-
nok anyanyelvükön ezt a róluk szóló könyvet. Valószínûleg az történt vele, mint Mik-
száth Tót atyafiakjával a szlovákoknál, ahol a korabeli szlovák kritika azzal vádolta meg
Mikszáthot, hogy mûvével a magyarosítást szolgálja. Ennek ellenére a szlovák olvasók
körében a Mikszáth-mû töretlen népszerûségnek örvend. Remélhetõleg ugyanez fog tör-
ténni Krúdy Havasi kürtjével a ruszinok körében is – zárja tanulmányát a mû ruszin for-
dítója.

Zoltán András
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