
Egy ruszin nemzeti é breszt 
Szdzhatvanöt é ve született Anatolí j Kralickí j

Anatolij (Alekszander) Kralickij l835 február l2-é n
Fels csebé ny faluban (Zemplé n vármegye Mez labor-
ci jáIás) egy sokgyerekes görög katolikus kántortaní tó
családlában született, Apja Tódor (Fedor) Kralickij a
Laborcré vi (Krasznobrodi) görög katolikus kolostor-
ban szerezte meg ké pesí té sé t, A családban összesen
kilenc gyerek volt: né gy fiú  é s öt leány. A jövend  ru,
szin nemzeti é breszt t Alekszanderké nt keresztejté k
meg é s csak ké s bb, szerzeteské nt vette fel az Anatolii
nevet, Születé sé nek é vé vel kapcso-
Iatban egyé bké nt egyesek (Volodi-
mlr Bircsák é s Mihál Zelenka) azt
álí tották, hogy talán egy é wel ko-
rábban 1834-ben lött a Világra, de
a többsé g í ]evgenij Nedzelaszkij,
Andrei Slepeckii é s mások) mé gis az
l835-ös dátumot tartották hiteles-
nek, Ezek a ké telyek mellesleg
azé rt merültek fel, mert Anatolii
Kralicki| nem hagyott maga után
öné letrajzot, ráadásul nem maradt
ránk az akkori fels csebé nyi egyhá-
zi, illetve polgári születé si bejegy-
zé s sem, Az öné letralz hiánya mi-
att Kralickii gyermekkoráról csak
hé zagos adataink vannak,

AZt Viszonr teljes bizonyosság-
gaI tudiuk, hogy az Ungvári görög
katolikus teológiai (papnevel ) szemináriumban ta-
nult, É leté nek további ré szé t különböz  görög katoli-
kus kolostorokban töltötte, El ször a laborcré viben,
maid a máriapócsiban, vé gezetül pedig a munkácsi-
ban tevé kenykedett,

A máriapócsi kolostorban Vallástörté netet é s kano-
nikus jogot taní tott. Ebben az id ben termé keny pub-
licista ]ett. Í rásait,,Szabolcs,megyé b l", vagy,,Magyar
Ruszból (Oroszországból )" jelzé ssel különböz  szerz i
álnevek felhasználásával, rendszeresen Lembergbe
Bogdan Qyidickij -,,Szlovo (Szó)" cí m  oroszbarát - ú j-
ságjába küldte. Ugyancsak Máriapócson ké szültek
azon publikációi, amelyeket a mú lt század óO-as é vei-
nek els  felé ben a bé csi ,,Hí rlap,,. aZ osztrák Állam
rusziniai számára", a ,,Hazai Kötet", (aZ el bbi Hí rlap
mellé klete) cí mú  Iapokban, valamint a lembergi, az
ugyancsak Gyidickij által kiadott ,,Galicsanin (CaIí ci-
ai)" nev  irodalmi kötetben tettek közzé ,

Anatolii Kralickii tevé kenysé gé nek talán mé g a
máriapócsinál is meghatározóbb korszakát a leghí re-
sebb ruszin munkácsi kolostorban töltött é vek ( l8ó9-
l894) jelentetté k, ahol ihumen (kolostorf nök) Volt,
mí g az Úr l894. január 30-án magához nem szólí totta,
Munkácsi korszakában már aktí van publikált a kárpát-
aljai ruszinok olyan ismert ungvári lapiaiban, mint a
,,SZVit (Fé ny)" ( 18ó7- l 87 l ), a,,Kárpát" ( 1 873-1 88ó), Va-
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Iamint a Ievehenil Fencik által szerkesztett .,Lisztok (la-
pocska)" (l885-1903). Kralickij maga is szeretett volna
lapot szerkeszteni,,SZ]ovesznoszty (Szóbölcselet vagy
Nyelvm velé s)" cí men Munkácson, A lap l880, szep-
tember l -jé n indult volna, de elegend  el fizet  hiá-
nyában a terv meghiú sult,

Szerzetesi eIkötelezettsé ge nem akadályozhatta
mag sokoldalú  tehetsé gé nek kjbontakozását. Termé -
keny í ró volt, moralizáló elbeszé lé seket í rt, miseszö-

vegeket é s liturgiai magyaráZato,
kat ké szí tett, a ré gi ruszin nyelvem-
lé kek után bú vá rkodott, törté nelmi
vázldtokal í rl, d né pralzi es különö-
sen folklór anyagokat gy itött
(né pszokásokat, né pdalokat, né p-
mesé ket stb,). Közé p, é s Kelet,Eu-
rópa né peinek irodalmié s szellemi
é í té keit né pszer sí tette,

Munkásságának talán legé rté ke-
sebb ré szé t a levé ltári kutatások
jelentetté k. Mint kolostorf nök
szabadon hozzáfé rhetett a levé ltári
anyagokhoz, Fáradhatatlan kutatá-
sai során né hány - addig ismeret-
len - ré gi ruszin nyeIvem|é ket fe-
dezett fel- Ezek közül a legismer-
tebb - a ruszinság szempontjából
páratlan é rté k  - nyelvemlé k a

,,Nyágovi Poucseni|a (Intelmek)". Ez minden valószí -
n sé g szerint a XVl. században í ródott, Ké Ziratát
Kralickij átadta Munkácson az ismert oroszországi
szentpé terváí i L,A, Psfrov professzornak, aki mé lyreha-
tóan foglalkozott a ruszinok nyelvé vel é s törté neté vel,
s aki publikáIta Szentpé tervárott az Oroszországi Tu-
dományos Akadé mia, otosz nyelv ké rdé seinek szen,
telt köteté ben.

A munkácsi kolostor levé ltárában Kralickij mé g egy
fontos kolostorkónika ké ziratra bukkant. Err l l874-
ben a lembergi ,,Szlovo" lapban í rt, A ké s bbiek során
a ké zirat eredetisé ge körül parázs viták alakultak ki,
Í ey pé ldául Hiador Sztipszkii ukránbarát kutató min,
denáron azt próbálta bizonyí tani, hogy a fent emlí tett
krónika nem más, mint hamisí tvány é s hogy Anatoli j

Kralicki| maga taláita ki ezt a krónika-ré szletet, Ennek
azonban né mileg ellentmond az a té ny, hogy a
miszticei kolostorban hasonló ké ziratot, s t mé g na-
gyobb ter|edelmet talált Vraú el kolostoí f nök, aki err l
egy cikket tett közzé  az ungvári ,,Nauka (Tudomány)"
cí m  lapban.

Ugyancsak a mé lyreható levé ltári kutatásoknak kö-
szönhet en igen é rté kes leí rásokat hagyott maga után
Kralickij a dé lkárpáti ruszin kolostorokró] é s különö-
sen a hí res, ré gi Hí usovói, (Szentmihálykörtvé lyesi)
koiostorról amely a XVII. század vé gé n é s a XVIIL szá-



zad elejé n d ]t romba, Publikált a munkácsi csernyec-
hegyi Szent Miklós ko]ostorró], a máriapócsi Szent
Mihály Arkangyal kolostorró], a kisbereznai Szent Mik-
]ós kolostorról, a husztbaranyai Angyali Üdvözlet ko-
lostorról, a laboí cí é Vi (KrasZnobrodi) Szentlé lek Eljö-
vete]e kolostorról, a bukód-hegyi Keresztfe]magaszta-
lás ko]ostorrói, a bikszádi Szent Pé ter é s Pál Aposto_
]ok kolostorról is,

Anatolij Kralickij figyelemremé ltó ruszin vonatkozá-
sú  né prajzi é s folklorisztikai kutatásokat is vé gzeti, s
ezek eredmé nyeké nt olyan é rté kes tanulmányai Ielen-
tek meg, mint ,,A laborci ruszinok Magyarországon", ,,A
laborci ruszinok esküv i szokásai", ,,Misztice környé -
ké nek né pdaIai Magyarországon", Nemcsak a ruszi-
nok, hanem a szlovákok is é rdekelté k, í rásai e té ma-
körben, ,,A sárosi szlovákok esküv i szokásai" {l8ó8],
valamint,.A magyarországi szlovákok között ké thetes
tartózkodás során szerzett benyomásokról 18ó3-ban"
(,,SZVit", Ungvár, ] 8ó9),

A ruszin né p hí res szemé lyisé geinek é lete é s mun,
kássága szinté n é lé nken foglalkoztatta KraIjckiit. A ru-
szin kutatók közül   volt az e]s , aki elemz  tanul-
mányt í rt a legnagyobb Iuszin nemzeti é breszt , Alek-
szander Duhnovics é leté r l é s munkásságáról, "Misz-
jaco>zlov lHaVi szol' dZ I80ó, é V,e a magydr peremvi-
dé k oroszai számára" cí m  kalendárium, Ungvár,
l8ó5,] Ugyancsak cikket szentelt ké t olyan OroSZor-
szágba kivándorolt ruszinnak, akik ott hí res tudósok
lettekl Mihail Baluguanszkiinak, a Szentpé tervári Egye-
tem els  rektorának, valamint |urii Yenelinnek, az
oroszországi bolgariszika megalapí tólának,

Anatolii Kralickij vezet sé gi tagja Volt az ungvári
Szent Bazi] Társulatnak. Cikkeit általában ruszin kiej-
té s  (átí rású ) orosz nyelven publikálta,

A ruszinok egyik legjobb prózaí rójaké nt, Kralickij
m veiben gyakran fordult az egyszer  emberek é leté -
nek ábrázolásához, Í gy születtek olyan ismert elbeszé -
]é sei, mint a,,Pásztor a havasokon", a.,Pióca", a.,Falu,
si taní tó", a ,,Vé greha jtó", a ,,Fon Minkács", ,,A Kárpá-
tok ke]etkezé se", a,,Bai van a dohánnyal",,,A munká,

csi vásál' stb, Legismertebb elbeszé lé se mé gis
,,Knyázj Laborec (Laborc fejede]em}", ame]y Máriapó-
Cson í ródott 18ó3-ban, Ötletet a m  megí rásához a
szerz  egyé bké nt Anonymustól, a,,Gesta Hungaro-
rumbóI" merí tett, F h se, Laborc fejedelem, az ung-
vári vár ura, akj a IX, század vé gé n ké nytelen menekül-
ni a honfoglaló magyaroktól, A Szvirzsava folyó part-
ján ölik meg, é s állí tólag azóta hí vják ezt a foJyót La-
borcnak, A szerz  egyé bké nt az ungvári vár ostromát,
a feiedelem menekülé sé t é s meggyilkolását saját fan-
táziája szerint, né mi]eg tú lfestette a valós esemé nyek_
hez ké pest, Í gy lett az utóbbiakból valóságos legenda,
é s egyú ttal támadáSi felü]et a kritikusok számára_
Mé gis ú gy vé iiük, hogy ennek az í rói fantáziának 1é tjo_
gosultsága lehetett, kü]önösen akkor, ha cé lja a ruszi-
nok nemzeti é bredé sé nek a buzdí tása Vo]t. Me]lesleg
az ehhez hasonló 1egendákkal tele van a magyar tórté -
nelem is,

Az eIbeszé lé s kiadásával kapcsolatban több problé -
ma merült fel, Sajnos a szerz  az eredeti ké Zjí atot
l8ó3-ban el ször Lembergbe a ,,Calicsánin" cí m  lap-
nak küldte, ahol az eredeti szöveget önké nyesen
szellemileg é s nyelvileg is, meghamisí tották, A ké -
s bbiek során mé g ké t í zben adták közí e az e]beszé -
]é snek ezt a rontott Vá]tozatát: Ungváron l92l-ben az
,,Unió" társaság ,,Kalendáriumában" é s l925-ben a
,,ProSZVjta Társaság" kiadványában, Eperjesen l957-
ben az elbeszé lé s megjelent ukrán fordí tásban is,
Ungváron l984-ben ,,A Verhovinán" cí m  irodalmi kö-
tetben ismé t az eredeti ké zirati szöveg mell zé sé vel
- adták ki az elbeszé lé st,

Anatolij Kralickii ]8ó9-ben egy költ i elbeszé lé st je-
lentetett meg ,,Koí  jatovics Fedor (Tódor)" cí mmel, A
cselekmé ny arra a legendára é pült, ame]y szerint
Koiatovics Tódor í ejedelem vadászat közben megölt
egy kí gyót é s állí tólag azon a helyen alapí totta a mun-
kácsi görögkeleti (parosZ]áV) koloStort,
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