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Наші сята              Ünnepeink

Ґратулація                Köszöntés

4. септембра 2016. рока русинська сполность 
уже пятый раз праздновала Отпуст Малої Бого-
родицї у Шайовпалфалї у ґрекокатолицькуй церь-
ковли.

На сято кликав нас єпископ Атаназ и пред-
сїдатель Вседержавного Русин-
ського Самосправованя Віктор 
Крамаренко. У празднику зу-
частнили ся многочиселнї чле-
ны русинської общины, вірни-
кы, честувучі Богородицю Дїву 
Марію. 

Сяточну Сяту Літурґію от-
кончив Його Преосященство 
єпископ Атаназ довєдна из 
сящениками, прибывшыми из 
ґрупами паломникув, котрі спі-
вали на церькувно-славянськум 
и мадярськум языкох.

У Літурґії зучастнили ся 
креликы Ґрекокатолицькуй Бо-
гословськуй Академії из Нї-
редьгазы и Ужгородськуй Ґре-
кокатолицькуй Семінарії имени 
Теодора Ромжі.

Парох из Хуста, духовный наставник Ужгород-
ськуй Семинарії отець Богдан у своюм казаню на 
мадярськум и русинськум языкох повідав за 
старунок и любов до нас Богородицї, котра охраняє 
наш народ у вірі, може даколы через и страданя.

Сята Літурґія завершыла ся крестным ходом 

Красный 25-ручный юбілей од-
значили наші словацькі братя и вшыт-
кі читавучі Русины світа. 

21. авґуста 1991. рока у Пряшові 
вуйшло первоє число „Народных Но-
винок“, первуй русинськуй новинкы 
нашого часа. Вуйшла вдякы енту-
зіазму и твердуй волї невеликуй ґру-
пы пряшовськых Русинув и Русинок. 
Богужаль, на каждый з них дожыв до 
красного юбілея. Днесь яло припо-
мнянути хоть лем имена сїх вельо-
честованых люди: Василь Гетеш-
Турок, первый предсїдатель Русин-

Русинськый отпуст у Шайовпалфалї
довкола церьковли. Четвертый псалом Євангелія 
Сятого Йоана, його вступителну часть мы про-
слухали на церькувно-славянськум языкови. По 
благословіню єпископа и провозглашеню здравиць 
по сконченю Сятуй Літурґії у селськуй общиннуй 

хыжі одбыв ся сяточный обід. 
Старі знакомі, цімборове зясь 
дустали можность стрітити ся, 
побесїдовати. Ушыткого на 
празднику зучастнило ся коло 
400 чоловік.

Своёв притомностёв по-
чтила общину русинськый 
посланик у Парламентї Мадяр-
щины Віра Ґіріц, Др. Томаш 
Терек, управлявучый секрета-
ріатом Уряда по общым правам 
чоловіка, Віктор Крамаренко, 
предсїдатель Вседержавного 
Русинського Самосправованя, 
його замістителї, депутаты со-
бура, Янош Кожнянськый, 
предсїдатель ОРМ, предсїда-
телї русинськых самосправо-

вань, члены общины. 
Из великым честованём  Богородицї, нашов 

віров, чуством принадлежности ку нашуй русин-
ськуй сполности, сято буде потримано нами и у 
будучому роцї. Най Господь Бог благословить наш 
народ и сохранить його.

Янош Мигаль Соноцкі
 Товмачила: Ірина Скіба

ськуй Оброды, орґаном котруй и была 
новорожена новинка; Ярослав Сисак, 
діректор Театра Александера Духно-
вича, в містностёх котрого фунґовала 
на зачатку невеличка редакція. Меже ї 
сотрудниками и первыма авторами 
были Марія Кузмякова, Марія Маль-
цовська, Анна Плїшкова, Федор Віцо и 
шефредактор новинкы за ушыткі 25 
рокув ‒ Александер Зозуляк. Ґратулує-
ме! Нашым колеґум, редакції „Народ-
ных Новинок“ на многая и благая лїт!

Редакція „Русинського Світа“

Модерна русинська періодика юбілує!Модерна русинська періодика юбілує!
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Памняти предкув              Őseinkre emlékezve

Отвічателна за ох-
рану прав меншын у 
Мадярщинї ,  рахуву 
важным почтити пам-
нять рожденого и жыв-
шого у нашуй Отцюз-
нинї выникавучого сы-
на єдного из народув, 
што образувуть нашу 
державу. У особі про-
фесора Антонія Годин-
кы честуєме памнять 
вызначного ученого. 
Рожденый на русин-
ськуй землї, вун достиг 

признаня у научнум окруженю, здобыв право 
руководити научнов катедров, академичный тітул и 
всеобщоє честованя.

Антоній Годинка родив ся 1864-го рока у 
поселеню Ладомірова, пузднїйше учив ся у Со-
кырницї, Мараморошськум Сиґотї и Унґварі. 
Здобыв докторську дісертацію из гуманітарных 
дісциплин 1891. рока у Будапештськум Універ-
зітетї. 

Изза того, што Антоній Годинка происходив из 
фамілії ґрекокатолицького сященика, вун и сам став 
учеником богословськуй семінарії. Не позеравучи 
на вто, што його інтересы уже скоро повернули ся у 
бук изглядованя історичных, языкознателськых и 
народописных дісциплин, цїлы свуй жывот вун быв 
тїсно поязаный из віров, ґрекокатолицьков церь-
ковлёв.

Антоній Годинка занимав значнї позіції у 
майчестованых научных інстітуціёх свого часа, 
занимав довжность у Братіславськуй Юрідичнуй 
Академії и єдночасно став професором універзітета 
Єлізаветы. 

Його одданость мадярськуй отцюзнинї выра-
жала ся и у тому, же 1920. рока Антоній Годинка не 
приняв понуку Чехословакії и Пражського Карло-
вого Універзітета зайняти довжность в універзітетї. 
Намісто того вун вєдно из універзітетом и студен-
тами перестяговав ся до Будапешта, а пузднїйше 
1923. рока перебрав ся до Пейчу, де зайняв дов-
жность декана філозофського факултета. 1932. рока 

быв на рук выбраный ректором універзітета. Як 
признаня його научного пути мож одмітити на-
значеня Антонія Годинкы предсїдателём Пуд-
карпатського Общества Наук, котроє 1941-1943. ро-
кох сповняло академичну функцію.

У центрі його научного дїятельства была історія 
русинства, материнськый язык, умілство, твор-
чость. Вун изглядовав славянсько-мадярські істо-
ричнї и языкові капчаня. Його шырокый круг ін-
тересовань опредїлив и вто, што у шорі из сима 
изглядованями Антоній Годинка публиковав и 
значителнї роботы из сербськуй и горватськуй 
історії.

Як свідоцтво його людськых и орґанізатор-
ськых якостюв, приведу слова, котрі проректор 
Бейла Ентц, котрый лишав свуй пост, повів на 
законченю учебного рока од имени Універзітет-
ськуй Рады Научно-изглядователського Універзіте-
та имени Єлізаветы 1932. рока на адрес ректора 
Антонія Годинкы:

«Курто роспозеравшы дїятельство Рады у сёму 
учебному роцї, из радостёв констатуву, што робота 
была проведена у повному обємі и шорі. У сёму 
велика часть заслугы принадлежить ректору-маґні-
фіку універзітета, котрый свойов толерантностёв, 
варовностёв и твердостёв вюг колектив подобно 
своїм пережникам. У свуй шор высказав подяку 
членам Рады, што у успішнї ректорські рокы 
проведена робота была бы невозможнов без 
пудпорованя членув Рады. По тому вун пожадав 
членам Універзітетськуй Рады приятного лїтованя, 
жебы у новому учебному роцї они зачали своє 
дїятельство свіжыма и одпочившыма...» (Девятоє 
Засїданя Рады ЕТЕ 1932/1933 учебного рока, 28. 
юнія 1933. рока).

2004. рока у Пейчу Вседержавноє Русинськоє 
Самосправованя одзначило 150 рокув зо дня 
роженя Антонія Годинкы и установило на стїнї 
будовлї на улицї Молодежі, котра теперь уже но-
сить имня академика Антонія Годинкы, памнятну 
таблу из доимавучыма словами «Декан и ректор 
Пейчського Універзітета... Гордость Русинув!»

Днесь, у 70-ту рочницю смерти Антонія 
Годинкы, у нас є можность припомнити творчость 
познатого ученого, котрый ги історик, лінґвіста и 

Вечур памняти  Вечур памняти  
70 рокув од дня смерти Антонія Годинкы

Заміститель омбудсмана по правам чоловіка, Русинськый Націоналный Посланик у 
Парламентї, Вседержавноє Русинськоє Самосправованя, Фундація «За Русинув» довєдна 
орґанізовали засїданя, врученоє 70-лїтю од дня кончины академика Антонія Годинкы. 
Выступы, злученї из сёв торжественов акціёв, публикуєме у нашуй новинцї.

Поздрав проф. Ержейбет Солойни Шандор 
замістителя омбудсмана по правам чоловіка



У наші дни, коли мы майже каждый день стаєме 
свідками інтолерантности, маєме брати примір из 
поставы, котра несла світ ученя, побіждавучи тьму 
незнаня. Чым булше мы познаєме културу народув, 
прожывавучых из нами, їх історію, тым менше буде 
дїйствовати на нас неґативноє одношеня ку другым 
народам.

Товмачила: Ірина Скіба

древня старомадярська ідентичность, котра сягать 
своїм корінём у тысячолїтню історію Карпатського 
басена. Прожывавучі туй народы, мали културу, ос-
новану на християнстві и часточно на мадярськуй 
ідентичности, опредїлять самосвідомость ушыт-
кых тринадцяти меншын. На пудтвердженя сёго 
можу повісти, же правительством и державов из-
роблено ушытко, што было возможно. Представи-
телї меншын чуствувуть ся у домашнїх условіях, 
мавучи повну културну автономію, реалізувуть 
вшелиякі проекты и міроприятя. Єднов из такых 
можностюв, за што мы уже говорили, се зучастненя 
тринадцятёх посланикув меншын у роботї Мадяр-
ського Парламента. Дуже важно, а мы теперь на 
русинському міроприятю, што зучастненя у нёму 
не зависить од чиселности націоналных меншын. 
Націоналнї меншыны дїйствувуть строго у керетох, 
котрі єднако не зависять од чиселности націонал-
нуй сполности. Єдной, што зависить од чиселнос-
ти, се кулькость школ, захоронок, котрі буде она 
содержати. 

Вєдно из інстітутом посланикув фунґує ищи 
сістема самосправовань. Мы часто комунікуєме из 
предсїдателями самосправовань. У русинської  
націоналної сполности є 50 самосправовань. 

Днесь мы зобрали ся поговорити про творчоє 
дїятельство Антонія Годинкы, академика и істо-
рика, завто хочу высказати даскулько мыслюв за 
вошколованя. Я рахуву, што из точкы позора еґзіс-
тованя, се главный аспект. Націоналнї меншыны 
мавуть можность содержати школы, што они усе 
частїйше хоснувуть. 2010. рока у школох, котрі 
содержали націоналнї самосправованя, зачинали 
вошколованя 3100 дїти. Се число ку 2016 рокови 
выросло до 12 600 школарюв. За 6 рокув у 4 раз 
вуросло число тых, ко ходить у школы, котрі суть на 
содержаню націоналных самосправовань.

За русинську сполность хочу повісти окреме, 
же се такый народ, котрый против своюй властнуй 
волї за даскулько столїть у рузных державох быв 
мушеный создавати свої общины. Самым главным 
выводом є вто, што язык хранить народ. Думам, што 
се привело ку тому, же Русины создали свуй научно-
изглядователськый інстітут, жебы соєдинити 
ушыткі свої діалекты, и тогды возник вопрос за 
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етноґраф змуг лишыти слід не лем у изглядованю 
своюй малуй отцюзнины Пудкарпатя и русинства, 
айбо и став выдатнов личностёв научного жывота 
свого часа. Вун ниґда не одрікав ся од свого ру-
синського коріня, усе служыв свому народу и свої-
ма научныма методами способствовав лїпшому 
жывоту Русинув на Пудкарпатю.

Че стованый пан 
Обудсман, панї замісти-
тель Обудсмана, често-
ванї предсїдателї націо-
налных самосправо-
вань, честованї гостї и, 
у первый шор, фамілія 
Антонія Годинкы!

Многі из притом-
ных у залї зучастнили 
ся у традіційнуй стрічі 
молодежі у Оґардї. Из 
бывавучых у Мадяр-
щинї нас было 100 лю-

ди. Была прикликана молодеж 10-20 рокув, 
орґанізацію стрічі взяли на ся молодежнї орґаніза-
ції німецького и словацького самосправовань. 
Міністерія пудпоровала сесю стрічу из цїлёв 
створеня форума, на котрому бы могли стрічати ся 
молодї многых ґенерацій. На стрічі орґанізаторам 
удало ся застачити спочивок и забавкы ушыткых 
притомных на озері Веленце. Мож было зарядити 
ся духовно, проникнути ся віров, завто на стрічі 
были притомнї сященикы. 

По отвореню, котроє пройшло у добруй наладї, 
прийшов час масмедії. Многочисленых новинарюв 
інтересовало на самый перед, што прожывавуча у 
Мадярщинї молодеж, котра принадлежыть ку да-
якуй націоналнуй меншынї ци має доста смілости, 
жебы ідентіфіковати ся ку поєднуй націоналнуй 
меншынї. Я думам, же принадлежность ку нації 
вадь націоналнуй меншынї усе буде актуалным 
вопросом.

Мадярська держава у повнуй мірі згодна из 
тым, и се годнї пудтвердити руководителї меншын, 
из котрыма мы находиме ся у тїсных, доста актив-
ных капчанёх, што у нашуй отцюзнинї коріннї 
бывателї Карпат дуставуть достаточну пуддержку. 
То, што молодї люде можуть сміло признати окрем 
мадярської ідентичности и свою націоналность, 
захранену отцём и матїрёв, дїдом и прадїдом, свою 
културу, материнськый язык, робить їх май бога-
тыма духовно.

Ку мадярськуй ідентичности односить ся и тота 

Памняти предкув              Őseinkre emlékezve

Сяточна бесїда замістника держтайника МЛР 
удповідаючого за націоналнї и цівілнї капчаня Атілы Фюлепа 
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Памняти предкув              Őseinkre emlékezve

державный еґзамен на русинськум языкови. Хочу 
одмітити, же уже суть люде, котрі сдали такый еґ-
замен.

Окрем сёго, хотів бы єм повісти пару слов за 
матеріалну пудпору. За прошлї шість рокув пуд-
порованя націоналных меншын, йсе ся тыче 
ушыткых 13, звечшыла ся на два а пув раз. Се 
значить, што 2017. рока державный буджет вудїлять 
на розвуй націоналных меншын 8,7 міліардув 
форінтув.

Антоній Годинка зучастнив ся у цівілному 
сполностному двиганю, коли было заосновано 
Общество Ґрекокатоликув у Мадярщинї, ипен 
тогды вун став ведучым інстітуції. На його отво-
реню 12. януара 1922. рока вун уповів, что сесь 
орґан у повнуй мірі буде ся старати за ґрекокатоли-
кув од колискы и до гроба. Вун казав, же планує 
создати днёвный дом дїтины, захоронку пуд имнём 
„Бабовка“, жебы їх матері мали можность спокуйно 
працовати. Дуже хотїв мало воздвигнути выхованя 
дїти и у позашколськый час. Плановав помагати ма-
терям, пудпорововати ґрекокатолицькі родины, 
коргазы, орґанізововати хыжі про старшых люди и 
худобных. У інтересох розвоя сосполного жывота 
орґанізововати народнї сята, стрічі. Што ся тыче 
послїднёго, я бы хотїв спомнянути за муцнї капчаня 
християнськых церьков из меншынами. Подля 
данїх Статістичного Уряда, булше ги 50% быва-

За походженём из попувськых ґрекокато-
лицькых фамілій, як по отцювськуй, так и по 
материнськуй лініёх, родженый у Земплинї, про-
вюгшый дїтство и отрочество у Сокырницї, талан-
тованїйшый молодый чоловік по Мараморошови, 
Унґварови, Будапештови, Венї и Римови, ги мадяр-
ськый історик-славіста майвысшої кваліфікації, 
дустав універзітетську катедру у Пожонському Уні-
верзітеті имени Єлизаветы.

Пак уєдно из універзітетом, ги руководитель, 
дустав пристанище у Пейчу.

Много часа провюг у бібліотецї Мадярського 
Націоналного Музея (у наш час – се Державна 
Бібліотека имени Сейченїя). Роблячи над сістема-
тиков рукописув на славянськых языкох, дустав 
невосполнимі знаня из первожерел. Як, ипен, и у 
подалшому у Австрійському Історичному Інстітутї, 
у Королювськуй Імперськуй Бібліотецї у Відню. 
Сесю роботу вун перервав лем у 1895-1896 рокох, 
коли у сей період, ги стіпендіат МАН, вун занимать 
ся изглядовательством у бібліотекох Рима.

Антоній Годинка – а бесїда иде ипен за нёго – у 
його вшелиякум дїятельстві великоє місто зани-
мало и изученя языкув. Природно, што вун пер-
фектно говорив по мадярськы и на рудному русин-
ському, знав церькувно-славянськый язык, пре-
красно говорив по нїмецькы и латинї.

На зачатку своюй каріеры вун став познатым в 
отцюзнинї, ги знаток южно-славянськых языкув и 
історії. А кедь точнїйше, в ушыткуй імперії. Своє 
личноє вошколованя вун дустав поза учебных 
інстітуцій. Признаня дустав за роботу мадярсько-
славянськых капчань до 1526. рока. Сеся робота 
была опубликована на катедрі філолоґії у 1905 роцї. 
Од 1910. рока вун член-кореспондент Мадярської 
Академії Наук. Од 1933. рока стає постояным 
членом Академії Наук.

Ищи пуд час свого педаґоґічного дїятельства у 
Пожоню (Братиславі) вун выдав том, у котрому 
описав мадярські капчаня, указанї у русинськых 
алманахох, вуданых до того часа. Сесь том є жере-
лом восточно-славянськых коренюв и уже указує 
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телюв Мадярщины рахувуть себе членами даякуй 
реліґіозної сполности. Богужаль, се не отражає ся 
на навщивленю церквы на недїлнї богослужбы. 
Айбо, мож видїти стремліня ку сёму. У націо-
налных меншын сї показникы доходять до 72%, 
што вказує на вечшоє капчаня представителюв 
націоналных меншын ку церкві.

Ушыткі знаєме, якой тїсной капчаня Русинув из 
ґрекокатолицьков церьковлёв. 

Я из великым задоволенём заявляву, што мы 
пудпоруєме таку просьбу, же русинська община и 
ґрекокатолицька церьков хотять создати сосполный 
дом у Дебреценї, што буде помагати розвою народа 
и церьковли у цїлови. Се начинаня правительство 
подпорує 15 000 000 форінтув. У сёму контекстї од 
чистого сердця я желаву Вам, жебы днешнї евро-
пейські, мадярські и націоналнї ідентітеты ни у ко-
го не вызивали вопросув. Жебы усе лишыла ся 
привязаность ку церкві и надале. Жебы на будучый 
рук при стрічі мы увидїли русинську сполность 
ищи вецей ідентичнов. Рудоводству жадаву муц-
ного здоровля, ибо мы знаєме, же у процесї будо-
ваня, будователї як мінімум пять раз посанувуть за 
вто, што зачали сю роботу. Айбо у кунцёви їх чекать 
великоє щастя од зробленої роботы. Од душі надїву 
ся, што будованя буде успішно завершеноє.

Дякуву за позур. З нами Бог!

Товмачила: Ірина Скіба
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подалшый путь научного творчества Антонія 
Годинкы, указуючый путь свому народови ‒ Ру-
синум.

Вун постояно изучав історію нашого реґіона, 
ґрекокатолицької церквы и Пудкарпатя. У період сёї 
роботы вун навщивив ушыткі архівы, у многых 
відикох, включавучи Ардял.

Перва робота, котра має одношеня ку Русинум, 
стала австро-мадярська моноґрафія „Слова и об-
разы“ у 6 томох 1900. рока. На самому дїлї Антоній 
Годинка у легко читаємому выданю написав 
похопливу невелику моноґрафію, котра была 
илустрована великов кулькостёв малюнкув. Вун не 
быв зависимым од вторичных жерел, як його многі 
цімборы-изглядователї. Майже, майвеликов його 
роботов, котру Годинка раховав лем первов частёв, 
быв том пуд тітулом „Історія Мукачовської Ґреко-

 (Текст даєме у оріґіналї)
Мати Угорщина своимъ когдашнымъ дѣтьомъ, 

пудъ Бескїдомї живущымъ Русинумъ здороулѧ и 
мирный животъ. – Даунодауно еденъ разъ затѧмила 
мъ, же на вершку горы  Гуслѣ у еднуй скалѣ 
папѣрець. И ѧкъ емъ го вынѧла и убникала, увїдѣла 
ѧ, же на тумъ папирци Русська наша Жура 
будущымъ южнокарпатськымъ русинумъ написала 
листъ на тотъ часъ, коли ѣхъ з моихъ грудей 
зорвутъ, абы еѣ листъ, котрый у майбїдѣ найдесѧ, 
тоудашньымъ унукамъ на потѣху быу. Бо каже она: 
журилисѧ моѣ русинськѣ дѣти, удъ коли лемъ 
зайшли сюды. Бо не мали де сѣѧти и зато не 
уродолосѧ у нихъ усе лишъ на мелайникъ, та на 
вусѧникъ. За пшенишнымъ мусѣли долу спущатися 
на мадѧре. И они ходили з года на гудъ. Разъ лишъ 
ѧкѣсь русинськѣ дѣти, де бы ѣхъ дѣти, на кулъ 
надѣти, цїлѣ лайдакы, убернуть свѣтъ. Часлауцѣ 
будутъ ѣмъ убѣцѧти аутономїю, землѣ, соймы, 
губернатора, аутомобилы и усѧкого фраса. И 
тоудашнѣ потомкы повѣруютъ ѣмъ, а сироты и 
хлѣба не будутъ мати. И не пустѧтъ ѣхъ до мене, 
обы собѣ заробили, ѧкъ переже зароблѧли.

И ѧк емъ сесе прочитала, дуже ми жаль было за 
вами. И ѧла мъ розгадовати. И задумала мъ,же 
учиню, што мъ годна. Не вѣща мъ, ци сесѣ и сѧкѣ 
часы десь колись настанутъ. Бо и погадати не могу, 
же бы ѣхъ, моихъ рудныхъ дѣточокъ дахто з моихъ 
грудей удорвау. А же бы они сами сѧ удтыргали, ото 
зась не годна мъ и помыслити. Бо безъ мене хто ѣмъ 
дасть хлѣба? Но на тотъ случай, кедь бы ѣхъ Жура 

католицької Єпархії“, у котруй академик описав 
особености поселеня и історію його заснованя. 
Первый раз высказав сомнївкы правдивости 
„діпломы“ 1360. рока, утїкшого из Литвы мукачов-
ського князя Федора Корятовича.

Антоній Годинка стремив ся изладити всецїлу 
русинську моноґрафію, айбо богужаль, булша 
часть його записув лишыла ся у рукописох. И лем у 
половцї 60-ых рокув минулого столїтя, матеріалы, 
котрі систематизовав історик Йожеф Перинї, 
попали у Архів Мадярської Академії Наук. У 
обявленых научных трудох за Ужгородську домінію 
первым шором подають ся данї за історію 
ґаздувства, котрі майизвістнї.

(Дале буде.) 
Андраш Ш. Бенедек, писатель 

 Товмачила: Ірина Скіба

прауду мала, и ѧ напишу ѣмъ листа и прикладу идъ 
першому. Коли сесь найдутъ, и муй найдуть. И оба 
будуть десь колись читати. И ѧкъ тот буде ѣмъ на 
потѣху, такъ и муй. Бо ѧ ѣмъ теперь наурепедъ 
повѣмъ и обѣцѧю, же кедь бы сесѣ и сѧкѣ часы 
запраудѣ настали, кедь бы моѣ русинськѣ дѣти ани 
хлѣба немали, ѧ ихъ хоть и зорватыхъ усе за моихъ 
рудныхъ признавати буду и кедь до мене повернуть 
хоть и на малый часъ и закортить ѣхъ моимъ 
хлѣбомъ погодоватисѧ, пшеничнымъ ѣхъ насычу. И 
же бесьте сѧ у сюмъ не журили, эге прикладу свуй 
листъ вамъ, коли и дѣды вашѣ щи лемъ ѧкъ 
праунукы своѣ споминауть васъ. Писала ѧвамъ сесе 
мое письмо у гурькуй жали за вами. И коли го 
читати будете, запамѧтайте на мене, на вашу ког-
дашню васъ незабывающу Угорщину.

Но теперь , ану подумайте собѣ, ѧкъ ми на души 
было, коли мъ сесѣ два листы прочитау. Не никау ѧ 
дале за таблицьоу Ростислаульоу, ай слезы про-
ливаючи вернувъ емъ сѧ назадъ и помалы зсунувъ 
емъ сѧ з вершка долу у долину. И ѧкъ емъ кыхаучи и 
кашлавучи дому прийшоу, не спрѧтау емъ листы, ай 
обесьме ѣхъ усѣ перечитали, передаву ѣхъ усѣмъ 
намъ. Читайте и сокотѣтъ ѣхъ. А на теперь здоровѣ 
останьте и добрѣ сѧ майте. Упѧтъ еденъ сирохманъ, 
айбо сесь изъ Кукутѣна. 

Из книгы Антоній Годинка 
„Час гурше, ги вода”…

Матеріал зобрав, ушорив, коментарії 
застачив и вступноє слово написав  

Др. Михаил Капраль

Антоній Годинка „Два небеснѣ листкы”Антоній Годинка „Два небеснѣ листкы”
2-ый листъ, 

котрый писала мати Угорщина своимъ удорванымъ дѣтомъ

Памняти предкув              Őseinkre emlékezve
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дякуєме Морчі-нейнії и ї помочникум за сесї чу-
деснї дни.

Доротя, Давід и Ласлов, 8,11,11 рокув, 
Мішколц

Мені завто полюбив ся табор, же удало ся 
маленько упознати културу Русинув, народнї спі-
ванкы, молитвы. Окрем того, мы стали из файными 
цімборами из пудкарпатськыма таборашами. Учи-
ли сьме єден другого слова и высловлюваня каждо-
денного жывота. И проґрамы были дуже интереснї: 
штранд, парк забавок (се быв муй майлїпшый 
день), занятя прикладным умілством и т. д. Айбо 
май любимым было каждоденна змерзлина.

Рейка Дюлаї, 13 рокув, 
Дебрецен

У Шайовпалфалї зобрала ся дуже файна спол-
ность, зато сесь тыждень я там дуже добрі ся мав. 
Сполочнї бавкы ищи булше давали прочуствовати 
нашу общность. Майпамнятным про мене стала 
прогулка по Дунаю на шіфі. Меже многых рузно-
образных проґрам майполюбило ми ся штрандо-
ваня у Мішколцї. Великый інтерес вызвало у ня 
ознакомленя из русинськыма сокташами, русин-
ськым языком. Надїву ся, же и у слїдувучум роцї 
буде такый табор, де бы я и радостёв пушов.

Ґабор Оббадь, 13 рокув, 
Сіксов

 Русинськый молодежный языковый и 
умілськый табор у Балатонфёлдварі

„Сёго рока, як и минулого, нам дуже полюбив ся 
умілськый табор. Орґанізаторами табора было 
проведено дуже много інтересных проґрам, кажда 
из котрых найшла своїх поклоникув меже ушыт-
кыма ґенераціями. День сьме проводили зо днёвым 
щором. Были занятя співом, танцями, прикладным 
умілством, техников батікы, валянём, малёванём. 
Была орґанізована прогулка, изъязана из навщивов 
горчарськуй майстернї. Айбо усе нам лишав ся час 
на купаня, бавкы, фіґлї из цімборами. Быв орґа-
нізованый конкурс „Гало, глядаєме таланты!‟ Вун 
полюбив ся ушыткым дїтюм, не позеравучи на вто, 
што испершу многі бояли ся выступати, отвічати на 
вопросы. Айбо наші учителї змогли пудойти до 
каждого участника конкурса, помогли указати свої 
майскрытї таланты. Так каждый змуг указати свої 
способности по співаню, танцёваню. Были, правда, 
и такі дїти, котрі и не знали, на што они валовшнї, 
зато и они выступили, зучастнили ся у конкурсї и 

Меженародный русинськый табор 
захраненя материнського языка и 

традіцій

Менї майбулше полюбив ся день ручного 
умілства, особо, коли зробили сьме маґнетову 
таблу, а пак на нєї поклали русинськый герб и 
прапор, коли робили трічко из русинськов сімбо-
ліков, и ушыткі на них росписали ся.

Марія Бан, 8 рокув, 
Мішколц

Менї ушытко полюбило ся, а май екскурзія до 
Парламента и прогулка на шіфі, а ищи вто, як у таку 
велику жару мы поливали ся водов, ищи и доростлї. 
Дуже полюбило ми ся, як співали дїти из Пуд-
карпатя співанку „Марічка чі-чі-рі‟, котру уже и мы 
співаєме.

Анна Бан, 8 рокув, Мішколц

Пуд час зачатку лїтнїх вакацій з великым 
пережыванём ладили сьме ся до Шайовпалфалы. 
Уже много раз были сьме там на Сятых Службох и 
видїли сьме участникув русинського табора. И 
теперь, сёго рока, и мы зучастнили сьме ся у таборі. 
Сїм днюв провели сьме у Хыжі Паломникув. 
Орґанізаторы табора приготовили много проґрам. 
Были сьме у Мішколцу, Будапештї, у Парламентї, у 
Гаршанському паркови забавок. Пуд час занять 
прикладным умілством вязали сьме браслеты, 
лїпили из тїста, фарбили трічка, и чинили сьме 
русинські сімболы и прапорчикы на маґнетову 
таблу. У послїднїй день была велика спека, и дуже 
добрі нам прийшов ся час на штрандї.

Пуд час табора часто ходили сьме їсти змерз-
лину, найшли сьме дуже много цімборув и цімборок 
и научили ся даскулько слов по русинськы. Дуже 

Дїтські доймыДїтські доймы

Наші лїтнї таборы             Nyári táboraink
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дустали масу приятности. У таборі мы провели 
десять дни. Айбо час дуже скоро пройшов. Надїву 
ся, што и на другый рук я буду мати можность зу-
частнити ся у новых інтересных проґрамох табора и 
дустати нові доимы”.

Александра Радуль и Адріана Радуль, 
Пейч.

„Одпочинок у таборі быв дуже добрым. Я усе 
чекам кунця школных занять, жебы паковати ся у 
табор. У мене туй много файных цімборув и цім-
борок, котрі уже многі рокы гев їздять и также дуже 
добрі себе чуствувуть. Я из своїм братом уже семый 
рук участвуєме у таборі, проводиме туй лїтнї 
вакації. Пуд час ищи первого табора мы были дуже 
маленькыма дїточками, и ушыткі доокола нам ви-
дїли ся майвеликыма, взростлыма. Пак на слїдувучі 
таборы майвеликі не дуйшли, айбо прийшли другі 
дїти, из котрыма мы стали добрыма цімборами. У 
сёму роцї я уже сама належу до старшых участ-
никув табора. Зато годна-м была помочи педаґоґум 
табора у їх роботї, я уже много познаву, что ся тыче 
културы, умілства Русинув. А се дуже приятноє 
чуство. Я знаву русинськый гімн, много русин-
ськых народных співанок. У пережі рокы научила 
єм ся техницї батікы, валяня, оріґано, што змогла єм 
теперь передати молодшым дїтюм. И сёго рока мы 
дуже много співали, танцёвали, малёвали. На ґала-
концертї я выступила у дакулькох жанрох. На 
флейтї єм исповнила русинську народну співанку 
„На поточку-м прала‟, зучастнила єм ся у театрал-
нуй выставі (мадярсько-русинськуй), співала єм из 
ансамблом „Русинята‟ и у хорі. Одбыв ся и конкурс 
„Звізды табора‟, на котрому треба было подгото-
вити дївочку младшого віка, приладити юй шатя, 
пудготовити ї у керетох презентації на умілськый 
конкурс, помочи дати отвіты на вопросы з русин-
ського быта. Я дуже люблю русинськый умілськый 
табор. Надїву ся, што и у слїдувучум роцї буду мати 
можность стрітити ся из своїма цімборами и цім-
борками‟.

Вівієн Ликович, 
Діошд.

„У русинськум молодежнум таборі я была уже 
пятый раз. За ушыткі свої богаті доимы я дякуву 
Обществу Русинської Културы, котроє создало сесь 
чудесный табор про нас. У сёму таборі я познако-
мила ся из русинськов културов, выучила русинські 
співанкы, розвивала свої способности зо співаня. Я 
познакомила ся из новыма цімборами и цімборками 
и выступила на ґала-концертї. Окрем того, была 
чудесна можность наслаждати ся габами Балатона, 
зучастнити ся у вшелиякых проґрамох, конкурсох. 
Наструй у таборі быв добрым, готел быв наповне-

ный дїточыма голосами. Я хочу дуже подяковати 
нашым учителюм. Се майліпшый табор‟.

Беата Цап, 
Будапешт.

„За десять днюв, проведеных у таборі, дякуву-
чи занятюм, проґрамум, файному настрою, мы 
дустали знаня за походженя русинської нації, ру-
синського сполностного жывота у Мадярщинї, 
выучили файні русинські співанкы, верші и танцї. 
Окрем того мы поставили спектакл, котрый основа-
ный на історії мирного сполужывота мадярського и 
русинського народув. Уже у первый день, панї Олґа, 
руководитель нашого табора и Общества Русин-
ської Културы торжествено отворила табор. Она 
повідала за актуалноє положеня Русинув у Мадяр-
щинї. Пак мы увидїли выступленя учителюв и 
руководителюв табора, де прозвучали уже знакомі 
нам и незнакомі русинські співанкы. Из другого дня 
жывот у таборі йшов строго за днёвым шором. Рано 
– ґімнастика у паркови, до обіда – занятя языком, 
музыков, малёванём, прикладным умілством у 
добрі складеному шорі, обы сі занятя не были 
нудныма и фарадлувучыма. Коло них было много 
розважалных проґрам. Мы купали ся у Балатонї, на 
теріторії парка бавили у волібал, вшелиякі иншакі 
бавкы. Участвовали у спортивных змаганёх. 
Конкурс „Звізды табора‟ быв дуже волнителным 
про дївочок, айбо туй была можность про них 
указати свою ерудіцію, креативность.

Дуже інтересным про нас было навщивеня 
горчарської майстернї, каждый муг испробовати 
тонкости сёго ремесла. Мы збогатили ся великов 
кулькостёв доимув, найшли новых приятелюв и 
приятелёк. Надїєме ся, же на другый рук удасть ся 
назад стрітити ся.”

Грейта Кіш, 
Будапешт.

Товмачила: Ірина Скіба

Наші лїтнї таборы             Nyári táboraink
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Середнёго. Пуд час екскурзії учасникы ознакомили ся из 
архітектурнов дїдузнинов русинського народа.

Октовбер

8.: У керетох сяткованя дня вароша Сіксов, было 
одзначеной рокованя зо дня биткы пуд Сіксовом 1588. 
рока. На сятови інтересуюча ся публика могла по-
знакомити ся из історіёв Русинув, їх жывотом, траді-
ціями, културнов и реліґіознов дїдузнинов представ-
ленов експонатами Русинськуй Музейнуй Експозіції. 
Притомных привітствовав предсїдатель РНС Сіксов 
Золтан  Мокраі и Віктор Крамаренко, предсїдатель ВРС.

13-14.: У Пейчському універзітетї на філозофськум 
факултетї довєдна з Пейчськым Руськым Центром, 
Інстітутом Славістикы, Історичным Інстітутом, 
ґрупов изглядованя історії модерної Росії и Совєт-
ського Союза, Русинськым Націоналным Само-
справованём Пейча была проведена меженародна 
научна конференція „Минулость, днешнёсть, будуч-
ность”. Конференція была приладжена и посячена ку 
юбілеёви Універзітета и на честь памняти академика 
Антонія Годинкы. Конференція проходила пуд патро-
натом Др. Йожефа Бодиша, ректора Пейчського Уні-
верзітета и Віры Ґіріц, посланика Русинув у Мадяр-
ському Парламентї. Од Вседержавного Русинського 
Самосправованя на конференції были притомнї Віктор 
Крамаренко, предсїдатель ВРС и Олґа Сілцер-Ликович, 
заміститель предсїдателя Самосправованя. Русинськый 
Научно-изглядователный Інстітут представили його 
руководитель Др. Михаил Капраль и научный секретарь 
Ірина Ворінка. Представителї ВРС, Др. Ласлов Годинка з 
доньков, довєдна из депутатами Пейчського Русинсько-
го Самосправованя поклали вінець коло памнятної 
таблы академику Антонію Годинцї.

15.: Члены Реґіоналного Русинського Націоналного 
Самосправованя Боршод-Абов-Земплина и поселень 
довкола Мішколца зучастнили ся у паломницькуй 
ходї ку слызячому образови Богородицї у Шайов-
палфалї на честь главного отпуста храма.

16.: Пуд патронатом Міністера Воєнськуй Міністерії 
Іштвана Шімічко при совмістнуй орґанізації русин-
ського посланика у Парламентї Мадярщины, Все-
державного Русинського Самосправованя, Общества 
Русинської Културы, Фундації „За Русинув” было 
проведено традіційноє културноє міроприятя пуд ті-
тулом „Шедевры Русинського Умілства”. Міроприятя 
зачало ся отворенём юбілейнуй выставкы русинського 
маляря Др. Атаназа Фединця и выступленя на нюй 
умілствознателя Балажа Феледія, по котрум выступила 
заміститель предсїдателя ВРС Олґа Сілцер-Ликович, 
предсїдатель Общества Русинської Културы. Ку гостям 
обернув ся началник оддїла Міністерії Людських Ре-
сурсув Мигаль Лакатош, а завершыв проґраму концерт 
фолклорного ансамбла „Маковіця”  (Свидник, Слова-
кія), котрый пройшов из великым успіхом.

22.: Ґрекокатолицька община Мішколца-Сірмаі и 
Русинськоє Націоналноє Самосправованя Мішколца 
довєдна орґанізовали и провели културноє міро-
приятя.

Товмачила: Ірина Скіба

Септембер

03.: У будовлї Реґіоналного Самосправованя Боршод-
Абов-Земплин у залї „Семере” одбыло ся очередноє за 
шором засїданя и сполноє слуханя Вседержавного 
Русинського Самосправованя. По нёму предсїдателї 
русинськых самосправовань Боршод-Абов-Земплин-
ськуй области зучастнили ся на совіщаню, де обсудили 
актуалнї вопросы по темі націоналных меншын. У стрічі 
участвовала посланик Русинув Мадярщины у Парла-
ментї Віра Ґіріц и предсїдатель Вседержавного Русин-
ського Самосправованя Віктор Крамаренко.

9-11.: На ініціативу Общества Нїмецької Молодежі и 
Союза Словацької Молодежі Мадярщины пуд орґані-
заціёв Держтайництва за реліґіознї, націоналнї и 
цівілнї капчаня Міністерії Людськых Ресурсув на 
озері Веленце у Аґард-Ґардонї первый раз одбыла ся  
стріча молодежі націоналных меншын. Богата на-
сыщена проґрама містила бесїды за круглым столом по 
темох, што інтересувуть молодеж. Пуд руководством 
сященикув притомных націоналных меншын, молодеж 
дустала можность представити свої орґанізації из 
націоналныма обычаями, културныма цїнностями, 
ознакомити притомных из своёв історіёв. Од имени 
Держтайництва МЛР За реліґійнї, націоналнї и цівілнї 
капчаня участникув стрічі привітствовали держтайник 
Мікловш Шолтес,  заміститель держтайника Атіла Фюлёп 
и Річард Тірчі, завідуючый главным оддїлом. Од Русинув 
были притомнї представникы РНС Дебрецена и Еде-
лейня Лівія Едіта Шолтес, Дёрдь Варґа, Арон Молнар, 
члены клуба РУКЕ Крістіна Лукачіна и Беата Цап и 
заміститель предсїдателя ВРС Олґа Сілцер-Ликович.

10.: У словенськуй Яворцї даскулько стовок люди 
прийшли спомнянути жертвы Первої Світової вой-
ны, у тому числї и русинськых воякув. У памнять 
юбілейної 100 рочницї установленя каплицї жертвам 
войны были покладенї вінцї и квітя. Мадярщину пред-
ставили Едіт Баторфі, чрезвичайный и полномочный 
посол у Словенії и Андрея Ґомбош, воєнськый аташе. Од 
русинськуй общины быв покладеный лавровый вінець, 
украшеный пантликами у фарбох мадярського и русин-
ського націоналных застав. Русинув представили пред-
сїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя 
Віктор Крамаренко, Янош Бокотей, Золтан Табак и Чаба 
Горват. Май подробну інформацію читайте у слїдуву-
чому числї новинкы.

17.: Пуд орґанізаціёв Русинського Націоналного 
Самосправованя Вамошуйфолу первый раз была 
проведена перва стріча ансамблув народної співан-
кы. У керетох стрічі ансамблї из Вамошуйфолу, 
Герцеґкута и Комловшкы познакомили притомных из 
націоналныма музыкалныма цїнностями. На стрічі были 
притомнї посланик Русинув у Парламентї Віра Ґіріц, пуд 
патронатом котруй пройшло міроприятя, и заміститель 
предсїдателя Вседержавного Русинського Самосправо-
ваня Олґа Сілцер-Ликович.

30.-02.: Пуд орґанізаціёв Реґіоналного Русинського 
Націоналного Самосправованя Боршод-Абов-Зем-
плинськуй области одбыло ся познавателной путо-
ваня на Пудкарпатя. Маршрут проходив од Хуста до 

Вістї               Hírek
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Фоторепортаж               Fotó összeállítás

Русинськый отпуст у Шайовпалфалї 
A ruszinok búcsúja Sajópálfalán

Русинськый отпуст у Шайовпалфалї 
A ruszinok búcsúja Sajópálfalán
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Fotó összeállítás               Фоторепортаж

„Ruszin Művészeti Világ Remekei” kulturális esemény
Културноє міроприятя „Шедевры Русинського Умілства“

„Ruszin Művészeti Világ Remekei” kulturális esemény
Културноє міроприятя „Шедевры Русинського Умілства“
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Ünnepeink              Наші сята 

Köszöntés              Ґратулація

Ruszin közösségünk 2016. szeptember 4-én ötödik 
alkalommal ünnepelte a sajópálfalai görögkatolikus 
templomban az Istenszülő születésének ünnepét. Erre 
az ünnepre hívta főtisztelendő Atanáz püspök úr, 
egyházmegyénk püspöke és 
Kramarenkó Viktor, az Or-
szágos Ruszin Önkormányzat 
elnöke a ruszin közösséghez 
tartozókat és az Istenszülőt 
tisztelő híveket. Az ünnepi 
Szent Liturgiát főtisztelendő 
Atanáz püspök úr vezette a 
jelenlévő zarándok csoportok 
papjaival, melyet egyházi 
szláv nyelven és magyarul 
énekeltük. Az énekek vezeté-
sében a Nyíregyházai Szent 
Atanáz Görög Katolikus 
Hittudományi Főiskola és az 
Ungvári Boldog Romzsa Tódor Hittudományi Főiskola 
papnövendékei felváltva jeleskedtek.  A Szent 
Liturgiában Bogdán atya, huszti parochus, az ungvári 
szeminárium lelki vezetője magyar és ruszin nyelven 
tanított az Istenszülő tiszteletére és az isteni gond-
viselésre, amely eddig is, jóllehet próbatételekkel, de 
megőrizte és hitvallóvá tette népünket. A Szent Liturgia 
a templom körüli búcsúi körmenettel zárult. A negyedik 
evangéliumot, Szent János evangéliumának bevezető 
részét egyházi szláv nyelven hallhattuk. Püspök atyánk 

 A ruszinok búcsúja Sajópálfalán
áldásával és az éltetésekkel befejezett Szent Liturgia 
után a közösségi házban került sor a közös ebéd 
elfogyasztására. Ismét régi ismerősök, barátok, sors-
társak találkozójává vált a ruszinok búcsúja, ahol több 

mint 400 hívő együtt ünnepelt.
Az ünnepi alkalmat meg-

tisztelte jelenlétével Giricz Ve-
ra ruszin közösségünk Ország-
gyűlési szószólója, Dr. Török 
Tamás, az Alapvető Emberi Jo-
gok Biztoshelyettes titkárságá-
nak vezetője, Kramarenkó Vik-
tor, az Országos Ruszin Ön-
kormányzat elnöke, elnök-
helyettesei és képviselői, Bán 
Gergelyné Szónoczki Mária, a 
B-A-Z megyei RNÖ elnöke, 
Kozsnyánszky János, a Ma-
gyarországi Ruszinok/Rutének 

Országos Szövetségének elnöke, a megyében és az 
ország távolabbi részében működő ruszin 
önkormányzatok elnökei és a közösségek tagjai.

Az Istenszülő és ruszin közösségünk iránti el-
köteleződésünk jeleként a jövő évi közös ünneplést is 
szeretnénk megtartani.

Isten áldja népünket, Isten óvja nemzetünket!

Szónóczky János Mihály

A folyóirat 25 éves jubileumi 
évfordulóját ünnepelték szlovák test-
véreink és a ruszin olvasóközösség 
világszerte.

1991. augusztus 21-én Eperjesen 
megjelent a jelenkor első ruszin lapja a 
„Narodnyi Novinki” első száma. A lap 
az eperjesi ruszinok kisebb csoport-
jának  lelkesedésének és erős akaratá-
nak köszönhetően jelent meg. Sajnos 
közülük nem mindenki érhette meg ezt 
a jubileumi évfordulót. Tisztelettel 
emlékezünk Hetes-Turok Vászilij, a 
Ruszinszká Obrodá első elnökéről, 
amely szervezet jelentette meg az 
újonnan megszületett folyóiratot; Sisak 

Jaroslavról, a Duhnovics Alexander 
Színház igazgatójáról, akinek köszön-
hetően a színház helységeiben a mű-
ködhetett eleinte a kicsinyke szer-
kesztőség. A lap első munkatársai és 
írói között volt Kuzmjakova Mária, 
Malcjovszka Mária, Pliskova Anna, 
Vico Fedor és Zozuljak Alexander. aki 
immár 25 éve az újság főszerkesztője. 
Gratulálunk az évfordulóhoz és további 
sikerekben gazdag hosszú éveket kívá-
nunk kollégáinknak, a „Narodnyi No-
vinki” szerkesztőségének.   

A „Ruszin Világ”szerkesztősége
Fordította: Vorinka Irén

A kortárs ruszin folyóirat évfordulójaA kortárs ruszin folyóirat évfordulója
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Őseinkre emlékezve              Памняти предкув

Tisztelt Biztos Úr, 
Helyettes Államtitkár Úr, 
Hodinka család, Nemze-
tiségi Szószólók, Orszá-
gos Önkormányzatok El-
nökei és Képviselői, meg-
jelent érdeklődő közön-
ség!

A magyarországi 
nemzetiségek jogainak 
védelméért felelős om-
budsman helyettesként 
fontosnak tartom, hogy a 
hazánkban együtt élő, 
államalkotó nemzeti-

ségek kiemelkedő szülötteiről megemlékezzünk. 
Hodinka Antal professzor személyében olyan jelentős 
tudós életét és munkásságát idézzük fel, aki a ruszin 
föld szülötteként szerzett a tudományos életben 
katedrát, akadémiai széket és általános elismertséget. 
Ladomér községben született 1864-ben, majd iskoláit 
Szeklencén, Máramarosszigeten és Ungváron végezte. 
Bölcsészettudományi doktorátust a Budapesti Tudo-
mányegyetemen szerzett 1891-ben. Görögkatolikus 
papi családból származva maga is papnövendék lett, és 
bár később érdeklődése a történettudomány, a nyel-
vészet és a néprajztudomány felé fordult, görög-
katolikus hitéhez és az egyházhoz fűződő szoros 
kapcsolatát egész élete során ápolta. Kora legrango-
sabb tudományos intézményeiben töltött be egyre 
jelentősebb tisztségeket, majd a pozsonyi jogakadémia, 
illetve ugyanott az Erzsébet Tudományegyetem pro-
fesszora lett. A magyar hazához való kötődését jelzi, 
hogy 1920-ban visszautasította Csehszlovákia és a 
prágai Károly Egyetem meghívását, helyette egyete-
mével és tanítványaival együtt Budapestre, majd 1923-
ban az egyetem új székhelyére, Pécsre költözött, ahol 
betöltötte a Bölcsészettudományi Kar dékáni tisztsé-
gét, 1932-ben pedig egy évre az egyetem rektorává 
választották. Szakmai életművének elismeréseként az 
1941-43-ban tudományos akadémiai funkciót is betöltő 
Kárpátaljai Tudományos Társaság első elnöke lett. 

Tudományos munkásságának középpontjában a 
ruszinság története, néprajza és nyelve, szélesebb érte-
lemben pedig a szláv-magyar történeti és nyelvi 
kapcsolatok álltak. Széles látókörét jelzi azonban, hogy 

a szláv-magyar kapcsolatokon belül nemcsak a 
ruszinok történetével foglalkozott, hanem szerb és 
horvát vonatkozású tudományos munkái is jelentősek. 

Megnyerő emberi és intézményvezetői tulajdonsá-
gainak bizonyítására álljanak itt az őt a rektori székben 
követő kortársának, Dr. Entz Béla prorektornak az 
1932/33. tanév zárásakor elhangzott szavai, amelyek-
kel az akkori Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi 
Tanácsának köszönetét tolmácsolta a tanév leköszönő 
rektorának, Hodinka Antalnak: „[Entz] rövid vissza-
pillantást vet a Tanács ez évi ténykedésére és örömmel 
állapítja meg, hogy az mindvégig a legteljesebb 
összhangban folyt le. Hogy ez így sikerült (…), ebben 
az érdem oroszlánrésze az egyetem Rector Magnifi-
cusáé, aki tapintatos, körültekintő és határozott 
magatartással vezette a múltakhoz hasonlóan nehéz 
ügyekkel foglalkozó e tanévi tanácsüléseket és hidalta 
át az időközönként felmerülő ellentéteket. Az Ő cél-
tudatos munkájának eredménye, hogy az egyetem a 
jövő tanévben is mind a négy tudománykarral kezdheti 
meg működését. Mint hisztorikus különös megértéssel 
tette lehetővé az egyetem történetének alapjául szol-
gáló régebbi egyetemi ünnepélyek kiadványainak 
megjelenését, melyekhez az egyes ünnepi közgyűlések 
hiányzó beszédeinek pótlását teljes eredménnyel 
szorgalmazta. Terhes rectori elfoglaltsága mellett az 
egyetemi testnevelés átszervezése érdekében is sokat 
tevékenykedett. Fáradtságot nem sajnálva, felkereste a 
társegyetemeket, hogy a testnevelés átszervezéséhez 
szükséges anyagot gyűjtsön. Bár ezt a nemes törekvését 
(…) eddig még nem sikerült tető alá hozni, de meg-
nyugtató az a gondolat, hogy ez a kívánatos ügy mégis 
megindult. Mindezeknek figyelembevételével indítvá-
nyozza ezért, mondjon a Tanács az egyetem rectorának 
érdemekben gazdag tevékenységéért jegyzőkönyvi 
köszönetet. Az egyetemi tanács a prorectori meg-
emlékezéssel kapcsolatos indítványt nagy örömmel 
magáévá teszi és az egyetem Rector Magnificusának az 
egyetem érdekében kormányzati ideje alatt kifejtett 
értékes és fáradságot nem ismerő munkásságáért 
jegyzőkönyvi köszönetet szavaz. Elnöklő Rector a 
Prorector megemlékezéséért és a tanácsi elismerésért 
megilletődéssel mond köszönetet, s egyben hálás 
köszönetét fejezi ki a Tanács tagjainak is, mert (…) 
sikerült rectori évéért az érdem nem egyedül az övé. 
Érzi és tudja ugyanis, hogy a tanév folyamán elért 

Emlékülés 
a 70 éve elhunyt Hodinka Antal tiszteletére

Emlékülés 
a 70 éve elhunyt Hodinka Antal tiszteletére

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, az 
Országos Ruszin Önkormányzat és a Ruszinokért Alapítvány közösen szervezett emlékülést 
Hodinka Antal akadémikus halálának 70. évfordulóján. 

Szalayné Sándor Erzsébet 
Prof. HC egyetemi tanár, ombudsmanhelyettes köszöntője 
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Tisztelt Biztos úr, Biz-
toshelyettes asszony, tisz-
telt Nemzetiségi vezetők, 
Jelenlévők és elsősorban 
tisztelt Hodinka család!

Többen vagyunk a 
teremben, akik a hét-
végén részt vettünk Agár-
don egy hagyomány-
teremtő ifjúsági talál-
kozón. Körülbelül százan 
voltunk, a Magyarorszá-
gon élő nemzetiségi kö-
zösségek tízen-huszon-
éves fiataljait hívtuk 

meg, ennek szervezését a szlovák, illetve a német 
ifjúsági szervezetek vállalták. A minisztérium támo-
gatta a találkozót, és ezzel az volt a célja, hogy legyen 
egy olyan fórum, ahol a jövő nemzedékéhez tartozók 
találkozhatnak egymással. A rendezvény alkalmat 
adott az ebben a korban megszokott és igényelt 
kikapcsolódásra is a Velencei-tónál, de mód volt lelki 
életet élni az ott lévő lelkészurak és atyák társaságában. 
A találkozó meglehetősen jó hangulatú megnyitóját 
követően a megjelent újságírók első kérdése az volt, 
hogy a Magyarországon élő fiatalok, akik valamelyik 
nemzetiséghez tartoznak, elég bátrak-e ahhoz, hogy ezt 
identitásként is megéljék. 

Azt gondolom, hogy a nemzetiségekhez, valami-
lyen kisebbséghez való tartozás mindig kérdés lesz. 

A magyar kormány teljes mértékben elkötelezett 
abban – és ezt a törekvést alá tudják támasztani a 
nemzetiségi vezetők, akikkel elég aktív kapcsolatban 
vagyunk –, hogy a hazánkban, a Kárpát-medencében 
élő őshonos nemzetiségek megkapják a kellő 

támogatást. Azt, amivel a fiatalok is bátorsággal tudják 
vállalni, hogy magyar identitásukon kívül van egy 
olyan saját, a családjukban őrzött, édesapjuktól, édes-
anyjuktól, nagy- és dédszüleiktől hozott sajátos 
kultúrájuk, nyelvismeretük, ami ebből a szempontból 
őket többé, más kultúrához tartozóvá is teszi. 

A magyar identitáshoz az itt élő magyar őshonos 
identitása alapvetően hozzátartozik, a Kárpát-medence 
ezeréves történetéből gyökeredzik. Az itt élő keresz-
tény alapú hit és kultúra úgy a magyar identitást, mint a 
tizenhárom nemzetiségünk önazonosságtudatát meg-
határozza. Ha ezt érvekkel kéne alátámasztanom, 
mindenféle jogszabály említése nélkül úgy tudnám 
megtenni, hogy rámutatok: amit a kormányzat, az 
állam adni tud, az azoknak a kereteknek a biztosítása, 
amelyekben a magyarországi nemzetiségek otthon 
érezve magukat kulturális autonómiájukat megélhetik 
és működni tudnak. Az egyik ilyen lehetőség – erről a 
szószóló asszonyokkal a megemlékezés kezdete előtt 
beszélgettünk –, hogy mind a tizenhárom nemzetiség 
szószólója részt vesz a parlamenti munkában. Nagyon 
fontos – hisz itt egy ruszin megemlékezésen vagyunk –, 
hogy ez a részvételi jog a nemzetiségek létszámától 
független. A keretek tehát, melyek a nemzetiségek 
számára adottak, nem létszámhoz kötöttek. Az persze, 
hogy melyik nemzetiség mennyire tud élni ezekkel a 
lehetőségekkel, azaz hány iskolát vesz át, hány 
önkormányzatot tart fenn, az nyilván függ attól, hogy 
egyébként milyen létszámmal él ebben az országban. 
Maguk a keretek azonban mindannyiuk számára 
adottak. 

A szószólók mellett létezik az önkormányzatok 
rendszere. Az önkormányzati elnökökkel és elnök 
asszonyokkal is sűrűn szoktunk beszélgetni. A ruszin 
nemzetiségnek közel ötven helyi önkormányzata van!

Fülöp Attila 
EMMI Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős helyettes államtitkár köszöntője

eredményekhez a Tanács tagjainak hathatós és ön-
zetlen támogatása segítette. Majd pedig kellemes 
üdülést kíván tanácstagtársainak, hogy az új tanévvel 
rájuk váró munkát frissességgel és nagy ügyszeretettel 
kezdhessék meg (...). [sic!]”

(Az ETE Tanácsának 1932/33. tanévi tizedik 
rendes ülése, 1933. jún. 28.) 

Pécsett az Országos Ruszin Önkormányzat     
2004-ben, Hodinka Antal születésének 150. évfordu-
lója alkalmából az immár Pécsi Tudományegyetem 
nevet viselő egykori Erzsébet Tudományegyetem 
Ifjúság úti épületén emléktáblát helyezett el egy meg-
ható felirattal: „A Pécsi Tudományegyetem dékánja és 
rektora. A ruszinok büszkesége.”

Ma, Hodinka Antal halálának 70. évfordulóján 

alkalmunk van egy olyan kiváló tudós munkásságát 
felidézni, aki történészként, nyelvészként és néprajz-
kutatóként nemcsak szűkebb pátriája, Kárpátalja és a 
ruszinság számára alkotott maradandót, hanem kora 
szellemi és tudományos életének is kiemelkedő alakja 
volt. Ruszin gyökereit mindvégig ápolva szolgálta a 
Kárpát-medencében élő népek és nemzetiségek békés 
együttélését, melyet a tudomány eszközeivel segített 
elő. Napjainkban, amikor az intolerancia erősödésének 
lehetünk nap mint nap tanúi, megszívlelendő egy olyan 
személyiség példája, aki a tudás fényével küzdött a 
tudatlanság sötétsége ellen, hiszen minél jobban 
ismerjük az országunkban velünk élő nemzetiségek – 
vagy akár távolabbi népek – kultúráját és történetét, 
annál kevésbé képes hatni ránk az idegengyűlölet 
bénító félelme.
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Itt most Hodinka Antal munkásságáról, egy 
akadémikusról, történészről beszélünk majd, ezért 
néhány mondatot az oktatásról is szólnék, mert azt 
gondolom, hogy a jövő és a túlélés szempontjából talán 
ez a legfontosabb. A nemzetiségi önkormányzatok 
fenntarthatnak iskolákat, ezzel egyre többen élnek. 
2010-ben összesen 3100 gyermek kezdte a tanévet 
olyan iskolában, amely valamely nemzetiségi 
önkormányzat fenntartásában állt. Ez a szám 2016-ban 
12 600-ra nőtt! Ezzel nem azt mondom, hogy min-
denki, aki akart, az ott is tanul, de hat év alatt mégiscsak 
négyszeresére nőtt azoknak a száma, akik a nemzeti-
ségi önkormányzatok által fenntartott iskolák diákjai. A 
ruszin közösségről külön elmondható, hogy egy olyan 
nemzetiség, amelyiknek anélkül, hogy ezt szerette 
volna, az évszázadok során többször is új országban 
kellett közösségeket alkotnia. A legfontosabb tanulság 
talán az, hogy a nyelvben rejlik a túlélés esélye. Gon-
dolom, ezt ismerték fel, amikor az volt a kérdés, hogy 
legyen-e ruszin kutatóintézet, hogy megtörténjen a 
nyelvjárás egységesítése, és amikor az vetődött fel, 
hogy nyelvvizsgát is lehessen tenni. Van, aki már le is 
tette. 

Az iskolákon kívül még az anyagi támogatásokról 
is szeretnék egy gondolatot elmondani. Az elmúlt közel 
hat évben az össznemzetiségi támogatás, melyben 
mind a tizenhárom nemzetiség részesült, közel két és 
félszeresére emelkedett. Ez azt jelenti, hogy 2017-ben 
nagyságrendileg 8,7 milliárd forint van a költség-
vetésben, ami a nemzetiségeknek közvetlenül juttatott 
támogatás. 

Hodinka Antal többek között szívesen vállalt civil 
társadalmi tevékenységeket. Amikor megalakult a Ma-
gyar Görögkatolikusok Országos Szövetsége, akkor 
egyik tagozatának az elnöke lett. Nyitóbeszédében 
1922. január 12-én azt mondta:” A MÁGOSZ teljes 
mértékben gondját fogja viselni a görögkatolikus 
híveknek a bölcsőtől a sírig. Csecsemő napközis 

otthonok létesítését tervezi, hogy az anyák nyugodtan 
végezhessék munkájukat. Szeretné előmozdítani az 
iskola utáni nevelést, gondozni az anyákat, támogatni 
minden ügyében a görögkatolikus családokat, kórhá-
zakat, aggastyán- és szegénygondozók létesítését, a 
társas élet fejlesztése érdekében népi ünnepeket, test-
véri látogatásokat szervezni.” 

Ennek kapcsán szeretnék megemlékezni arról is, 
hogy a nemzetiségek és a keresztény egyházak kap-
csolata mennyire erős. A KSH adatai szerint Magyar-
ország népességének közel több mint ötven százaléka 
tartja magát valamilyen felekezethez tartozónak. Ez 
nem tükröződik abban, hogy mennyien járnak például 
vasárnap szentmisére, de jelzi azt, hogy hányan 
gondolják mégis így. A nemzetiségeknél ugyanez az 
arány 72%, ami azt jelenti, hogy a nemzetiségek 
erősebben kapcsolódnak az egyházakhoz. A ruszin 
közösségnél sem kell hangsúlyoznom, hogy a görög-
katolikus egyházhoz való kötődése mennyire erős. 
Örömmel jelentem be: szívesen támogatjuk azt a kérést, 
hogy a ruszin közösség a görögkatolikus egyházzal 
együtt, olyan közösségi házat alakítson ki Debrecen-
ben, ami úgy a nemzetiség, mint az egyház továbbélését 
segíti. Ezt 15 millió forinttal fogja támogatni a kor-
mány. Ebben a kontextusban őszintén kívánom 
Önöknek, hogy az itteni európai magyar és nemzetiségi 
identitásukat senki ne kérdőjelezze meg! Hogy az a 
fajta kötődés az egyházhoz, ami eddig élt, továbbra is 
megmaradjon! Hogyha jövőre találkozunk, akkor egy 
identitásában még inkább erősödő ruszin nemzetiség-
gel és magyar identitással rendelkező közösséggel 
találkozhassunk! A vezetőknek pedig sok erőt kívánok, 
mert egy építkezés során legalább ötször megbánja az 
ember, hogy belefogott valamibe, de ha működik, 
akkor hatodszorra sokkal nagyobb lesz az öröm, 
úgyhogy őszintén remélem, be is tudják majd fejezni.

Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja 
Önöket!

Egy mindkét nagyszülőig görögkatolikus papok 
családjából származó, zempléni születésű, de gyer-
mek- és ifjúkorát a máramarosi Szeklencén (Szokir-
nica) töltő tehetséges fiatalember Máramarossziget, 
Ungvár, Budapest, Bécs, Róma után, mint a magyar 
szlavisztika és történettudomány egyik legkiválóbb 
tudósa kap egyetemi katedrát a pozsonyi Erzsébet 
Egyetemen, majd egyetemével együtt – tanszék-
vezetőként – Pécsett nyer menedéket. Közben már 
dolgozott a Magyar Nemzeti Múzeum Könyvtárában 
(a mai Országos Széchényi Könyvtárban!), s a szláv 

nyelvű kéziratok rendezése során pótolhatatlan forrás-
ismeretre tett szert, ahogy később az Osztrák Történet-
tudományi Intézetben, majd a Császári-Királyi Hit-
bizomány Könyvtárában is. Ezt a munkáját csak 
1895–1896-ban szakítja meg, amikor a MTA ösztön-
díjával Róma könyvtáraiban és levéltáraiban búvár-
kodik.

Hodinka Antalt – hiszen róla van szó – szerteágazó 
tevékenységében remek nyelvismerete is segítette. 
Magyarul és anyanyelvén, ruszinul értelemszerűen 
tudott, kiválóan ismerte a görög katolikus liturgia 

A szeklencei szegényember üzeneteA szeklencei szegényember üzenete
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egyházi szláv nyelvét, az irodalmi orosz és szerb nyel-
vet, beszélt németül és latinul.

Pályája kezdetén a délszláv nyelvek és a délszláv 
történelem kiváló szakembereként vált ismertté ország-

 
, pontosabban birodalomszerte. Magántanári képesíté-
sét A magyar és szláv érintkezések története 1526-ig 
című dolgozatával szerezte 1905-ben a budapesti egye-
tem bölcsészkarán. 1910-től a Magyar Tudományos 
Akadémia levelező, 1933-tól rendes tagja. 

Még pozsonyi tanári működése idején adta ki az 
 orosz évkönyvek magyar vonatkozásait feltáró kötetét.

Ez a keleti szláv érdeklődésre mutató forrásértékű kötet 
már elénk idézi Hodinka elkötelezettségét saját népe, a 
ruszinok iránt. Kárpátaljának, a görögkatolikus 
egyháznak és a régió népének történetét folyamatosan 
kutatta. Ennek során minden számba vehető archívu-
mot felkeresett, beleértve az erdélyi és a vidéki gyűjte-
ményeket is.

Első ruszin vonatkozású írása Az Osztrák–Magyar 
Monarchia írásban és képben c. monográfia VI. 
kötetében jelent meg 1900-ban. Hodinka Antal e 

feladata során valójában olvasmányos, közérthető 
kismonográfiát írt; terepmunkái során számos tárgy-
leírást és rajzot készített, nem szorítkozott – számos 
szerzőtársához hasonlóan - másodforrásokra.

Talán legnagyobb szabású munkája (amelyet egy 
sorozat első részének szánt) A munkácsi görögkatho-
likus püspökség története c. monográfia, amelyben 
kitért a település- és művelődéstörténeti vonatkozá-
sokra, s a ruszin historiográfiát áttekintve először vonja 
kétségbe a Litvániából menekült Koriathovics Tódor 
„munkácsi herceg” által állítólag 1360-ban kiadott 
oklevél hitelességét.

Hodinka átfogó ruszin monográfia megalkotására 
törekedett, a legtöbb jegyzete azonban kéziratban 
maradt, s Perényi József történész által rendszerezve a 
hatvanas évek elején került a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtára kézirattárába. Megjelent rész-
tanulmányai közül az ungvári domíniumról kiadott, 
elsősorban gazdaságtörténeti jellegű tanulmánya a 
legismertebb.

(Folytatjuk)
S. Benedek András, író      

   

Magyarország Anya kíván gyermekeinek, a Besz-
kidek lábánál élő ruszinoknak egészséget és békés 
életet. Egyszer réges-régen eszembe jutott a levél, 
amely a Huszli hegy tetején egy sziklában van elrejtve. 
Megkerestem és láttam, hogy a Ruszin Bánat írt a déli 
Kárpátok majdani ruszinjainak, hogy amikor kiszakít-
ják őket keblemből, a legnagyobb baj idején, elő-
kerüljön és vigaszt nyújtson az a levél. Azt írja, hogy 
amióta ide kerültek, bajlódtak az én ruszin gyerme-
keim. Mert nem tudtak búzát vetni, csak a kukorica és 
az árpa termett meg. Búzáért a magyarokhoz kellett 
menni. Mentek is évről évre. Aztán egyszer csak 
valamilyen ruszin kölykök, dehogy kölykök, karóra 
való léhűtők, kifordították a világot. Mert Csaszlócból 
ígértek nekik autonómiát, földet, parlamentet, kép-
viselőt, autót és mindenféle frászkarikát. Ők hittek az 
ígéretnek, pedig az árváknak még kenyerük sem volt. 
De a csaszlóciak nem engedték többé őket hozzám, 
hogy megkeressék nálam maguknak a betevőt, ahogy 
régen.

Amikor elolvastam ezeket, nagyon megsajnáltalak 
titeket. Elgondolkodtam és eldöntöttem, hogy meg-
teszek mindent, amit tudok. Nem gondoltam volna azt, 
hogy valaha ilyen idők jöhetnek. Mert elképzelni sem 
tudtam, hogy az én édes gyermekeimet valaki elszakítja 
tőlem. Azt meg, hogy maguktól hagyjanak el, azt vég-
képp nem hittem. Mert ki ad nekik rajtam kívül 
kenyeret?

Ha mindez mégis igaz lenne, arra az esetre én is 

írok egy levelet, és a másik mellé teszem. Ha azt 
meglelik, megtalálják az enyémet is. És valahol, 
valamikor elolvassák mindkettőt. És ha vigaszt lelnek 
abban, vigaszt találnak az enyémben is. Már most 
megmondom és meg is ígérem, hogy ha valóban 
eljönnek azok az idők, amikor az én ruszin gyerekeim-
nek kenyerük sem lesz, őket én mindig az én édes 
gyermekeimnek fogom tekinteni, még ha hűtlenek 
voltak is. És ha visszatérnek hozzám, még ha csak egy 
kis időre is, és enni kérnek, búzakenyérrel fogadom 
őket. Azért, hogy ebben ne kételkedjetek, ideteszem ezt 
a levelet akkor, amikor nagyapáitok még csak déd-
unokák voltak. Írtam pedig ezt a levelet felettetek való 
mélységes bánatomban. És amikor olvassátok, em-
lékezzetek rám, a titeket sosem felejtő Magyaror-
szágra.

Most képzeljék el, hogy éreztem magam, mikor ezt 
a két levelet elolvastam. Nem kerestem én tovább 
Rosztiszláv tábláját, hanem könnyek közt indultam 
hazafelé, és lassacskán lejutottam a hegyről a völgybe. 
És ahogy krákogva és köhécselve hazaértem, nem 
rejtettem el a két levelet, hanem továbbadtam, hogy 
mindenki olvashassa.  Maradjatok meg egészségben és 
jólétben. Írta ezt pedig megint egy szegénylegény, de 
most Kukutyinból.

Fordította: Janger Bt.
Hodinka Antal “Az árvíznél is rettenetesebb az 

idő…” című szöveg gyűjteményből, amelyet 
Dr. Káprály Mihály rendezett kiadáshoz

Hodinka Antal: Két égi levélHodinka Antal: Két égi levél
Második levél, amit Magyarország Anyánk írt a tőle elszakított gyermekeinek

Őseinkre emlékezve              Памняти предкув 
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Nemzetközi Ruszin
anyanyelvi és hagyományőrző tábor

Nekem a legjobban a kézműves nap tetszett, 
amikor a mágnes táblát készítettük, amire ráraktuk a 
ruszin címert és zászlót, és amikor a ruszin pólót 
készítettük, és azt aláírta mindenki. A kalandpark is 
nagyon tetszett. Nagyon izgalmas volt mászni, meg a 
csónakozás, amikor belementünk a nádasba, és mi is 
evezhettünk.

Bán Mária 8 éves, Miskolc

Minden nagyon tetszett, de legjobban a parlamenti 
kirándulás és a hajókázás, a nagy locsolkodás, amikor 
nagyon meleg volt, és mindenkit le lehetett önteni 
hideg vízzel, még a felnőtteket is.

A kárpátaljai gyerekeknek az éneke is nagyon 
tetszett, főleg a "Aj Maricska csicsiri" ének. Még min-
dig szoktuk énekelni.

Bán Anna 8 éves, Miskolc

A nyári szünet elején nagy izgalommal készültünk 
Sajópálfalára. Sokszor voltunk már ott a hittanos hála-
adáson, és láttuk a ruszin táborozókat. Ebben az évben 
mi is részt vettünk a táborban.

Hat napot töltöttünk a Zarándokházban. A szerve-
zők sok programmal készültek. Voltunk Miskolcon, 
Budapesten a Parlamentben és a Harsányi Kaland-
parkban is. A kézműves napon karkötőt fontunk, tésztát 
gyúrtunk, pólót színeztünk és mágnes táblán ruszin 
címert és zászlót készítettünk. Az utolsó napon a nagy 
melegben jólesett a strandolás.

A táborban gyakran fagylaltoztunk, sok barátot 
szereztünk, még ruszinul is megtanultunk néhány szót. 
Köszönjük Marcsi néninek és segítőinek ezeket a szép 
és vidám napokat.

Bak Dorottya, Dávid és László 8, 11,11, Miskolc

Azért tetszett a tábor, mert egy kicsit meg-
ismerhettük a ruszin kultúra népdalait, imáit. Ezen 
kívül jó barátokra tettünk szert. Kölcsönösen tanultunk 
a másik nyelv hétköznapi szavaiból. A programok is jók 
voltak: strand, kalandpark (ez volt a kedvenc napom), 
kézműves nap stb. De ami a legjobb volt, az a minden-
napos jégkrém!

Gyulai Réka 13 éves, Debrecen

A sajópálfalai táborban nagyon jó közösség gyűlt 
össze, ezért jól éreztem magam azon a héten. A közös 
játékok még élvezetesebbé tették az együttlétet. Leg-
emlékezetesebb számomra a budapesti hajókirándulás 
volt a Dunán. A változatos programok közül a miskolci 
strandolás volt a legjobb. A ruszin hagyományok és 
nyelv tanulása sok érdekességgel szolgált a társaság-
nak. Remélem, jövőre is lesz ilyen tábor, amire el-
mehetek.

Obbágy Gábor 13 éves, Szikszó

                       

Balatonföldvári Ruszin Ifjúsági Anyanyelvi 
Művészeti Tábor

„Az idei évben, mint máskor is, nagyon tetszett a 
nyelvi és művészeti ruszin tábor. Nagyon sok jó pro-
gramot találtak ki a szervezők, amelyekben minden 
korosztály megtalálta az örömét. A nap minden része 
pontosan be volt osztva egy napirendben. Volt ének-
óránk, táncóránk, kézműves foglalkozásaink:  neme-
zeltünk, batikoltunk, rajzoltunk, festettünk és még egy 
korongozással egybekötött kirándulást is szerveztek 
nekünk. A programok mindig kötetlenek voltak, és 
természetesen ezen feladataink mellett bőven jutott idő 
a strandolásra, szórakozásra és egy kis mókázásra is a 
barátainkkal. Volt tehetségkutató verseny is, amely 
különösen tetszett mindenkinek, annak ellenére, hogy 
először féltünk a feladattól, a szerepléstől. A szervezők 
azonban az összes fellépőből kihozták a legjobbat, és 
mindenkit rávezettek rejtett talentumára: az ügyesség-
re, szép énekhangra, táncérzékre. Volt olyan is, aki nem 
is tudta, hogy pontosan miben is tehetséges, mégis 
szerepelt, és sikerélménnyel gazdagodott. Tíz napot 
töltöttünk együtt ebben a táborban, de nem tűnt annyi-
nak. Sajnos, hamar elrepült az idő. Remélem, hogy 
jövőre ismét el tudok jönni, sok jó programban tudok 
részt venni és új élményeket szerezhetek.”

Ráduly Alexandra és Ráduly Adrien, Pécs

Nagyon jó volt az idei tábor. Mindig nagyon vá-
gyom, hogy vége legyen a sulinak és már csomagol-

Gyermekek élménybeszámolóiGyermekek élménybeszámolói
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hassak. Sok barátom van, akik már több éve járnak ide, 
és ők is nagyon jól érzik magukat a táborban. Én és a 
testvérem már 7 éve itt töltjük a nyári szünidő egy 
részét. Az első táborban még nagyon kicsik voltunk, és 
mindenki olyan nagynak tűnt, persze idősebbek is 
voltak nálunk. Aztán a következő táborban a leg-
idősebbek nem jöttek, de helyettük jöttek új diákok, 
akikkel szintén jó barátságban lettünk. Az idei táborban 
én most a legnagyobbak közé tartoztam és olyan jó 
érzés volt segíteni a táborvezető munkáját, mert már 
rendelkezem némi tudással, ami a ruszinok kultúrájá-
val,a  zenei világgal kapcsolatos, és megtanultam a 
ruszin himnuszt meg sok ruszin dalt is. Ezen kívül már 
az előző táborokban megtanultam a batikolást, neme-
zelést, papírhajtogatást. Most már én is segíthettem a 
tanárainknak a tanításban. Nagyon sokat énekeltünk,  
táncoltunk, rajzoltunk, játszottunk, versenyeztünk. A 
Gálán több műfajban és megmutatkoztam. Fuvolán 
előadtam a „Ná potocskum prálá…” című dalt, szere-
peltem a „Ruszin és magyar” című színdarabban és 
természetesen énekeltem a kórussal és a Ruszényátá 
együttessel is. A Tábor Csillagai vetélkedőben ki kellett 
választanunk egy kisebb kislányt, készíteni kellett neki 
jelmezt, bemutatkozni egy prezentáció keretében, a 
műveltségi vetélkedőben a ruszin nemzetiségi élettel 
kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolni.

Nagyon szeretem a ruszin művészeti tábort, remé-
lem jövőre is lesz, és újból találkozhatok a bará-
taimmal! 

Likovics Vivien, Diósd

Ruszin Ifjúsági Táborba már 5 éve járok... Ezt az 
élményt nagyon-nagyon köszönöm a Ruszin Kulturális 
Egyesület tagjainak, akik segítettek létrehozni ezt a 
csodálatos tábort! Ebben a táborban ugyanis meg-
ismerhettem a ruszin kultúrát, gyakorolhattam a ruszin 
énekeket, fejleszthettem az énektudásomat!

Megismerhettem új gyerekeket és bemutathattam a 
tehetségemet a Gála koncerten! Ugyanakkor élvezhet-
tem a Balaton hullámait, a sok szórakoztató műsort, 

játékot, vetélkedőt és a tábori hangulatot a szálloda 
gyermekhangoktól nyüzsgő folyosóin.

Köszönetet szeretnék mondani a tanáraimnak is, 
akik egész héten oktattak minket!

Ez volt a legjobb tábor!
Cap Beáta, Budapest

„A táborban töltött 10 nap alatt játékos, jó hangu-
latú feladatokkal szereztünk ismereteket a ruszin 
nemzetiség történelméről, a magyarországi ruszin 
közösségi életről, szép ruszin dalokat, verseket és 
táncokat tanultunk. Sőt, még színdarabot is rendez-
tünk, ami egy legenda alapján a magyar és a ruszin 
békés együttélésről szól. Már az első napon, amikor 
Olga néni, a Ruszin Kulturális Egyesület vezetője 
megnyitotta a tábort, sok érdekes ismeretttel gazda-
godtunk a ruszinok aktuális helyzetéről, életéről. 
Példamutató volt a táborszervezők és a tanárok közös 
koncertje, amin elhangzottak az általunk már ismert és 
még ismeretlen ruszin dalok. A második  és a következő 
napokon már órarend szerint zajlott a munka. Reggel 
frissítő torna volt a parkban, délelőtt nyelvi-, zenés-, 
rajz-, kézműves foglalkozások jól összeállított 
sorrendben és mennyiségben, hogy soha ne érezzük 
kényszernek vagy fárasztónak. Emellett szabad 
programot is kaptunk jócskán. Megmártóztunk a 
vízben, a park területén gyönyörű strandröplabda és 
homokfoci pályákon számtalan izgalmas foci-, illetve 
röplabda meccset játszottunk, vízibombáztunk, sport-
vetélkedőkben, ügyességi játékokban próbálhattuk ki 
magunkat. A Tábor Csillagai című vetélkedő nagyon 
izgalmas volt a lányok számára, mert itt lehetett igazán 
bemutatkozni, hogy ki mennyire tájékozott, ügyes, 
kreatív, stb. Nagyon érdekes volt a fazekas műhely 
látogatása, ahol mindenki kipróbálhatta a mesterség 
fortélyait. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, sok új 
barátot szereztünk. Reméljük, hogy jövőre ismét talál-
kozunk és fejleszthetjük a tudásunkat a korábban 
említett területeken.”

Kis Gréta, Budapest
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Hírek              Вістї 

Szeptember
03.:  A BAZ Megyei Önkormányzat Megyeháza 

épületének Szemere termében tartotta az Országos Ruszin 
Önkormányzat a soron következő kihelyezett ülését és köz-
meghallgatását, majd a Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
ruszin önkormányzatainak elnökei tanácskozáson vettek részt, 
amely során időszerű nemzetiségi kérdésekről tájékozódtak. A 
találkozón részt vett Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nem-
zetiségi szószólója és Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin 
Önkormányzat elnöke.

9-11.:  A Magyarországi Német Fiatalok Közössége és 
a Szlovák Fiatalok Szervezetének kezdeményezésére az 
EMMI Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkársága szervezésében a Velencei-tó 
partján, Agárdon első ízben rendezték meg a Nemzetiségi 
Ifjúsági Találkozót. A gazdag program tartalmazott kerek-
asztal-beszélgetéseket a jelenlévő nemzetiségi felekezetek 
lelkészeinek irányításával a nemzetiségi ifjúságot érintő té-
mákban, a fiatalok lehetőséget kaptak szervezeteik bemutatá-
sára, egymás hagyományainak, kulturális értékeinek, törté-
nelmének megismerésére. A találkozó résztvevőit Soltész 
Miklós államtitkár, Fülöp Attila helyettes államtitkár és Tircsi 
Richárd főosztályvezető köszöntötték. Közösségünket a talál-
kozón a Debreceni és az Edelényi RNÖ javaslatára Soltész 
Edit Lívia, Varga György, Molnár Áron, valamint a Ruszin 
Kulturális Egyesület klubjától Lukacsina Krisztina és Cap 
Beáta, valamint Szilcer-Likovics Olga, az ORÖ elnökhelyet-
tese képviselte.    

10.: A szlovéniai Javorca községben több száz fős 
emlékező közönség virágokat és koszorúkat helyezett az I. 
világháborúban elesett, köztük számos ruszin nemzetiségű 
katona emlékére emelt kápolna 100 éves jubileuma al-
kalmából. Magyarországot Szilágyiné Bátorfi Edit, hazánk 
szlovéniai rendkívüli és meghatalmazott nagykövete és 
Gombos Andrea, katonai attasé képviselte. A hazai ruszin 
közösség nevében a magyar és ruszin szalaggal díszített babér- 
koszorút Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke, valamint Boko-
tey János, Tabak Zoltán és Horváth Csaba helyezték el. (A 
részletes beszámolót lapunk következő számában közöljük).

 17.: A Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat szervezésében első alkalommal került sor az „I. Vámos-
újfalui Népdalkör Találkozóra”.  A találkozón a komlóskai, 
hercegkúti és a vámosújfalui népdalcsoportok nemzetiségi 
dalaikkal léptek fel. A rendezvény fővédnöke Giricz Vera, az 
Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója volt, az Országos 
Ruszin Önkormányzatot Szilcer-Likovics Olga, az ORÖ 
elnökhelyettese képviselte.

30. – október 02.: A BAZ Megyei Regionális Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében kárpátaljai ta-
nulmányútra került sor. A tanulmányi úton Huszt-tól Sze-
rednyéig az élő és épített örökséget ismerhették meg a részt-
vevők.  

Október
8.:  Szikszó Város Napja címmel emlékezett meg a vá-

ros lakossága az 1588-as szikszói csatára. Az ünnepen az 
Inkubátorházban az érdeklődő közönség kiállítást láthatott a 
ruszinok történetéről, életéről, hagyományairól, kulturális és 
vallási értékeiről. Az összegyűlteket Mokrai Zoltán, a Szikszói 
RNÖ elnöke köszöntötte, az Országos Ruszin Önkormány-
zatot Kramarenko Viktor elnök képviselte.

13-14.:  A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi Kara, a Pécsi Orosz Központ, a Szlavisztika Intézet, a 
Történelemtudományi Intézet, a Modernkori Oroszország és 
Szovjetunió Történeti Kutatócsoport (MOSZT) és a Pécsi 
Ruszin Önkormányzat Szláv-magyar kapcsolatok „Múlt, 
jelen, jövő” című nemzetközi tudományos konferenciával 
tisztelgett Hodinka Antal akadémikus emlékének és az 
egyetem közelgő jubileumának. A rendezvény fővédnökei: Dr. 
Bódis József, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Giricz 
Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója. Az 
Országos Ruszin Önkormányzatot a konferencián Kramaren-
ko Viktor elnök, Szilcer-Likovics Olga elnökhelyettes, 
Dr.Káprály Mihály, a Ruszin Tudományos Intézet vezetője és 
Vorinka Irén, az Intézet tudományos munkatársa képviselte. 
Az OrÖ, Dr. Hodinka László és leánya és a Pécsi Ruszin Ön-
kormányzat képviselői megkoszorúzták Hodinka Antal 
akadémikus emléktábláját, ahol Csehily József, a PRÖ elnöke 
emlékezett meg az évfordulóról.

15.: A BAZ Megyei Regionális Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Miskolc környéki településeken élő és 
közösségünkhöz tartozók a „Nagyvárosi Zarándoklás a 
Sajópálfalai Kegykép Főbúcsújára” elnevezésű zarán-
doklaton vettek részt.

16.: A Stefánia Palotában Dr. Simicskó István hon-
védelmi miniszter fővédnökségével, az Országgyűlés ru-
szin nemzetiségi szószólója, az Országos Ruszin Önkor-
mányzat, a Ruszin Kulturális Egyesület és a Ruszinokért 
Alapítvány társszervezésében megtartották a Ruszin Mű-
vészeti Világ Remekei címmel a hagyományos őszi kul-
turális eseményt. Az idei rendezvény Dr. Fedinecz Atanáz 
festőművész jubileumi kiállításával kezdődött, amelyet Feledy 
Balázs művészeti író nyitott meg, majd Szilcer-Likovics Olga, 
az ORÖ elnökhelyettese, az MRK elnöke köszöntője után 
Lakatos Mihály, az EMMI osztályvezetője szólt az összegyűlt 
népes közönséghez. A program zárásaként a szlovákiai 
Svidnikből érkezett Makovica Folklór Együttes műsora nagy 
sikert aratott.

22.: A Miskolc-Szirmai Görögkatolikus Egyházközség 
és a Miskolc Megyei Jogú Város Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzata közös kulturális estet tartottak.


