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20-лїтя
Вседержавного Русинського Самосправованя
Міроприятя на честь сяткованя 20-лїтя од дня основаня Вседержавного Русинського Самосправованя
провела русинська сполность Мадярщины. Паракліс у ґрекокатолицькуй церьковли Сятых Петра и Павла у
Шарошпотокови одслужыв парох Мікловш Пал. Отвореня праздника пройшло у містнум културнум
центрови, де из привітственыма бесїдами выступили професор Др. Ріхард Гёрчик, депутат Парламента
Мадярщины од Абов-Земплина, предсїдатель Парламентськуй комісії у дїлох Европы, Віра Ґіріц, посланик
Русинув у Парламентї Мадярщины, Атіла Шікора, заміститель мера Шарошпотока. По торжественум
передаваню премії имени Антонія Годинкы на ґалаконцертї выступили Русинськый націоналный хор из
Комловшкы, ансамбл народнуй співанкы из Мучоня „Пава“, Народный ансамбл из Вамошуйфолу, Марія и
Анна Бан, конферанс: ученикы Мучонськуй Ґрекокатолицькуй Школы им. Сятого Петра Рейка Немеш и
Болаж Шпірко.

Бесїда на честь 20-лїтя
од дня образованя Вседержавного Русинського Самосправованя
Шарошпоток, 10. фебруар 2018.
Честованый Посланик Русинув у Парламентї Мадярщины,
честованый пан заміститель мера, честованї предсїдателї, панїї
и панове, дорогі гостї!
Про мене велика
честь и радость, же
Русины Мадярщины
вубра ли наш варош
містом сяточнуй проґрамы. Двадцять рокув
– се довгый час, и я
думам, же выбор вароша Шарошпотока став ся не лем позад його історії,
минулости, айбо и дякувучы його росположеню.
Ґеографічный тітул Шарошпотока наохтема
переплюв ся из имнём великого князя Ференца
Раковція ІІ. И я из увіреностёв годен повісти, же
Русины, ги казав Великый князь, майвірный народ
‒ gens fidelissima, из повным правом можуть казати
за себе и теперь. Русины однайшли собі отцюзнину
у такум містї, котроє дуже важноє и про ґрекокатолицьку церьков. Ибо позад жоны короля
Андраша І. королювны Анастазії дуже давно
появив ся сесь рітуал, котрому слїдувуть вйедно з
Русинами и велика кулькость Мадярув, и народы
другых сосїднїх держав.Туй на южнуй части
Земплина не можеме не одмітити, же ищи сперед
теріторіалныма стратами, Русины были опредїляючым народом реґіона и даже по перероздїлови го,
они зберовали захранити свою реліґію, ідентітет,
обычаї, не позеравучы на вшыткі періпетії бурли-
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вуй історії. За йсе треба оддати честь русинськуй
сполности и нам вєдно сятковати сю знаменателну
дату. Най благословить вас Господь у Шарошпотокови!
Юбілеї давуть нам можность попозерати у
минувшыну. Я увіреный, же позеравучы назад, мож
изробити поєднї выводы. Русины мавуть можность
повлияти на свою судьбу не лем через самосправованя, а и через законодавство у сотрудництві из
представителями другых націоналных меншын.
Подля Констітуції нашуй державы, меншыны,
жыючі на ї теріторії, суть частёв мадярськуй політичнуй сполности и державообразувучыма факторами. Рахуву дуже важным, же у керетох закона,
про пудпорованя націоналнуй културы выдїлявуть
ся потребнї фінансы. Наша держава у сюм вопросї є
успішнов. Про Русинув, котрі прожывавуть на
теріторіёх дакулькох держав, се тот мінімум, што
має быти изробленый.
Честованї панїї и панове!
Кедь будеме брати положеня Русинув ги народа
у сосїднїх державох, тогды треба признати, же не
все мож говорити за нёго як достаточной. Теріторія
бываня Русинув подїлена шенґеновськыма гатарами. На Пудкарпатю люде потерпавуть од економичных тяжкостюв и войны, и русинськоє, и мадярськоє обывательства. Кедь булш детално заняти ся
сим вопросом, мож повісти, же ищи суть притомнї
пережыткы комуністичнуй діктатуры. Се проявлять ся у перву очередь у отвореных натякох на
націоналну діскрімінацію.
Близь од Шарошпотока, у Верхнюм Земплинї,
недалеко од Токчаня у 80-тї рокы позад будованя
воднозаборнуй гатї, было переселено коло 3500
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Русинув из Цировкаофолу, Велка Поляна, Руське,
Седречке, Уйсомолнока и Зеллё. Так ипен, ги про
Мадярув значить у Ерделї Бёзёдуйфолу, так про Русинув значить Цировкаофолу. Класові переслїдованя люди діктатуров у реґіонох у 40-ві рокы стали
переслїдованями ипен майчуствителного шора
обывательства, котрой майсилно приязано ку
своюй роднуй земли. Айбо и у наш час русинському
обывательству быв верженый вызов ґлобалізованым світом и слїдстом повнуй ґлобалізації.
Окрем того, жебы Русины мали хосновати свої
возможности через утворені нїма общества,
сполности, горожанам Мадярщины мусай довєдна
старати ся на повну силу исповняти ушыткі
можности, котрі одображенї суть у Констітуції
державы.
Честованї панїї и панове!
Про досягненя сполочных цїлюв, окем средств,
мусай вуберати достойных и вірных свому дїлови
руководителюв, люди, котрі стануть про ушыткых
приміром. Подля моюй гадкы, є велика радость, же
Русины мавуть єден такый примір у особі Антонія
Годинкы, дякувучы роботї и дїятельству котрого
образовали ся сполности, помагавучі захраняти
русинську културу, обычаї, віру. Такі личности, ги
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Антоній Годинка, достойно представлявуть русинську сполность. Преміёв його имени награждавуть
майдостойных, майактивных Русинув. Она повинує награжденых ку далшуй роботї и так, ги и
памнять за Ференца Раковція ІІ., кладе высокі
вымогы ку членам сполности. Мы маєме захраняти
наші цїнности, лем так мы лишаєме ся людьми и
маєме смысл нашого жывота.
Довольте ми у концёви подяковати Яношу
Кожнянському, мому цімборови, предсїдателёви
Русинського Самосправованя Шарошпотока за
роботу, изроблену во благо Русинув Шарошпотока
и Земплинського реґіона. Вун 20 рокув сперед сим
быв меже ініціаторув образованя Вседержавного
Русинського Самосправованя у Мадярщинї и у
Шарошпотокови. И теперь, сяткувучы 20-лїтя
Русинського Самосправованя, мы не можеме
ставити сперед собов инші цїлї, ги хранити и
умножати досягненї успіхы. Дякуву вам, за вто што
зучастнив єм ся на вашум сятї.
Др. Ріхард Гёрчік,
професор, депутат Парламента
од Абов-Земплина,
предсїдатель Парламентськуй комісії
у дїлох Европы

Сяточна бесїда Атілы Шікоры,
замістителя мера Шарошпотока
Честованї гостї!
Май характернов
судьбов народа, котрый
вєдно из Мадярами
прожывать у Дунайськум басенови, є судьба русинського народа.
Они ниґда не мали оддїлну державность и
сполну теріторію бываня. Націоналный ідентітет, ґрекокатолицька
віра, не дуже серенчливоє стимулованя созданя свого літературного
языка, майблизкі меже собов діалекты, богата и
рузнокіпна етноґрафія, а также многоручноє русинсько-мадярськоє сотрудництво опредїлили їх історичну свідомость.
По Другуй світовуй войнї была заказана не лем
ґрекокатолицька церьков, айбо самі понятя „русинськый язык“ ци „русинська націоналность“. Совєтська власть поклала пуд знак вопроса многовікову
мадярсько-русинську дружбу.
Айбо возрождающый ся русинськый ідентітет

точно опредїлив, же судьба сих народув, ги и
вшыткых народув Дунайського басена, є сполна.
Майвірный народ князя Ференца Раковція II. (не
позеравучы на многократнї стремліня дакотрых),
ниґда не поклав пуд сомнїваня дружбу двох
народув. Сам русинськый народ пуд началом
ґрекокатолицькуй церьковли зберовав захранити
свою духовну автономію и, дякувучы заступництву
Пала Телекія, на куртї четыры рокы дустав реалну
автономію. Сякому маленькому народови на просторох історії, жебы доказати своє єствованя, на самый перед треба было вернути ся ку зачаткам своюй културы и сокташув. Муцноє и здоровоє коріня,
задачі, котрі ищи предстоять сперед ним, не безнадїйнї в епоху етнічного ренесанса и реґіоналізма.
Історія русинства доста необычна и несе из собов
необычноє ученя. Сякый опыт дуже хосенный про
ушыткых обывателюв Дунайського басена.
Майважныма про русинську сполность суть
єднота ушыткуй сполности, захраненя русинського
языка, културных цїнностюв и традіцій. Многонаціоналность и взаимнї капчаня многых култур у
Дунайськум басені, се сокровище, котроє нова
Европа не має права стратити. Кібы жыв Антоній
Годинка, вун точно быв бы сякуй гадкы.
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Про мене великой щастя, же родный день Великого князя каждый рук сяткувуть у Шарошпотови,
ги єден из особых праздникув у русинськуй сполности. Наш варош придїлять великый позур тому,
жебы ушыткі меншыны, котрі бывавуть туй, мали
можность сокотити свою културу и традіції, и жебы
їх културнї міроприятя орґанично вписовали ся у
културный жывот поселеня. Нас зъєдинять гордость, же личность Ференца Ракоція II. скапчує Ша-
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рошпоток и майвірнішый народ. У сюм роцї
Шарошпоток сяткує 50-лїтя одновленя варошського статуса Шарошпотока. По сёму случаю за
цїлый рук мы проводиме серію сяточных міроприять. Также єднов из знаменательных подїй
рахуєме сяткованя 20-лїтя образованя Вседержавного Русинського Самосправованя у Мадярщинї.
Най благословить вас Господь!
Товмачила: Ірина Скіба

Лавреаты премії имени Антонія Годинкы
Др. Анна
Плїшкова
Др. Анна Плїшкова
(Плїшка), новинарь,
лінґвіст, діректор Інстітута русинського языка
и културы Пряшовського Універзітета.
Родила ся 27. юнія
1964. рока у Снинї
(Восточна Словакія).
Туй выходила ґімназію,
дале ся учила в Універзітетї имени Павла Йожефа Шафаріка у Кошыцёх,
котрый скончила 1987. рока. Трудовой дїятельство
зачала журналістом в украинськуй пряшовськуй
новинцї «Нове Життя». Актівно зучастнила ся у
русинськум націоналнум двиганю у Словакії од
самого зачатка. Продовжыла роботу новинарём уже
в русинськуй періодицї. Од 1991. рока заміститель

Марія
Рокоцька
Марія Рокоцька зачала своє дїятельство
2000. рока у Мучонськум Просвітнум Центерови Ласлова Каласа.
Из того часа занимать
ся сполочным дїятельством. 2001. рока здобыла педаґоґічну діплому за фахом „англійськый язык и реліґія“ у
Інстітутї Кароля Естергазія, котрый доповнила
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главного редактора новинкы «Народны Новинкы»
и журнала «Русин». Одреаґовала дві зберькы
антолоґії русинськуй поезії Пряшовщины. Од 1999.
рока возглавила русинськый оддїл Інстітута націоналных меншын и иностранных языкув при Пряшовськум універзітетї, котрый з роками трансформовав ся у окремый Інстітут русинського языка и
културы, діректором котрого Др. Анна Плїшкова є
од 1. марца 2008. рока. Ипен у сюм Інстітутї од сёго
рока пудготовлявуть ся учителї русинського языка и
літературы про нас, мадярськых Русинув.
Др. Анна Плїшкова є єднов из участникув
кодіфікації русинського літературного языка у
Словакії, котра успішно была завершена 1995. рока.
Автор и соавтор русинськых ортоґрафічных словарюв, ґраматикы и научных статюв з русиністикы. Є
єднов з орґанізаторув тритыжднёвуй меженароднуй Лїтнюй Школы Русинського Языка и Културы
Studium Carpato-Ruthenorum при Пряшовськум
універзітетї. Од 2010. рока у нюй зучастнило ся дас
200 особ из четырнадцять держав світа.

2008. рока діпломов інформатіка-бібліотекаря у
Нїредьгазськуй Высшуй Школї. Пак совершенствовала свої педаґоґічнї знаня новыма фахманськыма
методиками на чиселных курсох пудвышеня кваліфікації. Фундаментом про ї постояноє гармонічноє
капчаня из дїтьми, їх родителями, колеґами є
душевноє одношеня ку роботї, любов до дїти. Дуже
много позора удїлять формованю сполности, ги
класный руководитель и предсїдатель школного
самосправованя, має ярко выраженї руководителські способности.
Од 2001. рока Марія Ракоцька стала замістителём діректора, а слїдувучого рока – руководителём
ушыткого центера. 2012. рока дустала діплому
Будапештського Універзітета Економікы за фахом
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„педаґоґ‒руководитель“. 2013. рока была назначена
руководителём Просвітного Центера Ласлова Каласа, а 2017. рока – діректором Ґрекокатолицькуй
Школы Сятого Петра.
Чуство отвітствености дає Марії силу до каждоденного обновленя, ищи вецей новуй енерґії. Она
рахує за честь застаченя можности дїтям изучати

Марія
Соноцька
Марія Соноцька родила ся 30. марта 1980.
рока у фамілії ґрекокатолицького сященика. Из 6 дїти, она друга
по старшынству. Мавучы русинськой коріня, Марія старать ся
хранити русинські обычаї и у своюй родинї, и у
шырокуй околности комунікованя и дїятельства. У днешнїй час из великов
пожертвеностёв она робить выховательков у Ґрекокатолицькуй Захоронцї имени Сятого Миколая.
Марія воспитує двох дїточок, є примірнов
христіанков, жыє богатым духовным жывотом, є
активным членом ґрекокатолицькуй сполности
Мішколц-Сірмы. Марія рахує дуже важным захраненя културных цїнностюв своїх предкув, стала
єднов из централных фіґур христіанськуй общины,
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русинськый язык и културу. У Центерови мож
вубрати изученя русинського языка. Каждый рук
русинськый язык выберавуть 15-40 особ. Многі
рокы Марія Рокоцька – депутат Русинського Націоналного Самосправованя. Ги орґанізатор она
участвує у многых містных міроприятёх и помагать
самосправованю у пудготовцї ґрантув.

ку котруй обертавуть ся за совітом многі вірникы,
члены русинськуй общины. Ї активность не згасать
и у каждоденнуй роботї, у выхованю дїти, у
орґанізації културных міроприять.
Од того часа, як Марія Соноцька занимать
позіцію предсїдателя Русинського Самосправованя
реґіона Боршод-Абов-Земплин и вароша Мішколца, мож повісти, што край росквітнув, вухосновавшы можность ґрантув. Дякувучы вуграным грантам были проведенї културнї русинські
міроприятя. Русинськый ідентітет, рахує Марія, має
быти реалізованый постоянно, у сёму она великый
ентузіаст, се єден из главных напрямув ї роботы.
Дякувучы дїятельствови Марії были проведенї выставкы, екскурзії, паломницькі путованя, културнї
и умілські таборы, балы.
Ї донькы зучастнювуть ся у многых концертох,
таборох, на котрых декламувуть вершы на русинськум и мадярськум языкох, співавуть русинські
співанкы. Марія безгранично предана ґрекокатолицькуй и русинськуй общині, їх сокташам.
Енерґетика рітма жывота Марії, желаня помочи,
зъєдинявуть жывот цїлуй сполности.

Честованї читателї!
Просиме 1% из вашуй данї перечисляти на „Фондацію Про Русинув”,
даньовоє число котрої: 18170720-1-42

Честованї Читателї!
Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй
інтернет сторонї: http://ruszin.com
Ипен там у меню глядайте и електронну верзію нашуй новинкы!
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Антоній Годинка
и кодіфікація русинського літературного языка
про мадярськых Русинув
Академик Мадярськуй Академії наук
Антоній Годинка на
самый перед історик.
Його фундаменталный
труд „Історія Мукачовськуй ґрекокатолицькуй єпархії“, котра увидїла світло світа вецей
ги сто рокы сперед сим,
1909 рока, не стратив
актуалности до днешнього дня и яло го такой
нараз переиздати, ибо
уже давно є бібліоґрафічнов рідкостьов. Айбо я ги
лінґвіста любив бы єм днесь уповісти за його вклад
у науку за русинськый язык. Знаєте, же булша часть
нашуй інтеліґенції все, мож повісти онь до нашых
днюв, оріентовала ся на языкы нашых сосїдув.
Годно быти, же то и є главна причина, чом Русины
так ниґда и не мали свою властну державность.
Каждый днесь, слава Богу, вже похопив: є язык ‒ є
народ, не буде языка ‒ не буде народа. Як вошколованый чоловік Сокырницькый Сырохман, ги
вун себе меновав, познавав добрі восточнославянські языкы, айбо коли прийшла біда, хоть и не быв
фахманом, обернув ся ку языковуй проблемі, котра,
богужаль сопровождала наш народ булшу часть
єствованя. Стало ся то у траґічнї рокы по сконченю
Первуй світовуй войны, коли ся розвалёвала
Австро-Мадярська монархія и встав вопрос за
будучность нашого народа. Ипен тогды, мушеный
быв лишыти роботу в Юрідичнуй Академії в
Братіславі (ибо не видїв будучности про себе и свуй
народ не меже Мадярами, ги вун казав за Мадярщину „наша материнська держава”) и зачав нерувну битку за Русинув, за свуй народ. И ги
вошколованый чоловік, розумів, же бойовати за
будучность мож лем языком, котрый похоплять у
майоддаленых селох історичного Пудкарпатя. Кедь
не раховати бачванськых Русинув, котрі мали серенчу з Ґабором Костелником, мож повісти первый
зачав бесїдовати зо своїм народом його, народа,
языком. Зачав хосновати рудный южно-мараморошськый говор села Сокырниця. Ци были йсе
„Два небеснї листкы”, котрі єм найшов меже папірьом академика в архіві, и опубликовав єм у книзї
„Час гурше ги вода”, вадь „Утцюзнина, ґаздувство и
прошлость южно-карпатськых русинув”, книга,
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котра на зачатку 20 рокув минулого столїтя выйшла
по русинськы, по англійськы и по французськы (на
тогдашнїх світовых языкох), йсе, видав, уже не
дузнаєме ся. Та тото и не так важно. Важно же йсе
суть перві тексты, де автор не мудрує и не обзерать
ся на традіції, а пише про свуй народ языком,
максімално наближеным ку народнуй бесїдї. Выробити нормы ортоґрафії, правила правилного писаня
на основі даякого діалекта вадь ґрупы діалектув
само по собі не є нерішытелнов задачов. Каждый
філолоґ тото вам годен учинити за куртый час. Лем
дайте му писемный, написаный на сюм діалектї
текст. А ту вже зачинавуть ся проблемы. Йсе добрі
видко днесь у інтернетї, де громада молодых люди,
на самый перед у Пудкарпатю, змучена днешнїма
реаліями, зачинать писати „по нашому”, жебы хоть
лем так заявити за свуй окремый од украинського
ідентітет. Познавучи тот же украинськый літературный язык, и, часто доста слабо познавучы властнї діалекты (ниґде ся не дїнеш в 21 столїтю, они
марґіналізувуть ся и щезавуть), молодї люде зачинавуть писати так, жебы было иншак, ги по
украинськы вадь руськы. Знаєме, же у нашум
выговорі часто самогласкы (приголоснї звукы) звучать иншак, ги у споминаных языкох. Напримір,
практично ниґда не учуєте у чистум видї фонему
„е”, на містї котруй звучить звук ближшый ку „и”,
звук „о” у неакцентованум складї звучить ближше
ку „у” и т. д. И ту зачинає ся тота опасность, котру
похопив и писав за нєї майже 100 рокы сперед сим
академик Годинка, мерькуйте, не „утопіть ся” у
фонетицї. Бесїда за фонетичный прінціп ортоґрафії
(писаня), за котрым пишеме так, ги чуєме, вуговорюєме. Зато многі наші люде, и не лем неукі,
пишуть „динь”, намісто „день”, „уд”, намісто „од”,
думавучи, же сяк они удалявуть ся од украинського,
вадь даякого иншого языка, демонструвуть „иншакость” родного русинського языка меже другыма
славянськыма языками. На муй позур, сякі патріоты демонструвуть лем властнї психолоґічнї комплексы, язанї з націоналным ідентітетом. Не є што ся
ганьбити, же пишеме єднако, ги украинцї вадь другі
славяны. Тото же слово „день” ищи индоевропейськой за походжінём, зато и по ангґлійськы
„day”. А главноє маєме слово „денный” и „денно”,
їх як маєме выговорёвати? Ку „динї” они не мавуть
ниякого одношеня, повість вам каждый здравомыслячый чоловік. Зато вошколованї Русины, кедь
дішкуровали за ортоґрафію, казали, же маєме ся
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тримати „етімолоґії”, ги казали спред стома роками
„етімолоґічного прінціпа” ортоґрафії. Антоній
Годинка не быв лінґвістов, айбо ги серіозный
ученый звик довіряти науцї, а главной мыслити
сістемно. Ги практик, мусив про ся рішыти сякі
гибы друбнї, айбо важнї языкові вопросы. Русинська бесїда, котруй стовкы рокув, зачала обрітати
„языкові” формы и яло формовати и хосновати
писемнї формы языка на сістемнуй, научнуй
основі. Зачав йсе розуміти Антоній Годинка не
нараз. Видиме, же у своюй первуй научно-популарнуй роботї „Утцюзнина, ґаздувство и прошлость южно-карпатськых русинув”, вун максімално хоснує ипен фонетичной писаня, напримір,
фіксує на письмови выговорёваня у родных про
нёго южно-мараморошськых говорох звука „в”, де
вун стратив лабіалность, выговорює ся без зучастненя ґамб, зато хоснує на місті сёго звука не традіційный про восточно-славянські языкы „в”, а так
называный неслоговый „у”. Се не была даяка новина про научный світ, доста уповісти, же Білорусы, у языкови котрых домінує фонетичный прінціп
писаня, до теперь ипен сю букву, правда, из спеціалным діакрітичным значком над нёв, хоснувуть у
властнуй ортоґрафії. Айбо уже при пудготовцї до
печатаня своюй „Глаголницї” 1922. рока, Антоній
Годинка ги истинный ученый, мушеный быв задумати ся над писанём, зачав глядати лоґіку и здравый
смысл у написанум слові и прийшов ку тому, што у
наш час лінґвісти називавуть „фонемный прінціп
ортоґрафії”, єдна фонема ‒ єдна буква. Не буду ту
вам, честованї, много говорити за фонему, языковый термин. Повім вам лем як тото фунґує на практицї, и вы за йсе чули, кедь учили украинськый вадь
руськый язык у четвертуй класї школы: Не знаш,
яку букву маєш написати, змінь слово так, жебу на
тот звук, котрый не знаш як записати, падав акцент
(кедь бесїда за самогласку), вадь дале ишла самогласка (кедь бесїда за сполугласку). Другыма словами, фонема ‒ йсе языкова єдинка, котра у бесїдї
реалізує ся у муцнуй позіції. Само собов, же за йсе
мають знати на самый перед люде, котрі пишуть
словарі вадь граматикы про нашых школарюв.
Помалї сьме дуйшли ку лоґічному завершеню
днешню бесїды. Туй маєте можность увидїти наш
русинськый ортоґрафічный словарь, у котрум суть
представленї майже 25 тысяч нашых слов. Словарь
русинськых слов и ґраматичнї таблы-мінты ку
нёму, котрі суть обявленї у сюм выданю (змінёваня
поєдных субстантивув, адъєктивув, нумералій,
прономін и вербума), мавуть помочи каждому, ко
пише вадь говорить днесь по русинськы. Маєме
честовати материнську бесїду, айбо мусиме
выробляти и сполнї нормы справованя меже
людми, тримати у тому числї и твердї языкові
традіції. Сякый путь пройшли сперед нами наші
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братя Русины у сосїднїх державох. А мы маєме
памнятати за тых, ко даколи зачинали сесь путь ку
властному літературному языкови. Мадярські Русины честувуть Антонія Годинку. И у сюм словарёви, котрый маєте можность днесь узяти до рук, суть
и такі языкові елементы, котрі сьме дали из языка
Сокырницького Сырохмана. Їх не много. Йсе,
напримір, префікс май- (майлїпшый, майдовжшый
и т.- д.), котрый познавуть и у Комловшцї, и у
Мучоню у формі най-. Дали сьме и родный про
академик „у” на містї давнёго „о” (муст, кунь, свуй и
т. д.), языковый елемент, котрый буде зъєдиняти нас
з краянами Антонія Годинкы, обывателями Южного Марамороша, Русинами Ужанщины и другых
реґіонув, де так ся говорить до днесь.
Велёчестованый академик Антоній Годинка не
лем наш історик, вун часть нашуй днешнёсти,
моралный и фаховый авторітет про свуй народ.
Др. Михаил Капраль
Ведучый Русинського Научного Інстітута
имени академика Антонія Годинкы
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Иван Силвай – русинськый поет, писатель
Жывот и творчость
Иван Силвай родив ся 1838. рока у жупі Береґ, у
селї Сусково, у фамілії ґрекокатолицького сященика. Ґімназію скончив в Ужгородї и Сатмарі,
пузднїйше свої теолоґічнї познаня углубляв в Ужгородськуй семінарії и Будапештськум універзітетї.
1862. рока, будучы молодым сящеником, став
помочником свого отця у Сускові, по смерти
котрого и зайняв його довжность. Айбо 1881.
рока Ивана Силвая перевели у Туря-Реметы.
На первый взгляд, його жывот
и карьєра ничым не рознили ся
од судьбы другых ґрекокатолицькых сященикув, айбо,
кедь глубже изучити ушыткі
записы, котрі захранили ся,
лем тогди отворять ся
правдива сущность сященика. У каждому шорикови його творув одображає ся любов його ку
людям, стремліня їм
помочи и зробити жывот ма й л е г ш ы м у
склавшуй ся тяжкуй
сітуації.
Доказом сёго служыть
його книга „Автобіографія”,
котра была написана на
фарі у Туря-Реметох автором у возрастї 60 рокув
1898. рока. Ся чудесна біоґрафія є кроников ушыткуй
фамілії, за Русинув, бывавучых на Пудкарпатю, за
їх тяжкый жывот. У своїх творох автор одмічать
важноє значеня вошколованя селян, пише за
історичну ролю русинського народа, за його културу, традіції. Як сященик вун изробив описаня
даcкулькох монастырюв и церьков, а также церькувных праздникув. Изучавучы творы Ивана
Силвая, мы пересвідчуєме ся, же Иван Силвай у
єднуй особі служыв свому народови и як сященик,
и як просвітитель. Вун реґуларно публикує статї,
очеркы у областных, районых выданёх, як „Новый
Міръ”, „Карпатъ”, „Листокъ”.
Иван Силвай быв выдатным літературным дїятелём другуй половкы XlX. столїтя, творы котрого
составили четыри величезнї томы рукописув. Булшость його творув была выдана пуд имням Уріил
Метеор.
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Уріил Метеор, подобно як и Александер Духнович и Евгеній Фенцик, быв личностёв из енциклопедичным обсягом познань. Окрем русинського
языка, вун знав мадярськый, латынь, руськый,
нїмецькый и словацькый языкы. Любив мадярську
и руську класичну літературу. Быв активным членом Общества Василія Великого, котроє зъєдиняло
познатых русинськых писателюв Александера Павловича, Евгенія Фенцика, Александера Митрака, Евменія Сабова, Мікловша Гомичко.
Ушыткі они были ґрекокатолицькыма сящениками.
Окрем прозы Иван
Силвай писав балады,
верші, духовну лірику.
Майлїпші його творы –
„Горящая свеча”, „Древо
жизни”, „Бедный сирота”, „Первые филологи”. Проза – „Миллионер”, „Свекруха и неве стка”, „Сироты”,
„Письмо”. Из літературных зарисовок и новел мож
выдїлити „Впечатления от
поездки по Верховине”.
1899. рока сященик дустав
приход близь Мукачова у селї
Новоє Давыдково, де вун служыв русинському народу до
послїднїх своїх днюв, из великов
любовёв доносив Слово Господнёй до прихожан.
Быв захороненый на церькувнуй теріторії. Свої
духовнї и літературнї способности вун передав
слїдувучуй ґенерації, на самый перед свому сынови
Сіонови, воспитаню и вошколованю котрого удїляв
великый позур, не чкодувучы ни сил, ни часа.
Дякувучы сёму, Сіон став прекрасным драматурґом, музыкантом, малярём и хормейстером на
Пудкарпатю.
Марта Варґа
предсїдатель Русинського Самосправованя
Нїредьгазы
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Януар
12. На централнум цвынтарі на Фіумейськуй
улицї у день памняти Антонія Годинкы о. Михаил Тіводор отслужыв парастас на церькувно-славянськум языкови и сым отворив начало міроприятя. Продовженём його была конференція, котра
одбыла ся у Державнуй Бібліотецї Иностраннуй
Літературы, де из бесїдов выступила діректор Бі-

бліотекы Марія Товт и Ілдіко Полянскі Надош, завідувуча Бібліотекы Русинув Мадярщины. Она представила гостям и участникам конференції документы и книгы из русинськуй бібліотекы, злученї из
жывотом и дїятельством Антонія Годинкы, што
представлявуть музейну цїнность.
12. У Художнюм музеї имени Йосифа Бокшая
в Ужгородї отворила ся выставка робот русинського маляря Ивана Манайла. На выставцї
представленї 70 образув художника, котрі охватувуть ушыткі періоды його творчого дїятельства.
Значна часть експозіції непозната про шыроку
публику.
26. Мішколцськоє Русинськоє Націоналноє
Самосправованя и также Общество Рутенув/Русинув Мадярщины орґанізовали у Ґрекокатолицькуй
Середнюй Школї Професійнуй Майстерности на
улицї Андраша Фая уже другый Русинськый Бал.
Предсїдатель Марія Соноцька привітствовала гостюв, по чому слїдовала весела забавна проґрама,
котра продовжала ся и по совмістнуй вечері.
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лицькуй Єпархії. Конференцію зачав митрополіт
Фюлёп Кочіш. Предсїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя Віктор Крамаренко повідав
за дїятельство самосправованя, Віра Ґіріц, посланик од Русинув у Парламентї Мадярщины, інформовала за зучастненя посланика Русинув у дїятельствох Парламента
Доклады, котрі прозвучали на конференції,
будуть выдані окремым выданём.
09. Столичноє Русинськоє Самосправованя
одсятковало своє 20-лїтя серіёв сяточных міроприять.
10. Одбыло ся очередноє за шором засїданя
депутатув Вседержавного Русинського Самосправованя, котроє приняло буджет на 2018 рук и
провело сполочнї слуханя.
12. Маймала школа Мадярщины – Комловшська русинська націонална школа, котра воспитує
своїх школашув у ґрекокатолицькуй вірі, окрем
навщивленя Богослужб, зучастнює ся и у реліґіозных праздникох (сято посяченя свічок у День Пресятої Богоматері). Педаґоґы школы удїлявуть позур
захраненю націоналнуй културы и традіцій, передаваню їх послїдувучым ґенераціям.
На Фаршанґы дїти пекли фанкы, котрі пак їли
у файнуй наладї.
12. 2018. рока націоналнї школы и захоронкы дустали додаточной пудпорованя довєдна на
330 міліонув форінтув. За йсе голосив державный
секретарь з реліґійных, націоналных и цівілных
капчань Міністерії Людськых Ресурсув Мікловш
Шолтейс, передавучы пудтверждавучі йсе документы у Парламентї. Фінансы націоналнї самосправованя годнї хосновати на здобываня основных средств и на дїлові росходы.
23. Выборча комісія рішенём 131/2018. затвердила лішту депутатув Вседержавного Русинського Самосправованя на час выборув до
Парламента Мадярщины. У лішту войшли Віра
Ґіріц, Віктор Крамаренко, Олґа Сілцер-Ликович,
Янош Соноцькый, Янош Кожнянськый, Ґабор
Варґа, Марта Варґа, Семан Андрашни, Петро
Гладинець. Рішеня войшло в силу 26-го фебруара
2018. рока.

Фебруар
03. Общество „Хартія XXI.” и Вседержавноє
Русинськоє Самосправованя у будовлї Ґрекокатолицького Теолоґічного Інстітута С. Атаназа провели конференцію пуд тітулом „Довєдна по єднум
путёви – Мадяры и Русины”.
Главным патроном конференції быв отець Фюлёп Кочіш, митрополіт Гайдудороґськуй Митрополії. Проґрама отворила ся у Нїредьгазї у Ґрекокатолицькуй церьковли Сятого Миколая параклісом, котрый провюв о. Абел А. Сочка, апостолськый адміністратор Нїредьгазськуй ҐрекокатоРусинськый Світ • Ruszin Világ
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20-лїтя Вседержавного Русинського Самосправованя

Др. Ріхард Гёрчик, депутат Парламента
Мадярщины од Абов-Земплина, предсїдатель
Парламентськуй комісії у дїлох Европы
Dr. Hörcsik Richárd, egyetemi tanár, Abaúj-Zemplén
Országgyűlési képviselője, az Európai ügyek
bizottsága elnöke

Віра Ґіріц, посланик Русинув
у Парламентї Мадярщины
Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi
szószólója

Атіла Шікора, заміститель мера Шарошпотока
Sikora Attila, Sárospatak alpolgármestere
MROSZ

Kozsnyánszky János, a Sárospataki RNÖ, a MROSZ,
az ORÖ PEB elnöke
Янош Кожнянськый, предсїдатель
Шарошпотокського РНС, ОРМ и РК ВРС

Врученя Премії Антонія Годинкы / Hodinka Antal-díj átadása

Врученя Премії Антонія Годинкы Марії Рокоцькуй
Hodinka Antal-díj átadása Rakaczki Máriának
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Врученя Премії Антонія Годинкы Марії Соноцькуй
Hodinka Antal-díj átadása Szónoczki Máriának
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20 éves az Országos Ruszin Önkormányzat
Сяточна ґала / Ünnepi gála

Марія и Анна Бан, Рейка Немеш и Болаж Шпірко
Bán Mária, Bán Anna, Nemes Réka, Spirkó Balázs

Русинськый націоналный хор из Комловшкы
Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Népdalkör

Ансамбл народної співанкы из Мучоня
Múcsonyi Hagyományőrző Pávakör

Народный ансамбл из Вамошуйфолу
Vámosújfalui Ruszin Dalkör

Сяткувуча публика / Az ünneplő közönség
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20 éves az Országos Ruszin Önkormányzat
A 20 éves az Országos Ruszin Önkormányzat című rendezvénysorozat nyitó ünnepségét tartotta meg
Sárospatakon a hazai ruszin közösség. A Sárospataki Szent Péter és Pál Görögkatolikus Templomban a Parakliszt
Páll Miklós parókus végezte. Az ünnep megnyitójára a Művelődési Házban került sor, a köszöntő beszédeket Dr.
Hörcsik Richárd, egyetemi tanár, Abaúj-Zemplén Országgyűlési képviselője, az Európai ügyek bizottsága elnöke,
Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója és Sikora Attila, Sárospatak alpolgármestere tartotta. A
Hodinka Antal-díj ünnepélyes átadása utáni gálán fellépett a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Népdalkör, a
Múcsonyi Hagyományőrző Pávakör, a Vámosújfalui Ruszin Dalkör, Bán Mária és Bán Anna, a műsort vezették a
Múcsonyi Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola tanulói Nemes Réka és Spirkó Balázs.

Beszéd
az Országos Ruszin Önkormányzat fennállásának
20. évfordulója alkalmából
Sárospatak, 2018. február 10.
Tisztelt Szószóló Aszszony, Tisztelt Alpolgármester Úr!
Elnök Urak! Hölgyeim és Uraim, Kedves Vendégeink!
Megtiszteltetés és
öröm, hogy a magyarországi ruszinok közössége ezt a várost választotta e jeles nap ünnepi
programjának helyszínéül. Húsz év nagy idő, és
azt hiszem, hogy ezen
évforduló ünnepi helyszínének kiválasztása kapcsán okkal esett latba nemcsak településünk múltja, hanem elhelyezkedése is.
Sárospatak neve egybeforrott II. Rákóczi Ferenc nevével, s bizton mondhatom, hogy a ruszinok, mint a
vezérlő fejedelem leghűségesebb népe, a „gens fidelissima” is joggal mondhatják ugyanezt magukról. A
ruszinok egy olyan pontján gyűlhetnek össze hazánknak, amely a görögkatolikus egyház számára is fontos,
hiszen I. András királyunk felesége, Anasztázia királynő révén egészen korán, ezer évvel ezelőtt megjelent az
a rítus, amit a ruszinok mellett sok magyar, és más
szomszédos országban élő nemzetiség tagjai is követnek. Itt, Zemplén vármegye déli felében nem
tekinthetünk el attól sem, hogy Magyarország területi
veszteségei előtti időszakban bizony e térség egyik
legmeghatározóbb csoportjaként tekinthettünk a ruszinokra, és még így, e szétszakított régió részeiben is
meg tudták őrizni hitüket, önazonosságukat és hagyományaikat, minden viszontagság ellenére, a történelem
viharaiban. Tisztelet illeti ezért az egész ruszin közösséget, és megtiszteltetés városunk számára, hogy ezt a
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fontos évfordulót együtt tölthetjük el. Isten hozta
Önöket Sárospatakon!
Az évfordulók mindig alkalmat adnak a visszatekintésre. Meggyőződésem, hogy a tanulságok levonása most sem haszontalan, hiszen egy olyan időpontban gyűlhetünk össze, amikor már megvonhatjuk a
mérlegét annak a kivételes periódusnak is, amelyben a
ruszinok nemcsak a nemzetiségi önkormányzás keretein belül, közvetetten, hanem a törvényalkotás részeseként közvetlenül is befolyásolhatták sorsukat,
együttműködve a többi nemzetiségi szószólóval.
Hazánk Alaptörvénye szerint „a velünk élő nemzetiségek a magyar politikai közösség részei és államalkotó tényezők.” Nagyon fontosnak tartom, hogy a
jogi keretek mellett a nemzetiségi kultúra ápolásához,
az önazonosság megőrzéséhez szükséges anyagi
források is rendelkezésre álljanak, és úgy vélem, hogy
ebben nem voltunk sikertelenek. A ruszinság, mint több
ország területén élő nemzetiség számára ez a minimum,
amit nyújthatunk.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ha áttekintjük a ruszinság helyzetét a környező
országokban, nem szólhatunk mindig az elégedettség
hangján. A ruszinok által lakott területeket a nehezen
átjárható schengeni határ szabdalja fel, Kárpátalján a
gazdasági helyzet és a háború miatt egyformán szenved
ruszin és magyar. Távolabb tekintve azt látjuk, hogy
nem múltak el nyom nélkül a kommunista diktatúra
idején történt, kifejezett célzattal, vagy egyszerűen
csak az emberekre nemzetiségre tekintet nélkül hozott,
általában káros intézkedések. Nem messze innen,
Felső-Zemplénben, Takcsány mellett a 80-as években
egy víztározó kialakítása miatt Cirókaófalu, Nagypolány, Oroszruszka, Szedreske, Újszomolnok és Zellő
háromezer-ötszáz ruszin lakosát telepítették ki. Ami a
magyarságnak az erdélyi Bözödújfalu, az a ruszinok
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számára Cirókafalu. A negyven éven át tartó osztályalapú üldöztetést megvalósító diktatúra vidékellenes
politikája a legérzékenyebben mindig azokat a közösségeket érinti, amelyek az adott tájhoz, térséghez
kötődnek. A ruszinok közösségei elé ma is ennek a
politikának az utóhatásai, és a globalizálódó világ állít
kihívásokat. Amellett, hogy a ruszin nemzetiségi
intézmények révén a ruszin közösség számára adódó
lehetőségeket is ki kell használni, Magyarország
polgárainak együttesen is kötelessége biztosítani, hogy
az Alaptörvény már idézett sorai a maguk teljességében
megvalósuljanak.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A közös céljaink eléréséhez az eszközök mellett
vezetőkre, hiteles, példaképül állítható személyekre is
szükség van. Nagy öröm számomra, hogy a ruszinoknak megadatott egy ilyen példakép Hodinka Antal
személyében, akinek munkássága előtt tisztelegve
olyan szervezetek, intézmények jöhettek létre, amelyek
nagyban segítik a ruszin értékek ápolása mellett a
schengeni határ mentén élők számára a másik oldalon
történtek megértését. Csak olyan nagy tudású és hiteles
személyiségek tudják jól képviselni a ruszin közösség
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kitartó hűségét és odaadását az őket meghatározó
értékek iránt, mint Hodinka Antal. Ez a díj kötelezi a
kitüntetetteket, ahogy Rákóczi Ferenc emléke kötelezi
ezt a várost is. Meg kell őrizni értékeinket, talentumainkat, mert ez tesz minket emberré, ez ad értelmet az
életünknek.
Engedjék meg, hogy végül megköszönjem barátomnak, Kozsnyánszky János elnök úrnak, a sárospataki, zempléni ruszin közösség érdekében végzett
munkáját. Aki tevékenyen részt vett abban is, hogy
húsz évvel ezelőtt éppen itt városunkban megalakulhatott a Ruszinok Országos Önkormányzata. Ma,
amikor az eltelt húsz évet ünnepeljük, nem tűzhetünk ki
kisebb célt magunk elé annál, minthogy megőrizzük és
gyarapítsuk a ruszin közösség eredményeit és sikereit
az elkövetkezőkben is. Köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, köszönöm, hogy meghallgattak!
Dr. Hörcsik Richárd
Egyetemi tanár,
Abaúj-Zemplén Országgyűlési képviselője,
az Európai ügyek bizottsága elnöke

Sikora Attila,
Sárospatak alpolgármesterének köszöntője
Tisztelt Vendégeink!
A Duna – medencében a magyarokkal
szinte kezdetektől együtt
élő valamennyi nép és
nemzetiség közül a ruszinok sorsa a legsajátosabb. Soha sem volt önálló államiságuk, bármiféle területi elhatárolódásuk. Nemzeti identitásukat, önálló entitásukat,
görögkatolikus vallásuk,
korábbi irodalmi nyelvteremtő kísérletek kívülről szorgalmazott kudarca után egymáshoz közel álló
nyelvjárásaik, gazdag és színes szellemi és tárgyi
néprajzuk, valamint a sok évszázados magyar-ruszin
együttműködésből fakadó történelmi tudatuk határozza meg.
A világháború után a kommunizmus nemcsak a
görögkatolikus vallást, de a ruszin nyelvet, a ruszin
önelnevezést is betiltotta. A szovjet hatalom természetesen az évezredes magyar ruszin barátságot is igyekezett megbontani. Az újraéledő ruszin identitástudat
legjobb képviselői azonban pontosan tudják, hogy e két
nép (s valamennyi Duna-medencei nép) sorsa közös.

Rákóczi leghűségesebb népe bár oly sokan és oly
sokszor szerették volna, sohasem ingott meg a magyar
testvérnép iránti hűségében. Maga a ruszin nép, a
görögkatolikus egyház vezetésével megőrizte szellemi
autonómiáját, amely Teleki Pál kiállásának köszönhetően rövid - négy évig tartó - valódi autonómiává vált.
Ennek a történelem országútjára vetett kis népnek
önnön léte igazolásában elsősorban saját hagyományaihoz kellett visszatalálnia. Gyökereik erősek, épek,
és a mai feladatuk nem reménytelen az etnikai
reneszánsz és regionalizmus korában. A ruszinság
történelmi sorsa nem mindennapi, s nem mindennapi
tanulságokat hordoz. Tanulságokat, melyek valamenynyi Duna-medencei nép számára hasznosak lehetnek. A
hazai ruszin közösség legfontosabb feladatának a
közösség egységének megerősítése, az anyanyelv, a
kulturális értékek és a hagyományok megőrzése
tekinthető. A Kárpát-medence soknemzetiségű, egymással szorosan összefüggő kultúrája olyan érték,
amelyet nem veszíthet el az új Európa. Ha Hodinka
Antal ma élne, talán ugyanígy fogalmazna.
Nagy öröm számomra, hogy az Országos Ruszin
Önkormányzat egyik kiemelt rendezvényét - a nagyságos fejedelem születésnapját – minden évben
Sárospatakon szervezi. Városunk különös figyelmet
szentel arra, hogy az itt élő kisebbségek ápolhassák
hagyományaikat és saját kultúrájuk bemutatásával

Русинськый Світ • Ruszin Világ

13

Ünnepeink

szerves részét képezzék városunk kulturális életének.
Külön büszkeség számunkra, hogy II. Rákóczi Ferenc
személye összeköti Sárospatakot és a leghűségesebb
nemzetét. Sárospatak ebben az évben ünnepli újra
várossá nyilvánításának 50. évfordulóját. Ebből az
alkalomból egész évben nagyszabású programokat
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szervezünk. Ennek fontos eleme, hogy az Országos
Ruszin Önkormányzat fennállásának 20. évfordulója
alkalmából tartandó emlékülésnek a házigazdái lehetünk.
Isten hozta Önöket Sárospatakon!

Hodinka Antal-díj 2018.
Dr. Pliskova
Anna
Dr. Pliskova (Pliska)
Anna újságíró, nyelvész,
az Eperjesi Tudományegyetem Ruszin nyelv és
Kultúra Intézetének igazgatója.
1964. június 27-én
született Szinnán (KeletSzlovákia). Itt járta ki a
gimnáziumot, majd a
Kassai Safarik József Pál
Tudományegyetemen
folytatta tanulmányait, melyet 1987-ben fejezett be.
Újságírói pályáját az Új Élet című eperjesi újságnál
kezdte, és már kezdetektől fogva aktívan részt vett a
ruszin nemzetiség életében. Később ruszin nyelvű
újságoknál dolgozott, 1991-től a Ruszin Újság és a

Rakaczki
Mária
Rakaczki Mária pályáját 2000-ben kezdte a
múcsonyi Kalász László
Általános Művelődési
Központban. Azóta ebben a községben dolgozik. 2001-ben angol-hittan szakos tanári képesítést szerzett az Eszterházy Károly Főiskolán,
melyet 2008-ban a Nyíregyházi Főiskolán informatikus-könyvtáros végzettséggel gyarapított. Az új
pedagógiai elvek, módszerek megismerése, elsajátítása
érdekében számos továbbképzésen vett és vesz részt.
Lelkiismeretes munkája, gyermekszeretete, megúju-
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Narodni Novinki folyóirat főszerkesztő helyettese. Két
antológia-gyűjteményt adott ki Eperjes ruszin
népköltészetéről. 1999-től az Eperjesi Tudományegyetem Ruszin Kisebbségi és Idegen Nyelvek
osztályának vezetője, mely pár év múltán önálló Ruszin
Nyelv és Kultúra Intézetévé nőtte ki magát, melynek
Dr. Pliskova Anna 2008. március 1-től az igazgatója.
Idén ebben az intézetben kezdődött el a magyarországi
ruszin nyelv és irodalom tanárainak képzése.
Dr. Pliskova Anna a szlovákiai ruszin irodalmi
nyelv kodifikálási bizottságának tagja, amely folyamat
1995-ben sikeresen lezárult. A Ruszin helyesírási
szótár, a Nyelvtan és egy sor a ruszinisztika témában
született tudományos cikk szerzője és társszerzője. Az
Eperjesi Tudományegyetem három hetes nemzetközi
Studium Carpato Ruthenorum Ruszin nyelv és irodalom Nyári Egyetem szervezője, amelyen 2010 júniusa óta a világ 14 országából nagyjából 200 személy
vett részt.

lásra való képessége volt a záloga annak, hogy a
szülőkkel, kollégákkal, gyerekekkel folyamatosan
harmonikus kapcsolatot tartson fenn.
Nagy gondot fordított a közösség formálására:
osztályfőnökként, diák-önkormányzati vezetőként
hamar kibontakoztak vezetői képességei, 2011-ben
általános igazgatóhelyettes, majd a következő évtől
intézményegység-vezető lett. 2012-ben a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen közoktatási vezetői képesítést szerzett és pedagógus
szakvizsgát tett. 2013-tól a Kalász László Általános
Iskola intézményvezetője, 2017 szeptemberétől a
Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola igazgatója.
Felelősségérzete adott erőt a naponkénti újrakezdéshez, új és újabb energiákat mozgósítva. Szívügyének tekintette és tovább is vitte azt a kezdeményezést, hogy a múcsonyi iskolás gyerekek ruszin nyelvet
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tanulhassanak és megismerhessék őseik ruszin
kultúráját. Intézményében választható idegen nyelv lett
a ruszin, melyet általában 15-40 gyermek tanul.
Több évig volt tagja a helyi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzatnak. Szervezőként és kapcsolattartóként

Szónoczki
Mária
Ózdon született
1980. március 30-án
görögkatolikus papcsalád hat gyermeke közül másodikként. Ruszin
felmenőkkel rendelkezve
családja szűkebb és tágabb körében ápolja és
gyakorolja a ruszin hagyományokat. Jelenleg
nagy odaadással és szakmai szeretettel a miskolci
Szent Miklós Görögkatolikus Óvodában dolgozik
óvónőként.
Két gyermekét egyedül neveli, családjával példamutató, keresztény, vallásos életet él, aktív tagja a
Miskolc – Szirmai Görögkatolikus Egyházközösségnek, melynek rendszeres és tevékeny résztvevője.
Fontosnak tartja, hogy őrizzük, ápoljuk a ruszinok
hagyományait. A közösség központi személyévé vált, s
a tagok bátran és bizalommal fordulhatnak hozzá
tanácsért, segítségért. Lelkesedése munkája és gyermekei mindennapos ellátása mellett sem lankad, buzgón
és fáradságos munkával, nagy odaadással szervezi a
programokat, összejöveteleket.

Наші сята

számos országos és helyi rendezvény előkészítésében
és lebonyolításában vett részt, valamint a helyi
önkormányzat pályázati tevékenységének is aktív
támogatója.

Amióta Mária tölti be Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében a területi és Miskolc város nemzetiségi
önkormányzatának elnöki pozícióját, mondhatjuk,
felvirágozott e térség, a számtalan pályázati lehetőséget
kihasználva színesíti és eseményekkel tölti be az itt
lakó ruszinok mindenapjait.
A megyei ruszinság identitásának megőrzését
szívügyének tekinti, a közösség összetartása nagyban
az ő munkájának köszönhető, számos hazai zarándoklat, kulturális kirándulás, kiállítás, hagyományőrző tábor fűződik a nevéhez: a 2013 óta Sajópálfalán évente
megrendezett ruszin hagyományőrző tábor, az idén
második alkalommal megrendezett és nagy sikert
aratott Ruszin bál, Szent Cirill és Metód tiszteletére
rendezett ünnepség. Lányai a ruszin rendezvények
elmaradhatatlan résztvevői és szereplői: magyar és
ruszin nyelven szavalnak, énekelnek, és ezzel is mélyül
bennük a ruszinság-tudat.
A görögkatolikus egyház és a ruszin közösség
hagyományaihoz hűségesen és kitartóan ragaszkodik,
lehetőség szerint mindent megtesz annak érdekében,
hogy ezeket másokkal is megismertesse. Empatikus
egyéniségének, segítőkészségének, vitális energiájának köszönhetően egy igazi és élő közösséget tart
egyben.
Fordította: Janger Bt.

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy adója 1% a Ruszinokért Alapítványnak adományozza!
Adószáma: 18170720-1-42

Tisztelt Olvasók!
Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak:
http://ruszin.com
Ugyanitt található meg lapunk elektronikus verziója!
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Hodinka Antal
és a magyarországi ruszin irodalmi nyelv kodifikációja
Hodinka Antal, a
Magyar Tudományos
Akadémia akadémikusa
elsősorban történész volt.
Legfontosabb munkája, a
Munkácsi görögkatolikus egyházmegye története közel egy évszázaddal ezelőtt, 1909-ben
látta meg a napvilágot és
a mai napig sem vesztette
el aktualitását. Megérdemelné az újrakiadást, hiszen ma bibliográfiai ritkaságnak számít.
Nyelvészként az akadémikus ruszin nyelvtudományhoz való hozzájárulásáról szeretnék beszélni.
Tudjuk, hogy értelmiségünk nagy része nyelvhasználatában a mai napig is az anyaország nyelvezetéhez igazodik. Ennek valószínűleg az az oka, hogy a ruszinok
sohasem rendelkeztek saját állammal. Ma már tudjuk:
ha van nyelv - van nép, ha nincs nyelv - nincs nép sem.
Hodinka Antal - a szeklencei szegény ember, ahogy
magát nevezte - tanult ember volt, jól ismerte a keleti
szláv nyelveket. Amikor a ruszinságot veszély fenyegette - népünk történelmében ez sajnos sokszor
előfordult – küzdött a ruszin nyelv megmaradásáért,
bár nem ez volt a szakterülete. Az I. világháború
végének tragikus éveiben, amikor az Osztrák-Magyar
Monarchia szétesett és népünk jövője kérdésessé vált,
abbahagyta munkásságát a pozsonyi Jogi Akadémián
és harcba szállt a ruszinokért, a népéért, mert nem tudta
elképzelni annak jövőjét Magyarországon kívül,
melyet anyaországnak nevezett. Tanult emberként
megértette, hogy a nép jövőjéért harcolni csak azon a
nyelven lehet, melyet a történelmi Kárpátalja legtávolabbi falvaiban élők is beszélnek. Ruszinul
elsőként Kosztelnik Gábor írt a nyelv bácskai nyelvjárásában. Hodinka Antal pedig a dél-máramarosi
Szeklence falu ruszin nyelvén írt irodalmi műveket: a
Két égi levél című novellát, amelyet az akadémikus
archívumában találtam meg, és amely Az idő rosszabb
az árvíznél című könyvben jelent meg, illetve A délkárpáti ruszinok szülőföldje, múltja és gazdasága című
könyvet, mely a múlt század húszas éveinek elején
jelent meg ruszin és feltehetőleg angol és francia nyelveken. De nem ez a legfontosabb: a szerző nem
bonyolódik bölcselkedésbe, nem a próza hagyományos
fogásait alkalmazza, hanem népe nyelvén ír, a népi
szóhasználatot követi.
Valamely nyelvjárás nyelvtani normáit, szabályait
leírni nem megoldhatatlan feladat. Egy szöveg alapján
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a bölcsész rövid időn belül képes erre. Manapság
azonban ez már nem is olyan egyszerű, amikor a napi
teendőktől kimerülten a kárpátaljai fiatalok az interneten „po nasomu” (saját nyelvünkön) próbálnak írni hogy legalább így különbözzenek az ukrántól és az
orosztól. Eközben az anyanyelvüket alig ismerik - nem
tehetnek róla, a XXI. században a kisebb nyelvjárások
elszigetelődnek és eltűnnek, nem tanítják - az iskolában
pedig az ukrán irodalmi nyelv a kötelező. Beszédükben
a fiatalok identitásuk ösztönös megőrzése érdekében
akarattal használnak az ukrántól vagy az orosztól eltérő
helyi, saját szláv nyelvet. Például a mi kiejtésünkben a
magánhangzók sokszor másképp hangzanak, mint az
említett nyelveken. Szinte soha nem ejtjük tisztán az
„e” hangot, inkább az „é”-hez hasonló hangot használunk, az „o” hangsúlytalan szótagban is jobban
hasonlít az „u”-ra, és még sorolhatnánk.
Az írás és a kiejtés közti különbséget közel száz
évvel ezelőtt Hodinka is felfedezte és írt is róla: „vigyázzanak, ne fulladjanak bele” a fonetikába. Ez a
helyesírás fonetikai elvére utal, miszerint úgy írunk,
ahogyan azt halljuk, kiejtjük, de ez nem minden esetben van így. Sokan a nap-„день”(deny) helyett
„динь”(düny)-t ejtenek, az „oд”(od) helyett „уд”(ud)ot, úgy gondolva, hogy így különböznek az ukrán vagy
más szláv nyelvtől, ezzel demonstrálva ruszin anyanyelvük önállóságát. De akkor így is írjuk? Véleményem szerint az ilyen írásmód a „hazafiak” nemzeti
identitás által erőltetett komplexusa. Semmi szégyen
nincs abban, hogy akár az ukránokkal, akár más
szlávokkal egyformán írjunk, de másképp ejtsünk. A
„nap” szó például időegységként indoeurópai származású, angolul „day”, amit ők is sokféleképpen ejtik,
ahogyan a szlávok is. Van „денный” és „денно” szavunk is, őket hogyan kéne leírnunk? (A „динї”
(dinnyék) szóhoz természetesen semmi közük.) Ezért a
ruszin nyelvészek a helyesírásról és kiejtésről tanakodva úgy vélekednek, hogy az etimológiai elveket kell
figyelembe venni, vagy ahogyan azt száz évvel ezelőtt
nevezték, a helyesírás „etimológiai alapelveit”, vagyis
az írás nem változik, a kiejtés pedig a hagyomány,
illetve a nyelvjárás szerint alakul.
Hodinka Antal nem volt nyelvész, viszont mint
neves tudós hitt a tudományban, és ami a legfontosabb,
a rendszerezett gondolkodásban. A gyakorlatban is a
fontos nyelvi problémák megoldásával foglalkozott.
Az ezeréves ruszin nyelv ugyanis különböző nyelvi
formákat használt és ezek írásos alakzatait módszertani
és tudományos alapon kellett feldolgoznia. Hodinka
Antal ezt a sokféleséget nem egyszerre dolgozta fel. Az
első tudományos-ismeretterjesztő munkájában, a A
dél-kárpáti ruszinok szülőföldje, múltja és gazdasága
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című művében a fonetikai írásmódot használja, leírja a
„v” hang kiejtésének változását a hozzá közel álló délmáramarosi beszédben, ahol a hang labiális képzése
elveszett (labiális=ajakhang): kiejtésénél nem használják az ajkakat, hanem egyszerűen „u” hangot ejtenek. Ez nem volt újdonság a tudományos világ
számára: a fehéroroszok, akiknek a nyelvezetében az
írás fonetikai elve dominál, mostanáig is megkülönböztető ékezettel jelölik ezt a hangot. 1922-ben az Igetár
kiadásának előkészítése alatt Hodinka Antal, mint igazi
tudós, elgondolkodott a helyesíráson, törvényszerűségeket igyekezett felfedezni. Eljutott addig, amit a mi
időnkben a nyelvészek az „ortográfiai fonéma nyelv”nek neveznek: egy fonéma (hang) – egy betű. Sok
nyelvben azonban ezt nem lehet alkalmazni.
Tisztelt vendégek, nem fogok sokat beszélni a fonémákról, a nyelvészeti szakkifejezésekről. Csak azt
szeretném elmondani, hogyan is működik ez a gyakorlatban, és erről Önök valószínűleg hallottak is, ha
tanultak ukrán vagy orosz nyelvet az iskola 4. osztályában: ha nem tudod, hogy milyen betűt kell írnod,
cseréld meg a szót úgy, hogy arra a szótagra essen a
hangsúly (ha a magánhangzókról beszélünk) vagy
utána magánhangzó következzen (ha mássalhangzóról
beszélünk). Más szóval: a fonéma a beszéd alapegysége. Magától értetődő, hogy aki szótárakat vagy
nyelvtudományi könyveket ír az iskolások számára,
tisztában van ezzel.
Lassan elértem beszédem befejezéséhez. Kézbe
vehetik a ruszin helyesírási szótárunkat, melyben közel
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25 ezer szó szerepel. A ruszin szavak szótára és a nyelvi
táblázatok (főnév, melléknév, számnév, névmás,
igeragozások) segítségül szolgálhatnak mindenki
számára, aki napjainkban ruszin nyelven ír és beszél
vagy szeretne megtanulni.
Befejezésül hadd szögezzem le, hogy anyanyelvünk hagyományainak megőrzésével kell kidolgoznunk a közös ruszin nyelvünket. Ezt az utat járták be
előttünk a szomszédos államokban élő ruszin testvéreink is. Emlékezzünk azokra, akik egykor elindultak
azon az úton, amely a saját irodalmi nyelvhez vezetett.
A magyarországi ruszinok ezért is tisztelik Hodinka
Antalt. Ebben a szótárban, amelyet ma a kezükbe
vehetnek, olyan nyelvi sajátosságok is vannak, melyeket a szeklencei szegényember nyelvezetéből vettünk
át. Sajnos nincs sok belőlük. Egyik ilyen például a „leg”
melléknévi képző (leghosszabb, legjobb, stb.), melyet
Komlóskán és Múcsonyban is ismernek „най” (naj)
formájában. Továbbá megtalálható az akadémikus
részére oly kedves sajátosság: az „o”(o) helyett „y”(u)-t
ejtünk (муст, кунь, свуй, stb.), mely összeköt minket
Hodinka Antal honfitársaival, Dél-Máramaros lakosságával, Uzsok és más régiók ruszin ajkú lakóival, akik
napjainkban is így beszélnek.
A mélyen tisztelt Hodinka Antal akadémikus nemcsak történészünk, hanem jelenünk része, népünk erkölcsi és szakmai tekintélye is.
Dr. Káprály Mihály,
a Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet vezetője
Fordította: Vorinka Irén

Szilvay Iván – ruszin költő, író
élete és alkotásai
Szilvay Iván 1838-ban született a Bereg megyei
Bányfalun, görögkatolikus papi családban. Gimnáziumi tanulmányait Ungváron és Szatmáron végezte,
majd a Budapesti Teológiai Egyetemen és az Ungvári
Egyetemen teológiai ismereteket szerzett. 1862-ben,
mint kisegítő pap kerül édesapjához Bányfaluba,
akinek halála után átveszi pozícióját. 1881-ben áthelyezik Turjaremetére.
Első ránézésre élete és karrierje semmivel sem
különbözik egy átlagos görögkatolikus papétól, de ha
mélyebben áttanulmányozzuk a róla megmaradt feljegyzéseket, átolvassuk a műveit, csak akkor nyílik
meg előttünk igazi egyénisége. Műveinek minden
egyes sorában tükröződik az emberszeretet, a vágy,
hogy segítsen az emberek nehéz életét jobbá tenni,
javítani a kialakult nehéz helyzetükön. Szerény, megértő, emberszerető, nem kíván kitűnni, kiemelkedni a
többiek közül, de igyekszik az egyszerű ruszin parasztnépnek megmutatni a lehetőségét a jobb életre.

Mindenekelőtt ezt az Autobiográfia (Önéletrajz)
kézirata bizonyítja, melyet a Turjaremetei parochián írt
1898-ban, hatvanéves korában. Ez a kitűnő életrajz saját családjának krónikája a Kárpátalján élő ruszinokról,
és a nép nehéz életéről.
Műveiben megemlíti a parasztemberek oktatásának szükségességét, a Kárpátok történelmi és kulturális
jelentőségét. Papként leírja az egyes kolostorokat,
templomokat, sorra megemlíti az egyházi ünnepségeket.
Művei által meggyőződhetünk arról, hogy Szilvay
Iván a társadalom és a nép javát is szolgálta. Cikkei,
karcolatai jelentek meg az olyan megyei, járási újságokban, mint az Új világ, a Kárpátok, a Lap.
Szilvay Iván a XIX. század második felének kimagasló irodalmi személyiségének számított, művei
négy hatalmas kötetnyi kéziratból állnak. Szilvay Iván
műveinek többségét Meteor Uriil művésznéven jelentette meg.
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Meteor Uriil, Duhnovics Alexander és Fencik
Jevhenhez hasonlóan, enciklopédikus tudású
személy volt, ruszin nyelven kívül jól beszélt
magyarul, ismerte a latin, az
orosz, a német, a szlovák nyelvet
is. Szerette a magyar, az orosz és
a világirodalom klasszikusait.
Aktív tagja volt a Szent Nagy
Bazil Társulatnak, amely a
XIX. század híres ruszin
íróit: Pavlovics Alexandert,
Fencik Jevhent, Mitrak
Alexandert, Szabó Jevment, Homicskó Miklóst
tömörítette, akik mind
görögkatolikus papok
voltak.
Szilvay többek között írt balladákat, verseket (vallási témájú verseket),
prózát. Értékesebb versei az
Égő gyertya, az Élet fája, a
Szegény árva, az Első filológusok. A különleges prózához
sorolhatjuk a Milliomos, Az
anyós és a menye, az Árvák és a

Krónika

Január
12.: A budapesti Fiumei úti Nemzeti Sírkertben
Tivadar Mihály atya egyházi szláv nyelvű Panachidájával vette kezdetét a Hodinka Antal Emléknap. A
rendezvény az Országos Idegennyelvű Könyvtárban
folytatódott, ahol köszöntőt mondott dr. Papp Anna
Mária, az OIK főigazgatója. Polánszkiné Nádas Ildikó,
a MRK vezetője bemutatta a ruszin könyvtárban
található muzeális értékeket és Hodinka dokumen-
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Levél című műveit. Gyönyörű karcolatok, novellák szerzőjeként meg kell említeni az Egy
Verhovinai út benyomásai-t.
1899-ben, mint parochust
áthelyezték a Munkácsi
járásbeli Új Dávidházára,
ahol helyi lelkészként haláláig szolgált a ruszin népnek, nagy szeretettel vitte
Isten szavát a keresztényekhez. A templom udvarán temették el.
Lelki, költői tehetségét Meteor Uriil továbbadta leszármazottainak. Fia, Szion oktatására nagy figyelmet
fordított, időt, energiát
nem sajnálva. Ezáltal Szion
Kárpátaljának remek drámaírója, zeneszerzője, festőművésze, kiváló kórusvezetője lett.
Varga Márta,
a Nyíregyházi RNÖ elnöke
Fordította: Vorinka Irén

Кроника

tumokat. Majd Hodinka Antal, a múlt őrzője címmel
tartott előadást Dr. Káprály Mihály, a Hodinka Antal
Ruszin Tudományos Intézet vezetője. Az ünnepség
zárásaként Dr. Hodinka László megemlékezett nagyapjáról.
12.: Az ungvári Boksay József Megyei Képzőművészeti Múzeumban életmű-kiállítás nyílt Manajló Iván ruszin festőművész munkáiból. A tárlat a
művész valamennyi korszakából 70 műalkotást mutat
be, amelyek közül jó néhányat most először láthat a
közönség.
26.: A Miskolc MJV és a BAZ megyei Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzatok, valamint a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége szervezésében a miskolci Fáy András Görögkatolikus
Szakképző Iskolában került sor a II. Ruszin Bálra.
Szónóczki Mária, a BAZ Megyei Területi Ruszin és a
Miskolc MJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
elnökének köszöntőjét színes, vidám műsor követte. A
vidám mulatság az izgalmas tombola és a bőséges
vacsora után is folytatódott.
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Krónika

Február
03.: A Charta XXI. Egyesület és az Országos
Ruszin Önkormányzat a nyíregyházi Szent Atanáz
Görög-katolikus Hittudományi Főiskola helyiségeiben
EGYÜTT AZ ÚTON MAGYAROK ÉS RUSZINOK címmel konferenciát rendezett a ruszin-magyar
kulturális kapcsolatokról. A rendezvény fővédnöke
Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsekmetropolitája volt. A program a nyíregyházi Szent Miklós Görögkatolikus Székesegyházban Parakliszal kezdődött, amelyet Szocska A. Ábel OSBM, a Nyíregyházi
Görögkatolikus Egyházmegye apostoli kormányzója
celebrált.
A konferenciát Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája nyitotta meg, majd
Kramarenkó Viktor, az ORÖ elnöke a hazai ruszin
önkormányzatiságról, Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója a magyarországi szószólói
intézmény tevékenységéről tájékoztatta a hallgatóságot.
A konferencián elhangzott előadások külön kiadványban jelennek meg.
09.: Rendezvénysorozattal ünnepelte meg fennállásának 20. évfordulóját a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat.
10.: Megtartotta soron következő ülését az Országos Ruszin Önkormányzat Közgyűlése, amely
elfogadta az Országos Ruszin Önkormányzat és Intézményeinek 2018. évi költségvetését és megtartotta
közmeghallgatását.
12.: Az ország legkisebb iskolájának, a Komlóskai
Ruszin Nemzetiségi Iskola görögkatolikus hitben
nevelkedő tanulói a szentmiséken túl részt vesznek
egyházi ünnepeken is. Idén a Gyertyaszentelő Boldogasszony napján kapcsolódtak be a gyertyaszentelés
szertartásába. Az iskola nevelői nagy hangsúlyt fektetnek a falu hagyományainak megismerésére, azok
megőrzésére, továbbadására. A farsangi vigadalomban a tanulók fánkot készítettek: tésztát dagasztottak,
szaggattak, sütöttek, majd jó ízűen elfogyasztották azt,
amit kisütöttek.

Кроника

21.: A nemzetiségi iskolák és óvodák 330 millió
forint kiegészítő támogatást kapnak 2018-ra - jelentette be az Emberi Erőforrások Minisztériumának
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért
felelős államtitkára Budapesten, a támogató okiratok
átadásakor a Parlamentben. Soltész Miklós közölte:
305 millió forintot 54 nemzetiségi önkormányzat által
fenntartott intézmény között osztanak szét, 25 millió
forintot pedig - idén először - hat nemzetiségi kulturális
intézmény kap. Az elnyert összeget a nemzetiségi
önkormányzatok beruházásokra és intézményeik működtetésére fordíthatják - tette hozzá.
23.: A Nemzeti Választási Bizottság 131/2018.
számú határozatával nyilvántartásba vette az Országos
Ruszin Önkormányzat jelölő szervezete által az
országgyűlési képviselők 2018. évi általános választására állított nemzetiségi listáját, amelyen Giricz
Vera, Kramarenko Viktor, Szilcer-Likovics Olga,
Szónoczki János, Kozsnyánszky János, Varga Gábor,
Varga Márta, Szemán Andrásné, Hladinec Péter
szerepelnek. A határozat 2018. február 26-án jogerőre
emelkedett.
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