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Ку юбілеёви Антонія Годинкы
(1864‒1946)
Академик Антоній Годинка майпознатый и
майчестованый Русин у днешнюй Мадярщинї. Про
нас карпатськых Русинув вун, ги Ґабор Костелник
про Бачванцюв. Ипен сей „попувськый сын“, котрый вырус у Сокырницї у Южнум Марамороші, де
поповав му отець ґрекокатолицькый парох (вудкы
пак происходить му псевдонім „Сокырницькый
Сирохман“), пузднїйше познатый історик, академик Мадярськуй Академії Наук, первый цїлёвано и сознателно ищи на зачатку 20-ых рокув
минулого столїтя зачав воздвигати жыву бесїду своїх
краян на уровень писемнуй
нормы, т. е. фактично формовати русинськый літературный
язык, не обзеравучы ся на
восточных сосїдув, котрі суть
про Русинув родинов на генетичнум и языковум уровнї. Од
часув Александера Духновича,
од половкы ХІХ. столїтя, меже
нашов інтеліґенціёв доміновав
великоруськый язык, а од двадцятых рокув ХХ. столїтя, наколи у Чехословацькум Пудкарпатю руководив вошколованём Иван Панькевич, украинськый ученый, зачали хосновати украинськый язык, хоть
великоруськый хосновала булшость писателюв и учителюв.
Первым, ко рішыв ся вмішати у се протистояня
інтеліґентув и быв історик Антоній Годинка. Ученик Ужгородськуй ґрекокатолицькуй богословськуй семінарії и абсолвент Будапештського універзітета добрі познавав історію властного народа,
знав за писемнї памняткы Русинув. Зато зачав
писати Антоній Годинка за свуй народ його же
языком, „по наськы“, „бо так ми Бог дав писати“, як
вун ся сам признавав у єднум из творув. Писав по
русинськы до послїднїх днюв свого жывота, ибо по
довгых рокох изглядованя історії европейськых
народув, дуйшов ку простуй истинї, же и пудкарпатськых Русинув у єден народ обєдинити на
културнум полю годен лем його властный и родный
му русинськый язык. Ниґда ся у сёму не сомнївав,
сїм путём ишов твердо. И у майтяжші про нёго
лично часы, напримір, 1922 рока, коли сидїв без
роботы по тому, як одказав чехословацькому
урядови перейти у Карлув універзітет у Празї из
натогды Пожоня (днешнюй Братіславы), де пра-
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цовав до того. По Тріанонськум рішеню волїв вєдно
из своїма колеґами перейти у внуторну Мадярщину
и пак дочекати ся отвореня Пейчського універзітета, де и дустали роботу пожонські фахманы и
меже ныма професор історії Антоній Годинка. Ипен
тогды доладив свою унікалну и хосенну на ушыткі
часы „Глаголницю. Словарь глаголув пудкарпатсько-русинського языка“. Тогды же пудготовив
народным языком писану, айбо
высокофахову книгу, котра є
актуалнов до днесь „Утцюзнина, газдуство и прошлость
южнокарпатськых русинувъ“,
котру вже слїдувучого рока
1923. обявив у Будапештї по
русинськы, по мадярськы и по
французськы. Інтересно, же
Антоній Годинка є автором
первуй научнуй публикації на
меженароднум уровню. 1929.
рока опубликовав научну статю
„Отвореный листъ султана Баязыта ІІ. о мирѣ его съ Владиславомъ корольом угорськым и
чешськымъ р. 1498“ у Шішічевум зборнику у Заґребі. Писав
материнськым языком тогды,
коли на отцюзнинї му булшость окато дішкуровала, чый
язык про Русинув штімує
майгоднїйше: Пушкинув вадь
Шевченкув… Чкода, же не
многі з йому сочасных краянув-інтелектуалув испознали ипен у сюм авторови мінту на достойной
наслїдованя, не зачали писати бесїдов простых,
невошколованых люди из улицї… Інтересно, же и
редактор на тот час „майрусинськуй“ новинкы
„Нова Недѣля“ (1939) (пузднїйше пак „Карпатска
Недѣля“ (1939-1941), де публиковав свої статї
Антоній Годинка у тотї годы, и тот усе дістанцовав
ся од текстув пештського пензіаша аднотаціёв „На
желаня автора сообщаеме оригинальною правописею“… И сякоє положеня было не лем у языковум вопросї. Позіція Годинкова як у науцї, так и в
дїлох сосполных Пудкарпатя перебігом 20 рокув у
составі Чехословацькуй Републикы не єден раз
нагадовала „глас вопіючого у пустынї“. Не годнї
были не признати се и поєднї представителї
русинськуй інтеліґенції 40-ых годув. Слова Николая Лелекача ку юбілейови Антонія Годинкы 1944.
года у публикації в новинцї „Литературна Недѣля“
(Изъ нагоды 80. лѣтного ювилея народженя нестора
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подк. исторіографіѣ): „…Годинка у своихъ працях,
головно въ тыхъ, котрѣ относяться до русиновъ,
порушив такѣ вопросы и занявъ такѣ оригиналнѣ
погляды, котрѣ тяжко схопити и въ пару словах
переповісти“, выпозїрувуть скорше на оправданя.
Айно, справедливыма суть слова оцїненя Лелекачом Антонія Годинкы на його фаховум полю
„нестор подк. исторіографіѣ“. Єдно чкода, же
тогочасна пудкарпатська научна сполность,
справедливо признавшы Антонія Годинку ґоліатом
меже істориками, так и не оцінило го (вадь, видав,
не валовшна была оцїнити!) достойно за жывота, не
пуддержала го на полю лінґвістичнум, де вун стояв
за русинськый літературный язык на основі жывуй
бесїды Русинув! Не мож уповісти, же не змагала ся
вна приближовати ку европськуй традіції максимално демократізовати властный націоналный
язык, як то вчинили сосїднї народностнї еліты, айбо
надміру в тот бук друбіцькыма кроками ступали
пудкарпатські редакторы и писателї. Годинкова
доста сміла и радікална позіція у языковых
вопросох, котра была цалком природнёв про
европського ученого, наопак страшыла булшу
часть відицькуй, конзерватівнуй за духом інтелігенції края, котра радше волїла и надале плянтати
ся и путати ся меже бароковыма традіціями ХVІІІ.
столїтя и модерныма языковыма вплывами восточных сосїдув. Видав, конзервативность у церькувных дїлох, хоснованя церькувно-славянського
літурґічного языка, што є природным у сюй сфері,
автоматично переносила ся на цівілнї, у данум
случаю языковый вопрос, де тота конзервативность
не доволяла розвивати літературный язык подля
европськых традіцій, максімално приближавучы ся
ку народному языкови…
У научнум світї первуй половкы ХХ. столїтя
имня Антонія Годинкы было доста познатоє. У
первум шорі быв и на все лишыть ся істориком,
хранителём минулости руднуй Мукачовськуй
ґрекокатолицькуй єпархії, а се значить, же історії
Пудкарпатя послїднїх трёх з половков столїть, про
котрой вна была, дасть ся сміло уповісти, єдинов
інстітуціёв, котра захраняла націоналнї інтересы
пудкарпатськых Русинув од Ясіня до Попрада. Тай
не є чому ся чудовати. Ко, кедь не вун, сын, внук и
правнук сященика, лїпше знав за долю сых люди и
їх церьковли. И з отцювськуй, и з материнськуй
лінії дїдове му поповали на ґрекокатолицькых
парохіёх. Мати му была Елеонора Яцкович. Ипен у
обыстю пароха Ладомировуй о. Андрія Яцковича,
свого дїда, и родив ся 12-го януара 1864. рока
Антоній Годинка. Отець му, сященик Роман
Годинка, на тот час быв помучником властного
тестя, коло котрого зачинав сященицьку службу,
видав, на філіёх парохій Ваґринець и Чорна. Не
знати чом, фурт сидїв на мізерных и далекых містох
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спершу Верхнёго Земплина (споминана Ладомирова коло Свидника, пак ищи менші Руськый
Грабовець и Колониця на гатарі з Ужанськов
жупов), пак пузднїйше вернув ся ближе ку вутцювщинї (отець му поповав на тот час у Майданї)
на майбулші, ги доты фары Марамороша. Спершу у
южну часть жупы – Сокырницю 1874 года, котра и
стала пак сімболом облюбенуй отцюзнины про
сына му Антонія, котрый ипен Сокырницькым
Сирохманом вернув ся дому, ку свому народови
його сокотителём и просвітителём, вудавшы 1923
года, майже, майпознату у первуй половцї ХХ.
столїтя русинськым языком писану книгу „Утцюзнина, ґаздуство и прошлость южнокарпатськых
русинувъ“.
Подашто за Годинкову файту годнї сьме ся дузнати из текстув Антонія Годинкы „Бокораші ци
фаркановы“ и „Малый Проданчук, селськый
сиротюк“ (їх мож попозерати у книзї „Час гурше, ги
вода…“, котра увидїла світло світа у Нїредьгазї
2005. рока), у котрых од имени стрыка, младшого
брата вутця, иде бесїда за годы до Сокырницї, за
попованя дїда Годинкового у Майданї. По пятнадцятёх рокох перебываня у Сокырницї 1889. рока о.
Роман Годинка перестяговав ся на саменькый сївер
Марамороша у Вышнїй Студеный. Яка йсе была
суґоля на Верховинї у тот час, дузнаєме ся из листув
отця ку сынови, кедь кликав навщивити будапештського студента взимі, варував го, же позад снїгув
величезных легше буде дубрати ся ку нёму у
Вышнїй Студеный пішо згоры од галицькых штацій
Опорець вадь Лавочне! Єдным словом, набідовав
ся по відикох Сївернуй Мадярщины о. Роман
Годинка фест… Педик мав жону из познатуй и
родовитуй файты. Бабков Антонія Годинкы по
материнськуй лінії была Анна Чопей. Та и крестили
Антоніём перву дїтину на честь всечестованого
великаша Мукачовськуй ґрекокатолицькуй єпархії,
унґварського каноника Антонія Чопея, котрый
вєдно из сестров му Маріёв были крестныма
вутцём и матїрёв будучого академика. Інтересно, же
послїдню свою книгу уже у януарі 1944. рока гет
сїдоголовым дїдиком пуд бомбами у Будапештї
„Книга писаних цирилликов документов угорських
русинов“, рукопис котруй фраґментарно и по
вечшуй части факсіміле вудав Іштван Удварі у книзї
„Выбрані рукописі Антонія Годинкы“ у Нїредьгазї
рока 1992-го., вручив мадярськый академик ипен
сёму достойному богослову, свому крестному вутцёви... Додати яло, же крестины будучого історика
одбыли ся 7. фебруара того же 1864 рока, што
властнов руков записав у матриковуй книзї парохії
Ладомировуй дїдо новороженого о. Андрій Яцкович.
(Дале буде)
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155-лїтя од дня роженя академика
Антонія Годинкы
За заслугы академика Антонія Годинкы было
много повіджено и многыма озвучено и написано.
До памнятного датума, 155-лїтя од дня роженя, мы
хотїли бы до повідженого додати штось личноє, персоналноє.
Ги знаєме из изглядовань історикув, 1881. рока, у 17-ручнум
возрасти, ищи клериком Ужгородськуй духовнуй семінарії
Мукачовськуй єпархії вун штудовав історію славістикы. Годно
быти, там и тогды найшов Антоній Годинка своє призваня:
изученя, изглядованя історії,
културы и языка властного народа и його описаня. Жывотный
путь про каждого из нас є дуже
важным, айбо фамілійнї и
ушыткі другі околности опредїлявуть гатары нашых жад,
жебы стати хосеннов частков
сполности и ушыток свуй талант оддати свому народови,
довколашнїм. Біблія меже
ушыткого многого учить и тому,
же добруй волї неє гатарув.
Годинка у семінарії, ги представитель тогдашнюй русинськуй інтеліґенції се
похопив и прочуствовав.
Представиме себе у положеню 17-ручного
молодого чоловіка и попозераєме и у свою юность.
Кельо много інтересных одкрыть приготовив нам

жывот и отворив перед нами двері. Непохопителноє, непознатоє страшыть, айбо огень молодости и
чуство довга дає силы на звладаня преград. У сюм
помагать реліґія, віра и стремлїня прожыти жывот из смыслом,
хо сном. Годинка пройшов
ушыткі возможнї теріторії и
шорикы у період своїх изглядовань. Вун находив доказы, котрі
пудтверджовали правилность
його пути. Найшов отвіты на
многі вопросы, лем позад дефіціта часа, не ушыткі. У його
трудох много предположень,
много фактув, котрі лишыв нам
у дїдузнину. На превеликый
жаль, многі из ных не захранили
ся.
Антоній Годинка быв и преподавателём, йсе было його облюбеным занятём завто, же вун
знав, же на ушытко його жывота
не буде доста. И старав ся прилучити ку научному дїятельствови и молодых своїх послїдователюв, котрі пузднїйше
годнї бы передати свої познаня
потомкам. Його труды стали краєуголным камінём
у русинськуй історіоґрафії и иных модерных наукох
в днешнюй русиністицї.
Віктор Ґіріц

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
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Наші сята

Ünnepeink

Водокщи
Водокщи суть у тїснум капчаню из великым крещенём воды, котроє по восточнум
обрядови тримлють два раз. Первый раз крещеня воды тримлють у церьковли, а другый
раз на слїдувучый день сяткованя крещеня воды и у церьковли и, подля старуй традіції, на
березї рікы, потока, коло студнї.
Так у первум столїтю законоучителї – кандідаты (назначенї) до реліґії, сяточноє
крещеня на великі сята тримали у канун праздникув, такых ги Паска, Троиця, Водокщи. На
памнять за крещеня у минулости ґрекокатоликы древню традіцію посяченя воды
тримлють и днесь.

Похрещеня нашого Благословеного Господа
Ку майпознатым праздникам нашуй Матери
церьковли односять ся Водокщи. Сейсь праздник
не є єдным из множества народных сокташув, не є предзнаком
Фаршанґув, а є проявленём повнолїтности Руздвяного дїтвака и
перевтїленём у доростлого мужа.
Пуд час Руздва, празднувучы роженя Младенця, природа принимать єго и лагодить го. Ушытко
служыть про йсе: ясла, звізда на
небеснум зводї, пастырі и привітствія мудрецюв, співаня ангелув.
Незабагливость природы пуд
час Водокщув служыть лем водам Йордана, у котрі занурив ся
Благословеный. Праздник готовить Сятый Йоан Хреститель,
котрый указує на Исуса, появленого меже люди у кіпі баранчика,
котрый искупить гріхы людства.
Через крещеня Вун искупить и
наші гріхы. Проповідь Отця пудтверджує нам ушытку сущность. Звучать слова
голошеня: Вун муй любимый Сын, слухайте Єго!

Знаком любовли Отця ку Сынови являє ся Сятый
Дух, котрый приходить у кіпі Голуба. Водокщи – се
отвореня Сятуй Троицї, роствореня ї сущности и явленя
сперед народом. Сята Троиця – се
успокоєня про люди, зато, ибо
окружає їх любовлёв Благословеного, ибо через Крещеня
мы стали частков Божественого
жывота и стали наслїдниками
вічного жывота. Через обряд
Покрещеня познали сьме жывот,
смерть и воскрешеніє Єдинороженого Сына Исуса Христа.
Майвеликым даром про нас стало
вто, же Отець, у лицёви Исуса
Христа, прийняв нас за свої дїти.
Своёв любовлёв, віров, вірностёв
Його ученям, мы дякуєме за Його
вічну любов и вічный жывот.
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Сята Троиця, помилуй и захрани нас! Амінь!
о. Янош Мигаль Соноцькый
Товмачила: Ірина Скіба
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Привітственоє слово уповномоченого Уряда Мадярщины

Др. Іштвана Шімічкова
Каштіль Штефанія, 2018.11.17.
(Зачаток бесїды у пережум числї)
Записав єм даскулько фамілій з сконченём на
„ко“, котрі подобнї на мою: Андрейко, Русинко,
Тимко, Симко, Сіренко, спомнив єм и сконченя на
„ич“: Стойкович, Симкович, Анич и самособов
„кый“: Камінськый, Боровськый. Айбо што інтересно, кедь попозераєме другі славянські языкові
ґрупы, тогды годнї зьме найти
много похожых фамілій. За
поєдныма історичныма матеріалами и у Горватув, и у Сербув ‒ сполной з Русинами коріня, окрем того бізантійськый імператор Гераклетос у 7
столїтю до роженя Христа,
способствовав перестягованю
предкув Білых Горватув, котрі
прожывали на сїверо-востокови Карпат, нагодов, у районї
днешнёго Кракова, на теріторію днешнюй Далмації. Часть
народа не прийняла такой понукнутя и обстала ся на своюй
теріторії бываня. Се подобной
на переміну міст прожываня
Угрув, часть котрых обстала ся
на отцюзнинї предкув и не перестяговала ся у Карпатськый
басен.
Про каждый народ дуже
важно знати історію свого происходженя, изглядововати го, ипен так важно и про мадярськый
народ, жебы точно знати, вудкы сьме прийшли и ко
мы є. Єствує дуже много теорій, и многі історикы
уже повіли, же у Мадярув неє ниякого капчаня из
Гунами и т. д. У тот же час познатый історик
професор Дюла Ласлов выдвинув теорію двойного
заселеня. Я так рахуву, же дуже важно позерати у
минувшыну, особо теперь, коли многі роблять над
тым, жебы у сюм глобалізованум світови пропадали свідоцтва минулости, жебы мы не знали,
вудкы сьме прийшли и ко сьме. Айбо се значить, же
тратиме и свуй ідентітет, осознаня своюй нації. Не
повідавучы вже за вто, же глибоко вірувучі Русины
ґрекокатоликы, ниґда не забывавучі своюй віры,
наопак усе из достойностёв сохранявучы ї, мавуть
важноє призначеня. Ги выразив свою тугу папа
Йоан Павел II. у своюй арт-поетицї: „Дуже бых хотїв досягнути за свого правліня, што до днесь ищи
не стало ся, тото увидїти, як европськоє христіанство зачне дыхати повныма плюцами – западнов и
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восточнов голузов христіанства. Русинство,
позеравучы но його ґеоґрафічной положеня и свою
віру годно стати зъязувучов капчов. Се ясноє призначеня, рахувучы отвореность ґрекоатолицькых
обрядув, літурґій у бук ортодоксалного світа, и у тот
же час ‒ пудчиненя Римови. Сякоє возможноє
посредство є величезным покладом, уже и не кажучы за духовность Маріяповчы.”
Приведу теперь слова модерного писателя Коельо: „Є
місто на земли, де мы рождаєме
ся, спознаєме родный язык и
осознаєме, як наші предкы
перемагали трудности. Прийде
тот час, коли станеме отвітственыма за йсе місто...“
Про нас сякоє місто наша
Отцюзнина, Карпатськый басен. У повинности нашуй ґенерації входить захранити тото,
што здїдили сьме од нашых
предкув, родителюв, проникнути ся любовлёв до Отцюзнины, порозуміти, же Отцюзнину
не мож ничым замінити, зато,
бо она єдна и мы довжнї ї хранити од ушыткых бід и испитув.
Пан предсїдатель Парламента Мадярщины повідав за
ґлобалізацію, котра є не што иноє, ги процес уніфікації. Ґлобалізаційнї процесы зачали державы
Запада, котрі дуже прискорили ся у ХХІ столїтю.
Видимов и віртуалнов сїтков покрывавуть планету,
економику, културу держав, сплавлявучы довєдна
націоналнї сполности, союзы и державы. У многых
державох се уже доста замітно, видко страту
ідентітета. Сякоє положеня ґенерує множство опасных моментув, котрі несуть за собов множство
метастаз. Єдным з ных є перестягованя, міґрація
народув, котроє мы уже єден раз пережыли. Се мож
замерьковати по ушыткуй Европі. Теперь майбулшов проблемов цівілізації є страта віры, што
означає одходженя од церьковли. Маєме примір на
Нїмеччинї: 25 рокув переже христіанами ся
признавало 31 міліон горожан, днесь се число
менше 22 міліонув, из 22 тысяч сященикув лишыло
ся менше, ги 14 тысяч.
У тот же час у Росії приходув вадь єпархій было
3451, а на днесь стало 30142, се майже 10-кратный
прирост, монастырюв на конець єствованя СССР
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было 15, а теперь їх 788. Ушыткого 2 універзітеты
мали факултеты богословія, а на десь они є у 240
універзітетох и учебных установох. Кулькость вірникув за 25 рокув выросла из 45 до 113 міліонув,
што 82% од ушыткого обывательства, айбо обща
чиселность його мало зменшує ся. Се величезнї
зміны, зато маєме задумати ся над словами папы
Йоана Павла II.
Хочу одмітити, же йсе не моя повинность, я лем
хотїв бы пудняти сей вопрос з надїёв на тото, же яло
бы прийняти якісь міры по спасеню западнуй
цівілізації. Хочу додати, же у Росії сяк удало ся
восстановити релігійность, не позеравучы на вто,
же 1932. рока Сталін зачав борьбу из реліґіёв.
На завершеня своюй бесїды хотів бы єм
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привести цітаты из извістных казань: у безбожникув хыжа пропаде, а у праведникув она росквітне.
Зато нам треба укріпляти віру и свуй ідентітет,
дружбу Русинув и Мадярув, приязаность ку собі
сых двох народув. Айно, у нас общі цїлї: треба
лишати ся Русинами, треба лишати ся Мадярами,
мусиме идти по сюм путёви вєдно. Так можеме
захранити свуй ідентітет, котрый уже скапчаный
віками. На конець повім словами Арона Томашія:
„У потяти суть крыла и слобода, а у чоловіка єдна
Отцюзнина и повинностї“. Я се желаву нам ушыткым, Русинам и Мадярам, жебы у мирі будовати
нашу общу щастливу будучность, и най Марія
Повчанська буде нам на помуч.
Товмачила: Ірина Скіба

Юбілей

Jubileum

На юбілей Дёрдя Андраша Розваня
Честована редакція „Русинського Світа“!
Русинськоє Націоналноє Самосправованя Пейча из радостёв голосить про ушытку русинську
сполность у Мадярщинї, же новинарёви панови
Дёрдёви Андрашови Розванёви, котрый за десятьлїтя помагать РНС Пейча и
ищи девятём Націоналным Самосправованём, на предложеня котрых за рішенём Пейчського Варошського Собора было присуджено премію Ференца Фолугелїя. У кунцёви 2018. рока у керетох
церемонії передаваня премії у
Камернум Театрі Пейча одбыв ся
сяточный концерт на честь Дёрдя
Розваня. Др. Жолт Пава, мер вароша Пейч, передав награжденому
премію у переповненуй залї
театра.
Новинарь Дёрдь Андраш Розвань у отвітнуй бесїдї подяковав за
высоку одзнаку и зазначив ролю
націоналных меншын и їх култур у
сполнум и културнум жывотї Мадярщины. Бесїда скончила ся бурныма тапшанями публикы ищи и зато, же пан Дёрдь
Розвань ‒ познатый архітектор, новинарь, поет и
прозаик, котрого заслужено честувуть у вароші.
Вун путовав у 62 державох світа, його книжкы
читавуть в ушыткуй Мадярщинї.
Нашуй сполности новинарь дуже хосенно
помагать у складованю маршрутув путовань по

Пудкарпатёви, у формованю новых капчань и їх
розвоёви. Вун написав несчислену кулькость вершув за Пудкарпатя, котрых ся назберало уже на два
томы. Мы вшелияко стараєме ся пудпоровати
выданя сых вершув зато, ибо они написанї за нас
Русинув, нашу рудну землю. Як
бы было файно, кібы сесї вершы
читали и у нас, и на Пудкарпатю.
Честованый автор звык декламовати свої вершы на міроприятёх, так ги и творы за Арменію и
Горватію. Од имени русинськуй
сполности, мы дякуєме Дёрдёви
Розваню за плодотворну роботу, за
помуч нам, и желаєме му успіхув у
будучности!
Мы так чуствуєме, же сеся награда маленько ся односить и ку
нам. Ипен сяк ся высловив и новинарь на нашуй стрічі. Надієме
ся, же редакція „Русинського Світа“ опубликує вістї за сю подїю,
котра про нас дашто булшоє, ги
просто новина, и тыче ся и нас. Мы
ушыткі знаєме, же награжденый
реґуларно публикує статї у нашуй новинцї „Русинськый Світ“.
Из подяков и по дорученю русинськуй общины
Йосиф Чегілї, предсїдатель РНС Пейча
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ського Самосправованя на 2019 рук. Также депутаты прийняли рішеня по депутатськуй декларації.

Януар
5. У Нїредьгазськум єпископськум храмі Сятого Миколая главный вікарій Тібор Папп у канун
сята тримав церемонію посяченя воды. Обряд
Всеночных Водокщув совершав Абел Сочка,
єпископ Нїредьгазськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії.
6. На день Водокщув Фюлёп Кочіш, митрополіт Гайдудороґськуй митрополії по єпископськуй
Літурґії у ґрекокатолицькуй церьковли Сятого
Флоріана у Будї, так ги и у минулї рокы, посятив
Дунай у Будапештї.
6. На сятї Богоявленя Др. Атаназ Орос, єпископ Мішколцськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії
тримав Сяту Літурґію у Еделейню на березї рікы
Бодва. Дуже многі вірникы и до днесь памнятавуть
первоє 2011. рока посяченя воды, котроє тримали у
рук, коли по повінї Бодва принесла величезну біду.
По тому Бодва мирно тече меже своима берегами.
12. Столичноє Русинськоє Націоналноє Самосправованя праздновало Руздво у Будапештї на
улицї Академія у Театралнум залї. Міроприятя пудпоровали Самосправованя II. III. VI. VIII. и XVI.
районув Будапешта.
24. У Шарошпотокови одбыло ся торжественоє засїданя по случаю 20-лїтя од дня основаня
Вседержавного Русинського Самосправованя. У
засїданю зучастнили ся представителї русинськуй
сполности области Боршод-Абов-Земплин, депутаты реґіоналных самосправовань. Привітствену
бесїду тримав предсїдатель Союза Рутенув/Русинув Мадярщины, предсїдатель Русинського
Самосправованя Шарошпотока, предсїдатель комітета фінансув ВРС Янош Кожнянськый.
По привітственуй бесїдї выступив предсїдатель
Вседержавного Русинського Самосправованя
Віктор Крамаренко, котрый познакомив притомных
з успіхами и досягненями Самоправованя за 20
рокув и на памнять ушыткым притомным передав
Тетраєвангеліє на русинськум языкови (Словакія,
2009., Світова Рада Русинув).
Націоналный Посланик Русинув у Парламентї
Мадярщины Віра Ґіріц повідала за своє дїятельство
за минулый період и отвітила на вопросы притомных.
25. Одбыло ся очередноє за шором засїданя
Вседержавного Русинського Самосправованя и
сполочнї слуханя. Депутатськый корпус обсудив
правленя буджета інстітуцій ВРС за 2018 рук и
затвердив буджет Інстітуцій Вседержавного Русин-
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26. Члены русинськуй общины области Боршод-Абов-Земплин, Гайду и Саболч-Сатмар-Береґ
совершыли паломницьку навщиву у Маріяповч. Паломникув привітствовала Яношни Русинко, предсїдатель Русинського Націоналного Самосправованя Маріяповчы, пак выступив предсїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя
Віктор Крамаренко и повідав за пудпорованя
духовнуй дїдузнины Русинув. Віра Ґіріц, націоналный посланик Русинув у Парламентї Мадярщины
повідала за рішеня, прийнятї на засїданёх Парламента осеннюй каденції по реліґійным вопросам.
По выступленёх ушыткі зучастнили ся у Вечурнюй
Службі.
26. У Вамошуйфолу одбыв ся III. Традіційный Русинськый Бал. На нюм выступили Русинськый Хор Вамошуйфолу и фолклорный ансамбл
„Піліш“. Файну наладу на балови придав участникам Золтан Моржа.
27. Віра Ґіріц, націоналный посланик Русинув у
Парламентї Мадярщины, Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя, Олґа Сілцер-Ликович, заміститель предсїдателя ВРС, Ґабріела Ґіріц, ведуча Уряда ВРС и Базил
Теленко, предсїдатель Русинського Націоналного
Самосправованя Дебрецена потримали нараду у
Дебреценськуй Ґрекокатолицькуй Русинськуй
Хыжі у Дебреценї-Йовжа з вопросув, котрі ся
тычуть отвореня ї вяры сёго рока.

Фебруар
08. Вседержавноє Общество Русинськуй Інтеліґенції имени Антонія Годинкы, Столичноє
Русинськоє Націоналноє Самосправованя и Русинськоє Націоналноє Самосправованя Терейзвароша
на честь 155 рокув од роженя академика Антонія
Годинкы провело памнятну конференцію у
Терейзварошськум Културнум Центрови на Етвеш
10. Вступителноє слово потримав Др. Степан Лявинец, предсїдатель ВОРІАГ. Слїдувучым было
выступленя замістителя предсїдателя Общества
Др. Яноша Сабова „In memoriam проф. Др. Антоній
Лявинец“. Выступавучыма были: Проф. Др. Іштван
Черничко – діректор Научно-Изглядователського
лінґвістичного центра имени А. Годинкы (Береґсас), Др. Маріана Лявинец-Угрин, (Будапешт).
Шандор Ковач (Будапешт) спомнянув на честь 10
годовщины од дня смерти Андраша Штумпф-
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Бенедека, писателя, поета, літературознателя, Йожеф Балоґ (Будапешт) дав інформацію за дїятельство Йожефа Ботліка з нагоды його 70-лїтя, а на
затвореня конференції одбыла ся презентація книгы юбілара. Вседержавноє Русинськоє Самосправованя представляв Віктор Крамаренко, предсїдатель ВРС. На памнять за 20-лїтя ВРС и СРНС
вручив предсїдателёви Столичного Русинського
Націоналного Самосправованя Др. Маріанї Лявинец и проф. Др. Іштванови Черничко – діректорови
Научно-Изглядователського лінґвістичного центра
имени А. Годинкы (Береґсас), Тетраєвангеліє на
русинськум языкови (Словакія 2009., Світова Рада
Русинув).
09. Вседержавноє Общество Русинськуй Інтеліґенції имени Антонія Годинкы, Столичноє
Русинськоє Націоналноє Самосправованя, Русинськоє Націоналноє Самосправованя Терейзвароша,
Вседержавноє Русинськоє Самосправованя, Русинські Націоналнї Самосправованя VIII., XI., XVI.
районув зучастнили ся у Сятуй Літурґії у грекокатолицькуй церьковли на площі Руж 10. По
літургії одбыло ся покладеня вінцюв и панахіда на
цвынтарі Фіумеї коло гроба академика Антонія
Годинкы. На обновленый силами Вседержавного
Русинського Самосправованя памнятник вінцї ВРС
и посланика Русинув у Мадярщинї поклав предсїдатель ВРС Віктор Крамаренко.
14. День памняти Сятых Кирила и Методія,
жывшых у IX. столїтю. У Римськуй Базіліцї Сятого
Клемента, де хранять ся мощі Сятого Кирила, была
потримана Сята Літурґія на честь двох Сятых, котрі
цїлый свуй жывот присятили признаню літурґії на
народнум языкови. Годно быти, же дякувучы їм,
папа Йоан VIII. 880. рока одобрив літурґію на церькувно-славянськум языкови: „Ко создав основнї
языкы, гебрейськый, грецькый и латинськый, тот
создав и другі языкы собі во славу и благодать“.
Папа Йоан Павел II. у своюм письмови од 31. децембра 1980. рока, што ся зачинать словами:
Egregiae virtutis – довєдна из Сятым Бенедиктом,
голосив Сятых Кирила и Методія Сятыма хоронителями Европы.
15. Русинські Націоналнї Самосправованя реґіона Боршод-Абов-Земплин и Мішколца при
пудпорованю Союза Русинув/Рутенув Мадярщины
тримали ІІІ. Русинськый Бал, што пруйшов
довєдна з Културным Вечуром и вечерёв у авлї
Католицькуй Ґімназії имени Дёрдя Фратера. На
балові зучастнило ся 170 особ, котрых уєдно капчала ідея захраненя русинськых традіцій.
Вечур зачав ся исповненём русинського гімна,
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котрый уже по традіції заспівали Анна и Марія Бан.
Предсїдатель Марія Соноцька у своюй привітственуй бесїдї здоровила притомных и ознакомила
из проґрамов 2019. рока.
Предсїдатель Вседержавного Русинського
Само-справованя Віктор Крамаренко у своюй
бесїдї одмітив хосенну роботу Самосправовань,
пожадав успіхув и сил. По тому за успішну роботу и
на честь 20-лїтя зо дня основаня Вседержавного
Русинського Самосправованя Марії Соноцькуй од
имени ВРС и од имени Націоналного Посланика
Русинув Мадярщины, Віктор Крамаренко подаровав Тетраєвангеліє, вуданоє на русинськум языкови
Русинськым Світовым Конґресом у Словакії 2009.
рока.
Културна проґрама зачала ся декламованём
Віктора Дулішковича вершув Шандора Петевфія на
русинськум языкови. На мадярськум языкови
читали вершы Грейта и Вендел Томазї, на конець
верш задекламовав о. Янош Мігаль Соноцькый.
Марія и Анна Бан співали русинські співанкы.
Признаня слухателюв завоёвала Жофія Унгварі
своїм исповненём співанкы „Алілуйя“.
А правдивой весїля отворили первым танцём
Ліліана Надь и Даніел Чонтош.
По файнуй вечері дуже добрі ся удав запаленый
танець пуд музыкалный акомпаніамент Балажа
Кёріжа. Упувночы настав час томболы. Меже хосенныма предметами, котрі мож было вуграти,
была и можность зучастнити ся у проґрамох Самосправованя. По весїлю, котрой тримали до рана,
гостї дустали прекраснї и незабываємі споминкы.
20. Союз Вседержавных Націоналных Самосправовань, редакція новинкы „Боратшаґ“ и Офіс
Омбудсмена орґанізовали міроприятя по случаю
25-лїтя од дня основаня новинкы. Міроприятя
одбыло ся у залї Уряда при пудпорованю кабінета
премєр-міністера.
21. Держсекретарь з вопросув реліґійных и
націоналных капчань Рады Міністерув Мадярщины Мікловш Шолтейс на пресконференції,
котра одбыла ся у резіденції Вседержавного Русинського Самосправованя, голосив за перву часть
державного пудпорованя націоналных меншын
Мадярщины у розмірі 951 міліон форінтув інвестіції на прошеня вседержавных націоналных самосправовань.
23. Пудкарпатськый Союз провюг I. Пудкарпатськый Бал у Будапештськум Аквавёрд
Резорт Готелї. Благотворителноє міроприятя зачало
ся из вечерёв, за котров слїдовала томбола и танцї.
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20-лїтя ВРС

20 éves az ORÖ

Шарошпоток /
Sárospatak

Маріяповч / Mariapócs

Фото: Віктор Ґіріц / Fotó: Giricz Viktor
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Вістї

Sajtótájékoztató /
Прес-конференція

Fotó: Váli Miklós / Фото: Мікловш Валі

Hodinka Antal emléknapok / Дни памняти Антонія Годинкы

Fotó: Szmolár Sándor / Фото: Шандор Смолар

III. Hagyományőrző Ruszin Bál / III. Традіційный Русинськый Бал

Fotó: Czuder László / Фото: Ласлов Цудеp

Русинськый Світ • Ruszin Világ

11

Jubileum

Юбілей

Hodinka Antal évfordulójára
(1864‒1946)
Hodinka Antal akadémikus a legismertebb és a
legmélyebb tiszteltnek örvendő ruszin származású
egyénisége a mai Magyarországnak. A ruszinok számára ő olyan, mint Kosztelnik Gábor a bácskaiak
számára. A „pap fia”, aki a dél-máramarosi Szeklencén
nőtt fel, ahol apja görögkatolikus lelkész volt (innen
ered a beceneve: a szeklencei szegényember), később
ismert történész, majd a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Már a múlt század 20-as éveiben elsőként,
céltudatosan kezdte el honfitársai
élő nyelvjárását írásbeli minta
szintjére emelni, azaz tulajdonképpen formálni a ruszin irodalmi
nyelvet, elkülönülve a keleti szomszédoktól, akik pedig a ruszinok genetikai és nyelvi rokonai. Duchnovics Alexander korától, azaz a 19.
század közepétől értelmiségi köreinkben a nagyorosz nyelv dominált, de a 20. század 20-as éveitől,
amikor a Csehszlovák fennhatóság
alatti Kárpátalján Ivan Panykevics
ukrán tudós volt az oktatásért felelős vezető, kezdték el használni az
ukrán nyelvet, annak ellenére, hogy
az írók és tanárok többsége a nagyorosz nyelvet preferálta. Az első, aki
beavatkozott az intelligencia vitájába, az Hodinka Antal történész volt.
Az Ungvári görögkatolikus hittudományi szeminárium majd a Budapesti egyetem hallgatójaként jól ismerte saját népe
történelmét, tudott a ruszin nép írásos emlékeiről. Ezért
is kezdett el Hodinka Antal a saját népéről a „nép nyelvén - a mi nyelvünkön” írni, „mert így adta az Isten írástudásomat”, ahogyan ezt bevallotta az egyik írásában.
Életének utolsó napjáig ruszinul írt, mert az európai
népek történelmének hosszú éveken át tartó kutatása
során eljutott ahhoz az egyszerű igazsághoz, hogy a
kárpátaljai ruszin népet kulturálisan egyesíteni csak az
anyanyelvén, csak ruszinul lehetséges. Soha nem
kételkedett ebben, szilárdan kitartott elhatározása mellett. Az 1922. év számára a legnehezebb időszak volt:
munkanélküli lett, mivel nemet mondott a cseh
vezetőségnek, hogy átmenjen az addigi munkahelyéről, Pozsonyból Prágába, a Károly egyetemre. A
trianoni békeszerződést követően kollégáival együtt
Magyarország belső részébe települt, ott várta meg a
pécsi egyetem megnyitását, ahol munkát kaptak a
pozsonyi szakemberek, köztük Hodinka Antal történész professzor is, aki éppen akkor fejezte be
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rendkívüli és mindig hasznos munkáját: „Igetár. A
kárpátaljai ruszin nyelv igéinek szótára” címmel.
Ugyanekkor fejezte be a népi nyelven írt, de értékes
szakkifejezéseket tartalmazó könyvét, ami a mai napig
aktuális: „A kárpátaljai rutének lakóhelye, gazdaságuk
és multjuk”, amely már a következő évben, 1923-ban
ruszin, magyar és francia nyelven is megjelent
Budapesten. Érdekesség, hogy Hodinka Antal szerzője
az első nemzetközileg is elismert tudományos
publikációnak. 1929-ben jelent meg
a „Békelevél II. Bajzát szultán és
Vladiszlav 1498. évben uralkodó
magyar-cseh király között” a zágrábi Sisicsevum kötetben. Anyanyelvén írt akkor, mikor a szülőföldjén a többség arról vitatkozott,
hogy kinek a nyelvére hasonlít a
ruszin nyelv jobban: Puskinéra vagy
Sevcsenkóéra... Sajnálatos, hogy
honfitársai közül kevesen ismerték
fel éppen benne azt a mintát, amit
érdemes követni, nem kezdtek el
írni az egyszerű, iskolázatlan, utcai
emberek nyelvén. Érdekesség, hogy
az akkori „a legruszinabb” „Új Hét”
(1939) (később „Kárpáti Hét” 19391941) folyóiratnak - ahol Hodinka
Antal publikálta cikkeit azokban az
években - a szerkesztője a pesti
nyugdíjas cikkeitől „A szerző kérésére eredeti kézírásban jelentetjük
meg” megjegyzéssel határolta el magát. És ez a helyzet
nem csak a nyelvi kérdésekben merült fel. Hodinka
Antal álláspontja a Csehszlovák köztársaság fennhatóságának 20 évén át ahogy a tudományban, úgy a
kárpátaljai társadalmi életében is nem egyszer „a pusztába kiáltó szó” volt. Ezt a helyzetet kénytelenek voltak
elismerni a 40-es évek ruszin értelmiségének egyes
képviselői is. Lelekács Miklós, kinek szavai inkább
mentegetőzésnek hangzanak, így írt Hodinka Antalról
az 1944. évi jubileumi évfordulóján a Nedilja folyóiratban (A kárpátaljai történelemtudomány nesztorának 80-ik születési évfordulójának alkalmából): „Hodinka a munkáiban, főleg azokban, amik a ruszinokhoz
kötődtek, megérintett olyan kérdéseket és olyan eredeti
nézeteket vállalt fel, melyeket nehéz megragadni és pár
szóban átadni”. Igen, igazak Lelekács értékelő szavai
Hodinka Antalról, akit szakterületén „a kárpátaljai
történelemtudomány nesztorának” nevezett. Bár az
akkori kárpátaljai tudományos társadalom helyesen
ismerte el Hodinka Antalt Góliátnak a tudósok között,
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így sem értékelte megfelelően életében (vagy nem is
volt rá képes!), nem támogatták kellően a nyelvtudomány területén, ahol a ruszin irodalmi nyelv mellett állt
ki, amelynek a beszélt ruszin volt az alapja! Nem
mondhatjuk, hogy az akkori nyelvtudomány nem
igyekezett közelebb kerülni az európai hagyományokhoz, maximálisan demokratizálni saját nemzeti nyelvét, ahogyan a szomszédos népek elitjei tették, de túl
kicsiny léptekkel haladtak efelé a kárpátaljai szerzők és
írók. Hodinka merész és radikális szemlélete a nyelvi
kérdésekben, mely teljesen természetes volt az európai
tudósoknak, ijesztő volt a térség vidékies, konzervatív
szellemű intelligenciájának nagy többségének, mely
inkább tovább akart vánszorogni az útján, miközben
elveszett a 18. századi barokk tradíciók és keleti
szomszédjaik modern nyelvi hatásai között. A konzervativizmus az egyházi ügyekben, a templomi liturgikus
szláv nyelv használata, mely természetes ebben a
szférában, valószínűleg automatikusan hatott a civil,
ebben az esetben a nyelvi területre, ahol ez a konzervativizmus nem engedte az irodalmi nyelv európai
hagyományokhoz hasonló fejlődését, amely hagyományok maximálisan a népi nyelve alapoznak.
A XX. század első felének tudományos világában
Hodinka Antal neve már jól ismert volt. Elsősorban és
mindvégig történész maradt, a Munkácsi görögkatolikus egyház múltjának őrzője, ami Kárpátalja történelmének utolsó 3 és fél századát jelenti, s bátran kijelenthetjük, hogy ez az egyetlen intézmény, mely a
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Kárpátaljai ruszinok érdekeit védte Jaszinyától Popradig. De nincs is min csodálkozni. Ki, ha nem ő,
papnak fia, unokája, dédunokája, értette az emberek és
vallásuk sorsát. Nagyapjai apai és anyai ágról is a
görögkatolikus parókiákon prédikáltak. Édesanyja
Jackovics Eleonora volt. Nagyapja, Andrij Jackovics
parókus ladoméri tanyáján, 1864. január 12-én jött
világra Hodinka Antal. Édesapja, Hodinka Roman
lelkész abban az időben apósa segédje volt, aki mellett
kezdte el papi szolgálatát a Vagrinec és Csorna parókiáin. Nem tudni miért, de a sors messzi tájakra vitte őt,
először Felső Zemplénbe (a már említett Ladomérbe
Szvidnik mellett, és még kisebbekbe Orosz Grabovecbe, Kolonica az Uzsanszki megyében), azonban
később közelebb került szülőföldjéhez (abban az
időben az apja Majdánkán prédikált), a nagy Máramarosra. Először a déli részébe: 1874-ben Szeklencére,
amely majd a szeretett anyaföld szimbólumává vált
Antal fiának, ki szeklencei szegényemberként tért
vissza népéhez, védelmezőjeként és felvilágosítójaként, 1923-ban kiadva a 20. század első felének talán
legismertebb ruszin nyelven íródott könyvét „Anyaföld, a dél-kárpáti ruszinok gazdasága és múltja”.
(Folytatása következik)
Dr. Káprály Mihály,
a Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet vezetője

Hodinka Antal születésének 155. évfordulójára
Hodinka Antal érdemeit sokan és jogosan méltatták. Születésének 155. évfordulójára szeretnénk
valami személyesebbet, emberközelit említeni. Ahogy
életrajzának kutatói írásaiból kitűnik: az 1881-es évben, amikor is 17 éves volt, a Munkácsi Egyházmegye
ungvári szemináriumában történelmi és szlavisztikai
előadásokat is hallgatott. Valószínűleg ott találhatta
meg életének hivatását: népe történelmének és nyelvének, kultúrájának kutatását, lejegyzését.
A pályaválasztás minden ember életében nagyon
fontos, azonban a családi és egyéb körülmények,
lehetőségek határt szabnak a szívünk melegségéből
sarjadzó ösztönös vágynak, hogy hasznosak legyünk,
minden adottságunkkal és képességünkkel adjunk
valamit. A Biblia többek között arra is tanít, hogy a jó
szándéknak nincsenek határai. Hodinka a szemináriumban, az akkor hagyományos ruszin értelmiségi
helyzetben megérthette-megérezhette ezt.
Képzeljük csak bele magunkat a 17 éves ifjú
helyzetébe, és emlékezzünk vissza a sajátunkra. Annyi

minden érdekes, annyi minden nyílik meg előttünk.
Merre menjek? Amerre még eddig senki. Az ismeretlen
félelmetes, de a fiatalság tüze és a kötelességtudat
bátorságot ad. Segít az értelmes élet utáni vágy,
ahogyan az istenhit is. Hodinka bejárt szeget-véget,
mint felfedező az ismeretlen tájakon. Kutatott és talált s ez igazolás volt számára, hogy jó úton jár. Sok
mindenre talált igazolást, de sok mindenre nem jutott
idő. Sok minden csak sejtés maradt. Így is tényeket
hagyott hátra, bár sok dokumentuma elveszett.
Hodinka Antal kutatásai mellett tanított, amit
nagyon szeretett, azért is, mert tudta, hogy erre a
feladatra az emberélet nem elég. Igyekezett új kutatókat nevelni, akik továbbviszik feladatát, és mint
sorfűzért folytatják, adják tovább a tudást a következő
generációknak. Munkája „szegletkővé vált” a ruszin
nyelvészetben és történelemben.
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Rozvány György András jubileumára
Tisztelt Ruszin Világ szerkesztősége!
A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat örömmel értesíti a magyarországi ruszin közösséget arról,
hogy nagy örömünkre a pécsi
ruszin nemzetiséget és további
kilenc pécsi nemzetiségi közösséget évtizedek óta munkájával
segítő Rozvány György András
újságíró barátunkat a Nemzetiségi Önkormányzatok egyöntetű
javaslatára Pécs Város Közgyűlése a Faluhelyi Ferenc-díj kitüntetésben részesítette. 2018. év
végén a díjátadási ünnepség alkalmából rendkívüli díszelőadást
tartottak Rozvány György tiszteletére a pécsi Kamaraszínházban. A kitüntetést Dr. Páva Zsolt
polgármester úr adta át a színházat zsúfolásig megtöltő közönség előtt, a kitüntetett újságíró pedig rövid köszönő beszédében külön is kiemelte a nemzetiségek és kultúrájuk szerepét a
magyar társadalomban és Magyarország kulturális
életében. Beszédét óriási tapssal köszönték meg a
nemzetiségek tagjai és a jelenlevő közönség, annál is
inkább, mert Rozvány György személyét - a neves
építészt, újságírót, költőt és írót - nagy tisztelet övezi a
városban. 62 országot járt be, könyveit országszerte
ismerik. Nekünk sokat segít kárpátaljai utazásaink és

kapcsolataink kialakításában, fenntartásában. Ugyanakkor két kötetre való verset is írt Kárpátaljáról, amelyek megjelenéséért igyekszünk mindent megtenni,
ugyanis ez egyedülálló Magyarországon, és mert rólunk, a ruszinok szülőföldjéről
szól. Jó lenne, ha e verseket országszerte és Kárpátalján is megismernék. Rendezvényeinken
ezekből a versekből szokott felolvasni, de ugyanígy Horvátországról és Örményországról is
köteteket írt. A ruszinok nevében
köszönjük sikeres munkáját,
segítségét, és további eredményes munkálkodást, sikereket kívánunk!
Úgy érezzük, hogy a kitüntetés egyben nekünk is szól, így is
fogadta közösségünk, amikor külön is felköszöntöttük. Remélem,
hogy a Ruszin Világ szerkesztősége is értesül erről az eseményről, ami nekünk sokkal többet
jelent, mint hír, hiszen bennünket
Az ünnepelt
is érint. Egyébként rendszeresen
írja a rólunk szóló cikkeket a Ruszin Világ részére is.
Köszönettel:
Csehily József,
a Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
- közösségünk egybehangzó kérését képviselve.

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
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Vízkereszt
Vízkereszt ünnepével szoros kapcsolatban van a nagy vízszentelés, melyet kétszer végeznek a
keleti egyházban.
Először vízkereszt előestéjén a templomban, második alkalommal pedig vízkereszt
ünnepnapján is a templomban, de egy régi hagyományt felelevenítve folyónál, patakparton vagy
kút mellett is. Ugyanis az első századokban a katekumenek - a hitjelöltek ünnepélyes keresztelését
a nagy ünnepek vigíliáján tartották, mégpedig Húsvét, Pünkösd és Vízkereszt előestéjén. A
katekumenek egykori keresztelése emlékére tartják meg ma is a görögkatolikusok a vízszentelés
ősi hagyományát.

A mi Urunk és Üdvözítő Jézus Krisztusunk megkeresztelkedése
Anyaszentegyházunk legjelesebb ünnepei közé
tartozik a vízkereszt. Nem népi szokások sokaságának
ünnepi alkalma, nem farsangi
előzetes, hanem a Karácsonyi
Kisded felnőtt korú férfiként
történő megjelenése. Karácsonykor
a gyermek Jézus születését ünnepelve a természet befogadó hódolata szolgálja a Gyermeket. A
barlangistálló, az ég csillaga, a
pásztorok és bölcsek köszöntése,
angyali ének. Vízkeresztkor a természet visszahúzódva csupán a
Jordán folyó vizével szolgál, amibe
belemerül az Üdvözítő. Az ünnepet
Keresztelő Szent János készíti elő
Jézusra mutatva, aki Isten Bárányaként van az emberek között,
aki elveszi a világ bűneit. A keresztségünk által a mi bűneinket is.
Tartalmát az Atya szózata adja meg.
Szava kinyilatkoztatás: Ő az én
szeretett fiam, őt hallgassátok! Az
Atya és Jézus egymás iránti szeretetük jele a Szent-

lélek, aki galamb képében jelenik meg. A Vízkereszt a
teljes Szentháromság kinyilatkoztatása, önmaguk
feltárása, nyilvánosságra hozatala
az emberek előtt. A Szentháromság
az ember számára megnyugtató,
mert az embert isteni szeretetével
veszi körül. Üdvözítő, mert a keresztség által részesülünk az isteni
életben, és örökösei vagyunk az
örök életnek. Keresztségünkkel
belekeresztelkedünk Jézus Krisztus, az Isten Egyszülött Fia életébe,
halálába és feltámadásába. Az Atya
részéről a legnagyobb ajándék,
hogy a keresztség által fiaivá,
gyermekeivé fogad bennünket Jézus Krisztusban. Szeretetünkkel,
hitünk megvallásával viszonozzuk
az isteni szeretettet és a belőle fakadó örök életet.
Szentháromság, könyörülj rajtunk, Urunk, tisztíts meg minket
bűneinktől!

Русинськый Світ • Ruszin Világ

Szónoczky János Mihály
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Országos Ruszin Önkormányzat pályázatot hirdet
Ruszin Világ főszerkesztői feladatkör betöltésére
A jogviszony időtartama:
határozott idejű 2019.05.01-től 2023.04.30–ig tartó
megbízásos jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Megbízásos jogviszony heti 30 órás időkeretben
A feladatellátás helye:
1147 Budapest, Gyarmat utca 85/B., változó
Ellátandó feladatok:
• a folyóirat arculatának kialakítása tekintettel a nemzetiségi
sajátosságokra;
• a folyóirat szerkezetének meghatározása;
• a folyóirat rovatainak tartalmi
mondanivalójának kiválasztása;
• a szerzőkkel, fordítókkal és a
szerkesztőségi tagokkal való kiegyensúlyozott együttműködés
megteremtése és fenntartása;
• a folyóirat rendszeres megjelenésének biztosítása.

A feladatkör betölthetőségének
időpontja:
A munkakör a pályázatok
elbírálását követően 2019. május
1-jével betölthető.
A pályázat benyújtásának
határideje:
2019. április 15.

Jogállás és juttatások:
A jogállásra és a juttatásokra a Ptk
rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Főiskola, nyelvtanári (orosz, ukrán, magyar), bölcsész,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• Ruszin nyelv anyanyelvi szintű ismerete.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Angol nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
• Német nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
• Francia nyelvből nyelvvizsga, társalgási szintű
nyelvtudás,
• Médiában szerzett gyakorlat - Legalább 1-3 év
szakmai tapasztalat.
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A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• a pályázó szakmai munkásságát, életútját tartalmazó
részletes önéletrajz,
• a felsőfokú végzettséget és szakképzettséget igazoló
okiratok hiteles másolata,
• nyelvvizsga bizonyítvány (ok) hiteles másolata,
• erkölcsi bizonyítvány
• a folyóirat szerkesztésére, fejlesztésére vonatkozó
elképzelések, tervek,
• nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a
pályázat anyagát a jogszabályban
és az önkormányzat szabályzatában megjelölt bizottságok és
testületek megismerhetik.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kramarenko Viktor nyújt, a
1/468-2636 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Országos Ruszin Önkormányzat címére történő megküldésével (1147
Budapest, Gyarmat utca 85./B.). Kérjük a borítékon
feltüntetni RVF 14/2019. azonosítószámot.
A pályázat elbírálásának határideje:
2019. április 30.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
• www.ruszin.com
• Ruszin Világ folyóirat
• hivatalos hirdetőtábla
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A Ruszin Művészet Remekei

Шедевры Русинського Умілства

Dr. Simicskó István kormánybiztos beszéde
(Stefánia Palota, 2018. 11.17.)
(Folytatás az elözö számból)
Felírtam magamnak néhány a családnevemhez
hasonló „-kó” végződésű vezetéknevet: Andrejkó, Ruszinkó, Timkó, Szimkó, Szirenkó, számos „-ics”
végződésű is eszembe jutott: Sztojkovics, Szimkovics,
Anics, és persze „-ki” végződésű is: Kaminszki, Borovszki stb. Nagyon érdekes ez, és ha megnézzük a többi
szláv névcsoportot - például a horvátokat, a szerbeket nagyon sok hasonló családnevet találunk. Egyes feltételezések szerint a horvátoknak és a szerbeknek lehetnek
ruszin ősei, ugyanis Hérakleitosz bizánci császár a Kr. u.
7. században az Északkeleti Kárpátok vonalában lehívta a
mai Dalmácia területére a fehér horvátok őseit, akik
egyébként Krakkó környékén éltek, és a szerbek őseit is,
de néhányan ott maradhattak. Az egyik feltételezés szerint
így lehetnek ma magyarok is az Őshazában, hiszen nagy
valószínűséggel nem mindenki vonult tovább a Kárpátmedencébe.
Nagyon fontos egy nép, nemzetiség őstörténete és
annak kutatása, ahogy fontos a magyarság esetében is,
hogy meghatározzuk honnan jöttünk, kik vagyunk. Soksok teória van és sok-sok történész elmondta, hogy így
meg úgy, hogy semmi köze a hunokhoz a magyaroknak és
satöbbi. Miközben László Gyula professzor kiváló
történész megalkotta a kettős honfoglalás elméletét.
Szerintem érdemes odafigyelni a múltunkra, főleg most,
amikor nagyon sokan azon dolgoznak, hogy ebben a
globalizációs világban eltüntessék a nyomokat, hogy ne
ismerjük fel a múltunkat, ne tudjuk, honnan jöttünk és kik
vagyunk, mert az gyöngíti az identitástudatunkat, gyöngíti a nemzettudatunkat, és gyöngíti az embertudatunkat
is. Nem beszélve arról, hogy a görögkatolikussággal
rendelkező és hitét soha meg nem tagadó, mellette
tisztességgel kiálló ruszinságnak egy óriási küldetése van.
Ahogy II. János Pál pápa megfogalmazta az ő ars
poeticájában: azt szeretné elérni pápaként, ami sajnos
eddig nem sikerült, hogy az európai kereszténység ismét
mindkét tüdőjével - nyugatival és keletivel - lélegezzen. A
ruszinság hitéből és földrajzi helyzetéből adódóan lehet ez
az összekötő kapocs. Nyilvánvaló ez a küldetés, mert a
görögkatolikusság nyitott szertartásaiban, liturgiájában az
ortodox világ felé miközben Rómához tartozik: ez egy
közvetítési lehetőség, ami óriási kincs, nem is beszélve
Máriapócs nagyszerű szellemiségéről.
Coelho, a manapság divatos író szerint: „…van egy
hely a földön, ahol megszületünk, megtanulunk egy
nyelvet és fölfedezzük, hogyan boldogultak őseink a
nehézségekkel. Eljön az idő, amikor felelősek leszünk
ezért a helyért.” Ez a hely nekünk a hazánk, a Kárpátmedence. A mi nemzedékünknek igenis felelőssége
megtartani, amit őseink, szüleink ránk hagytak, és
megélni a megőrzéshez szükséges hazaszeretetet, amely
nem csak egy érzés, hanem tevékeny törődés is: hazánk
semmivel sem pótolható érték, mert egyetlen egy hazánk
van, azt óvni, védelmezni minden bajtól kötelességünk.

A Házelnök Úr beszélt a globalizációról, ami nem
más, mint világméretű egységesedési folyamat. A nyugati
civilizáció kezdeményezésére indult el ez a világszintű
univerzálódás, amely a 21. században felgyorsult. Valós
és virtuális hálózatokban kapcsolja össze a világ valamennyi ország gazdaságát, kultúráját, közben viszont
folyamatosan magába olvasztja a nemzeti alapon szerveződő közösségeket, társadalmakat és országokat, és sok
nép esetében - ezt már láthatjuk is - lassan eltűnik az
identitás, valamint számos valós veszély alakul ki, aminek
ráadásul sok-sok mellékterméke van. Az egyik ilyen a
népvándorlás, amit már megélhettünk, és ezt látjuk ma
Európa szerte. A legnagyobb baj a nyugati civilizációban
elsőként a vallási talapzaton jelentkezik, vagyis elhagyja a
hit, és eltávolodik Istentől.
Erre egy példa Németországból: 25 évvel ezelőtt 31
millió német állampolgár vallotta magát kereszténynek,
hívőnek, ma ez a szám kevesebb, 22 millió, a papok száma
több mint 20 ezer volt, ma kevesebb, mint 14 ezer.
Oroszországban viszont a moszkvai parókiák száma
3451 volt 25 évvel ezelőtt, ma 30142, majdnem tízszerese; 15 kolostor volt az úgynevezett Szovjetunió
fennállásának vége felé az oroszországi területeken 25-30
évvel ezelőtt - ez most 788. Mindösszesen 2 egyetemen
volt teológiai tanszék 25 évvel ezelőtt, ma több mint 240
egyetemen van teológiai tanszék. A hívők száma 45
millióról 25 év alatt 113 millióra emelkedett, Oroszország
népességének 82%-ka hívő ortodox kereszténynek vallja
magát annak ellenére, hogy a lakosság száma csökken.
Óriási változások ezek, ezért érdemes elgondolkozni
azon, amit II. János Pál pápa mondott. Nyilván ez nem az
én feladatom, csak fölvetettem abban a reményben, hogy
bebizonyosodjon: érdemes tenni valamit a nyugati civilizáció megmentése érdekében. Hozzáteszem: Oroszországban úgy sikerült visszaállítani az egyházi értékeket,
megerősíteni a hívő közösségeket, hogy ne felejtsük,
1932-ben Sztálin 5 éves ateista tervet hirdetett meg.
Beszédem vége felé a példabeszédekből idéznék: „Az
istenteleneknek háza elvész; de az igazaknak sátora
megvirágzik. (Példabeszédek, 14:11)”. Ezért kell erősítenünk hitünket és nemzettudatunkat, a ruszinság és a
magyarság barátságát, az egymáshoz való kötődésünket,
és igen, van küldetésünk: meg kell maradnunk magyarnak, meg kell maradnunk ruszinnak, és közösen kell
haladnunk ezen az úton. Együtt meg tudjuk őrizni nemzeti
identitásunkat, amely a sok-sok év alatt egybeforrt.
Tamási Áron azt írta, és ezzel zárom is soraimat:
„Madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek
pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.” Én azt
kívánom a ruszinoknak és a magyaroknak, hogy békében,
boldogan építsük a közös jövőt, és a Pócsi szűzanya
legyen segítségünkre.
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Január
5: a nyíregyházi Szent Miklós Székesegyházban
Papp Tibor főhelynök végezte az előesti vízszentelést.
Szocska Ábel, az egyházmegye püspöke a virrasztás
szertartásait vezette.
6: Vízkereszt napján Kocsis Fülöp érsek-metropolita – a korábbi évekhez hasonlóan – a Dunát szentelte meg Budapesten. A fővárosi eseményt a budai
Szent Flórián görögkatolikus templomban végzett
püspöki Liturgia előzte meg.
6: az Úrjelenés ünnepén Orosz Atanáz miskolci
megyéspüspök a Bódva parti kisvárosban, Edelényben
végzett Szent Liturgiát. Sokan máig nem felejtik az
első, 2011-ben tartott vízszentelést, melyet a Bódva
hatalmas katasztrófát okozó áradása utáni évben
végeztek a folyó partján. Azóta a Bódva békésen folyik
medrében.
12: a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
megtartotta a Ruszin Karácsonyi ünnepséget a
budapesti Akadémia utcai Színházteremben. A
rendezvényt a II., III., VI., VIII. és XVI. kerületi Ruszin
Nemzetiségi Önkormányzatok támogatták.
14: a IX. században élt Szent Cirill és Metód
liturgikus emléknapja. A római Szent Kelemenbazilikában - ahol Szent Cirill földi maradványai nyugszanak - szentmisével emlékeztek meg a két szentről,
akik egész életükkel a liturgia népnyelvi elismerésén
fáradoztak. Talán épp az ő sugallatukra döntött úgy
VIII. János pápa 880-ban, hogy jóváhagyja a szláv
liturgiát: „Aki a főnyelveket, tudniillik a hébert, a görögöt és a latint teremtette, ugyanaz teremtette a többi
nyelvet is saját dicséretére és dicsőségére”.
II. János Pál Pápa 1980. december 31-én kelt
Egregiae virtutis - kezdetű apostoli levelében Szent
Benedek mellett Szent Cirillt és Metódot Európa társvédőszentjeivé nyilvánította.
24: Az Országos Ruszin Önkormányzat megalakulásának 20. évfordulója tiszteletére emlékülést
tartottak Sárospatakon. A megemlékezésen részt vettek
a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei települési és
regionális önkormányzatok ruszin közösségeinek
képviselői. Kozsnyánszky János, a Sárospataki RNÖ, a
MROSZ és az ORÖ PEB elnöke köszöntötte a
részvevőket, majd Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke
tájékoztatta a jelenlévőket az önkormányzat elmúlt 20
évének sikereiről, és emlékül átadta a ruszin nyelvű
Tetraevangéliumot (Szlovákia, 2009., Ruszin Világtanács). Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója beszámolt az elmúlt ülésszak történéséről és válaszolt a feltett kérdésekre.
25: Az Országos Ruszin Önkormányzat megtartotta soron következő közgyűlését és a közmeghall-
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gatást. A képviselő-testület megtárgyalta az ORÖ és
Intézményei 2018. évi költségvetésének módosítását és
elfogadta az ORÖ és Intézményei 2019. évi költségvetését. A közgyűlés döntött méltatlanság ügyében.
26: Máriapócsi zarándoklaton vettek részt a
B-A-Z, a Hajdú és a Szabolcs-Szatmár megyei ruszin
közösségek tagjai. A zarándokokat Ruszinkó Jánosné, a
Máriapócsi RNÖ elnöke köszöntötte, majd Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke a nemzetiségi önkormányzatok működésének vallási örökség ápolása és
megőrzése terén végzendő tevékenység támogatásáról,
Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója a Parlament által az őszi ülésszak idején a
hitélettel kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatott.
A zarándoklat a Máriapócs Kegytemplomban
istentisztelettel végződött.
26: Vámosújfaluban megrendezésre került a
III. Vámosújfalui Ruszin Hagyományőrző Bál. A
rendezvényen fellépett a Vámosújfalui Ruszin Dalkör,
előadást tartott a PILIS folklór együttes. A jó báli
hangulatról Murzsa Zoltán gondoskodott.
27: Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke,
Szilcer-Likovics Olga, ORÖ elnök-helyettese, Giricz
Gabriella, az ORÖ hivatalvezetője, Telenkó Bazil, a
Debreceni RNÖ elnöke a Debrecen-Józsán felépült
Görögkatolikus Ruszin Közösségi Ház megnyitásával kapcsolatos feladatokról tartott helyszíni egyeztetést.

Február
08: a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi
Egyesület, a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és a Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat megtartotta a Hodinka Antal Akadémikus születésének 155. évfordulója tiszteletére rendezett Emlékkonferenciát az Eötvös 10 Terézvárosi
Kulturális Központ kamaratermében. Köszöntőt
mondott Dr. Ljavinyec Sztyepán, a HORUE elnöke,
majd Dr. Szabó János HORUE elnökhelyettes
megemlékezése következett In memoriam Prof Dr.
Lyavinecz Antal címmel. A konferencia tudományos
előadói voltak: Prof. Dr. Csernicskó István, a Hodinka
Antal Nyelvészeti Kutatóközpont igazgatója (Beregszász, Ukrajna) és Dr. Lyavinecz-Ugrin Marianna.
Stumpf Benedek Andrásról tartott megemlékezést
Kovács Sándor az író, költő, irodalomtörténész
halálának 10. évfordulóján, majd Balogh József Dr.
Botlik Józsefet köszöntötte 70. születésnapja alkalmából. A konferenciát Dr. Botlik József könyvbemutatója zárta. Az Országos Ruszin Önkormányzat
nevében Kramarenko Viktor, az ORÖ elnöke az Or-
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szágos Ruszin Önkormányzat megalakulásának 20. évfordulója emlékére átadta Dr. Lyavinecz Mariannának,
a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és Prof. Dr. Csernicskó Istvánnak, a Hodinka Antal
Nyelvészeti Kutatóközpont - amely a budapesti Ruszin
Tudományos Intézet testvérintézménye - igazgatójának a Ruszin Világtanács által 2009-ben, Szlovákiában kiadott ruszin nyelvű Tetraevangéliumot.
09: a Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi
Egyesület, a Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, a Terézvárosi Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat és az Országos Ruszin Önkormányzat,
a VIII., XI., XVI. kerületek Ruszin Nemzetiségi
Önkormányzat képviselői a Rózsák terei Görögkatolikus Templomban megtartott Szent Liturgia után a
Fiumei úti Nemzeti Sírkertben megkoszorúzták az
Országos Ruszin Önkormányzat által felújított
Hodinka Antal akadémikus síremléket. Az Országos
Ruszin Önkormányzat és az Országgyűlés ruszin
nemzetiségi szószóló emlékkoszorúját Kramarenko
Viktor elnök helyezte el.
15: a BAZ Megyei Területi és a Miskolci MJV
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata a MROSZ
támogatásával megtartotta a 3. Ruszin Bált és a
vacsorával egybekötött Kulturális Estet a miskolci
Fráter György Katolikus Gimnázium aulájában, ahol
együtt ünnepelhetett az a 170 fő, amely elkötelezett
híve a ruszin hagyományok ápolásának.
Az est a ruszin himnusz eléneklésével kezdődött,
melyet hagyományosan Bán Mária és Bán Anna
énekelte el.
Szónoczki Mária elnöki megnyitó beszédében
köszöntötte a megjelenteket és ismertette a 2019.
esztendő programjait.
Kramarenkó Viktor, az ORÖ elnöke köszöntőjében
méltatta az önkormányzat nívós munkáját, sok sikert és
erőt kívánt hozzá, majd az elnök asszonyt munkájának
elismerése jeléül és az ORÖ megalakulásának 20.
évfordulója emlékére az önkormányzat és Giricz Vera,

Вістї

az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószóló nevében
is átadta a ruszin nyelven, Szlovákiában a Ruszin
Világtanács gondozásában 2009-ben megjelent Tetraevangéliumot.
A kulturális programban Petőfi Sándor ruszinul
megjelent verseit hallhatták a vendégek Duliskovics
Viktor előadásában, magyar nyelven Thomázy Gréta és
Thomázy Vendel mondott verset, végül Szónoczki
János Mihály Ivás közben című versét olvasta fel.
Bán Mária és Bán Anna ruszin énekeket énekeltek,
Ungvári Zsófi Halleluja című ének előadásával aratott
sikert.
Nagy Liliána és Csontos Dániel nyitótáncával
kezdődött az igazi mulatság.
A kiadós vacsora után jólesett a fergeteges tánc, a
zenét Kőrizs Balázs szolgáltatta. Éjfélkor az elmaradhatatlan tombolahúzás következett. A felajánlott
értékes tombolatárgyak között volt az önkormányzat
további programjain való részvétel lehetősége is. A
hajnalig tartó mulatságból szép és maradandó értékekkel tértek haza vendégeink.
20: az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok
Szövetsége, a Barátság folyóirat és az Alapvető Emberi
Jogok Biztosának Hivatala megrendezte a 25 éves a
Barátság folyóirat című rendezvényt a hivatal termében. Az eseményt a Miniszterelnökség támogatta.
21: az Országos Ruszin Önkormányzat székházában megtartott sajtótájékoztatóján Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára bejelentette: az idén az első
fordulóban 951 millió forintos állami támogatást
kapnak a magyarországi nemzetiségek beruházásai az
országos nemzetiségi önkormányzatok kérelmére.
23: a Kárpátaljai Szövetség megtartotta az Első
Kárpátaljai Bált a budapesti Aquaworld Resort Budapest Hotelben. A jótékonysági rendezvény vacsorával
kezdődött, melyet tombola és táncmulatság követett.
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