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Кроника             Krónika

Януар

11.: За пудпорованя Столичного РНС, Русин-
ського Културного Общества, Вседержавного Ру-
синського Самосправованя и столичных районных 
самосправовань быв орґанізованый Крачуновый 
бал, у керетох котрого были представенї русинські 
руздвянї обычаї. Затым быв концерт, руздвяна вече-
ря и яркый бал. 

20.: Зачав фунґовати у Сарваші Русинськый 
Научно-изглядовательный Інстітут у Сеґедськуй 
Высшуй Духовнуй Школї Ференца Ґала. Научну 
інстітуцію возглавив Др. Михаил Капраль.

24-26.: Пуд орґанізаціёв Мужського Хора 
Сятого Єфрема, Націоналного Културного Фонда и 
Гайдудороґськуй Єпархії у Нїредьгазї быв прове-
деный шор проґрам пуд тітулом Днї Сятого 
Єфрема. Акцію отворив єпископ Гайдудороґськуй 
Єпархії Фюлёп Кочіш. Высокый уровень проґрамі 
застачили многі мадярські и загатарнї артісты, 
межи котрых были Manel Nin OSB (Рим), Нектарія 
Кранці (Атины), Марта Шебештєн. 

Фебруар

8: У авлї засїдань на Ётвеша, 10. тримали 
конференцію по случаю 150. ручницї од дня роже-
ня академика Антонія Годинкы. Акцію пудпорова-
ли Русинські Самосправованя Будапешт-Терейз-
вароша и Будапешт-Уйбуды. 

12.: Пейчськоє Ру-
синськоє Націоналноє 
Самосправованя до-
вєдна з Пейчськым 
Руськым Центром орґа-
нізовали красну акцію 
по испоминаню жывота 
и дїятельства Антонія 
Годинкы. За жытёвый 
и научный путь акаде-

мика повідав пензіонованый доцент універзітета 
Др. Золтан Медве. На памнятнум вечарі ся 
зучастнили познатї ученї Др. Марта Фонт, Др. Енд-
ре Лендваї, Др. Валентина Вейґварі, Др. Еріка Ґутї, 
Кароліна Руснак, студенты містного універзітета. 

15.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Ваца и Бібліотека Лайоша Катоны орґанізовали 

Курта кроникаКурта кроника

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!

презентацію умілецького албома за дїятельство 
Івана Манайла и выставку ёго ищи непознатых 
робут. У бібліотечнуй ґалерії вшыткых притомных 

привітав діректор біб-
ліотекы Дюла Мандлі, а 
выставку отворив уміл-
ствознатель Балаж Феле-
ді. У акції выступили 
музыканты – умілцї игры 
на гуслёх Атіла и Татья-
на Боніславські.

15.: Депутатськый 
корпус Вседержавного Русинського Само-
справованя у резіденції ВРС тримав первоє сёго 
рока очередноє засїданя, на якому было прийнято 
буджетный план ВРС и Інстітуцій на 2014. рук, а 
также лішту кандідатув од ВРС на парламентські 
выборы 2014. рока. За єдным ходом зачала ся перед-
выборна кампанія кандідатув у депутаты Парла-
мента Мадярщины.

15.: За пудпорованя Вседержавного Русин-
ського Самосправованя, Столичного РНС и многых 
містных и реґіоналных русинськых самосправо-
вань и сосполных орґанізацій тримали День 
памняти Антонія Годинкы. Коло гроба академика 
на Націоналнум Цвынтарі на улицї Фіумеї 
Преосященый и Преподобный отець, єпископ 
Гайдудороґськуй Єпархії Фюлёп Кочіш одкончив 
Панахиду. Затым пак одбыло ся возложеня вінцюв, 
а дале у авлї Столичного Центера Націоналных 
Самосправовань – торжественноє врученя премій 
Антонія Годинкы. Ищи булше настрой акції пудняв 
выступ співачкы Анны Ляхович. На праздникови 
одбыли ся презентації новых выдань, а на конець – 
торжественный прийом.

22.: За пудпорованя Ліпотварошського Русин-
ського Націоналного Самосправованя 5. района Бу-
дапешта, а также Вседержавного, Столичного и 
многых районных и містных русинськых само-
справовань тримали Празничный Фаршанґовый 
Тайстровый Бал у авлї Центра Умілств „Aranytíz”. 
Главнї орґанізаторы фаршанґа: предсїдатель РНС 
Легел Донат и його заміститель Бейла Надь. По 
законченю проґрамы, котру ушорив предсїдатель 
Будапешт-Йовжефварошського РНС Др. Янош 
Сабов, зачали ся кушаня принесеных націоналных 
страв и танцї.
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Наші сята             Ünnepeink

Приятнов особостёв 
сёгоручного праздника 
было, же панахіду тримав 
єпископ Гайдудороґськуй 
Єпархії Преосященый 
Владыка Фюлёп Кочіш, 
котрому помагали при-
томнї сященикы з ушыт-
кых кунцюв нашуй от-
цюзнины. Сімболично, же 
нараз по отконченю служ-
бы многочиселна публика 
перестяговала ся на ули-
цю Академії. Ту, такой 
нараз супроти будовлї 
Академії Наук Мадярщины, де до теперь хранить ся 
у оддїлї рукописув дїдузнина нашого академика, 
одбыло ся ужек єденадцятоє торжественоє переда-
ваня премії Антонія Годинкы.

У параднуй салї Центера Націоналных 
Самосправовань Будапешта засїданя, ги все у 
майторжественых случаёх, было отвореноє 
зобравшими ся колективным співанём русинського 
гімна и привітственов бесїдов предсїдателя 
Вседержавного Русинського Самосправованя Віры 
Ґіріц.

Честованї гостї!
Днесь Русины Мадяр-

щины празднувуть 150-
ручный юбілей познатого 
академика Антонія Годин-
кы. За писательськым 
псевдонімом „Сокыр-
ницькый Сырохман” сто-
їть великый ученый, педа-
ґоґ и писатель з европ-
ськым школованём, кот-
рый до кунця свого жывота 
обстав ся вірным своёму 
ґрекокатолицькому корі-
ню, декан и ректор Пейч-

ського Універзітета, дїйстный член Академії Наук 
Мадярщины, котрый примножовав наші културнї 
цїнности, голосив на цїлый світ за жыючый межи 
Карпатськых гур народ – Русинув, за їх рушну 
історію, самобытнї традіції, културу и народноє 
умілство, за їх приязаность ку націоналному 
ґрекокатолицькому віроисповіданю. Десять рокы 
сперед сїм, 24. януара 2004. рока на засїданю 
Вседержавного Русинського Меншынового Само-

справованя было приня-
тоє рішеня за учиненя и 
награжденя Преміёв Ан-
тонія Годинкы. За послїд-
нї рокы лавреатами Пре-
мії Антонія Годинкы ста-
ли 56 особ, межи первыма 
были: достойный продов-
жовач дїятельства позна-
того академика Антонія 
Годинкы професор Ішт-
ван Удварі, духовнї до-
стиженя котрого и дал-
шый розвуй русиністикы 
у Мадярщинї будуть про-

довжовати ся од сёго рока у Русинськум Изглядо-
вательнум Інстітутї на базї Сеґедськуй Высшуй 
Духовнуй Школы Ференца Ґала. Хоснувучи 
днешнёй сято, ту у торжественуй обстановцї 
любила бы-м од имени русинськуй сосполности 
красно подяковати Міністерії Трудовых Ресурсув за 
проведеноє дїятельство, зацїленоє на созданя 
Русинського Научного Інстітута, а также привітати 
межи нас Др. Андраша Берталана Сейкея, главного 
радника адміністрації МТР. 

26. октовбра 2013. рока собур Вседержавного 
Русинського Самосправованя на ініціативу Комісії 
Културы и Вошколованя (предсїдатель Маріанна 
Лявинец) номіновав лавреатув Премії Антонія 
Годинкы 2014. рока.

На днешнюм сяткованю юбілея и торжестві 
врученя премії особенну атмосферу застачать факт, 
же межи лавреатув премії маєме можность вітати: 
духовного отця ґрекокатолицькых Русинув Мадяр-
щины, єпископа Гайдудороґськуй Ґрекокатолиць-
куй Єпархії Преосященого и Преподобного 
Фюлёпа Кочіша; двох вірных служителюв мадяр-
ськуй ґрекокатолицькуй церьковли парохув о. Зол-
тана Ярмі и о. Яноша Мункачі; дїятельных особ у 
сфері захраненя русинського ідентітета, културы, 
материнського языка и традіцій, муцных у своюм 
віроисповіданю жун Яношне Русинко и Андрашне 
Семан; и на конець, айбо не в послїдню очередь, 
ведучого редакції, удостоєнуй Націоналнуй Премії 
2013. рока, сосполнуй інформаційнуй новинкы 
Русинув Мадярщины „Русинськый Світ” Др. Ми-
хаила Капраля. 

Ґратулуєме преміантум!

День памняти академика Антонія Годинкы День памняти академика Антонія Годинкы 
Каждый рук у сей час Русины Мадярщины сходять ся на торжества по случаю дня роженя академика 

Антонія Годинкы. Само собов, же не быв вунїмков анї атот юбілейный рук честованя славного сына 
русинського народа. За устоявшов ся традіціёв торжества ся зачали на познатум про каждого 
мадярського горожанина меморіалнум цвынтарі на Фіумейськуй улицї у Будапештї коло могилы 
мадярського історика и великаша русинського сосполного жывота ХХ столїтя. 
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Ф ю л ё п  Ко ч і ш ,  
єпископ Гайдудороґськуй 
Єпархії, родив ся 13. януара 
1963. рока у Сеґедї. Высшоє 
школованя зачав у Ґреко-
католицькум Теолоґічнум 
Інстітуті Сятого Атаназа, 
затым скончыв Папськый 
Салезькый Інстітут у Римі. 
Од 1990 до 1992. рока у Гай-
дудороґськуй Ґрекокато-
лицькуй Началнуй Школї и 
Ґімназії преподавав катехе-
тику. У період од 1992. до 1995. рока быв парохом у 
Торнабараконї. Од 1995. рока готовив ся ку мона-
шому жывотови у Шевтонськум бенедиктинськум 
монастырёви у Белґії. 6. новембра 1998. рока дав 
монашу присягу перед єпископом Сілардом Кере-
стешом. Монашоє имня взяв Фюлёп. На Крачун 
1999. рока зачав у Белґії монашоє послушництво, 
затым бывав у основанум ним Дамовцськум 
монастырёви. 30. юнія 2008. рока у Гайдудороґу 
єпископ Сілард Керестеш, пряшовськый ґрекокато-
лицькый архієпископ Ян Бабяк и мукачовськый 
ґрекокатолицькый єпископ Мілан Шашік высятили 
го на єпископа.

За послїднї рокы пуд 
веденём єпископа Фюлёпа 
Кочіша жывот ґрекокато-
лицькуй церьковли Мадяр-
щины зачав розвивати ся з 
новов силов. Ґрекокато-
лицька общына з великым 
ентузіазмом наслїдує свого 
пастыря пуд час палом-
ництв, церькувных празд-
никув и акцій, пудпорує и 
активно помагать реалізо-
вати ушыткі зачинаня пана 

преподобного отця. Благодатноє дїятельство пана 
єпископа Фюлёпа Кочіша дало особеннї резултаты 
у сфері школованя. Дякувучи ёму пооткрывали ся 
многі началнї, середнї и высші школы, были 
побудованї нові и одреставрованї старі храмы. 
“Дозераня и розвуй русинського языка є важным 
про нас у порозуміню стародавнёго языка літурґії, 
котрый годен пудняти вшыткых нас у небесный 
світ, у котрый з властных сил пудняти ся не можеме. 
З ёго помочов постигать ся сила сятого таїнства, 
сильнійшыма ставуть капчаня и з Всевышнїм, и з 
ближнїм”, – голосив минулого рока на нашум На-
ціоналнум Сятї Владыка Фюлёп. 

Андрашне Семан, 
рожена Марія Варґа-Міґа, 
родила ся 28. апріля 1953. 
рока у Шаторолйоуйгелї

По сконченю Ком-
ловшськуй Началнуй Шко-
лы зматуровала у Середнюй 
Спеціалнуй Школї Садо-
водства у Шаторолйоуйгелї. 
Межи 1968-1996 роками 
трудила ся у Гаромгутськум 
Лїсництві, Шарошпоток-
ськум заводї деревлянуй 
промисловости, Винарськум комбінаті, Шпиталї 
Ержейбеты у Шаторолйоуйгелї. Вєдно з мужом, 
Андрашом Семаном, у великуй любові воспитали 
двох дїти. Син Андраш учителює, а їх дочка Беата у 
родительськум домі насоложує ся опікованём и 
любовёв своїх родичув. Моріка єдна з проводных 
особ Комловшкы, она з великым ентузіазмом 
дозерать народнї традіції. Од 1986. рока, ги член 
Комловшського Націоналного Кружка “Пава”, 
зберать містнї русинські співанкы, дозерать 
народнї містнї обычаї. Моріка велми активно ся 
зучастнила у створеню Комловшськуй Хыжі-музея, 
и теперь дозерать колекцію сященицькых риз, які 

хранять ся у ґрекокато-
лицькум храмі, а также 
саму церьков и околности. 
Ги заміститель предсїда-
теля містного Русинського 
Самосправованя коордінує 
роботу депутатського кор-
пуса, орґанїзованї нима 
акції захраненя традіцій – 
Крачун, фаршанґ, таборова 
ватра стріченя яри, Русин-
ськоє Націоналноє Сято и 
презентації їдінь націонал-

нуй кухнї – добрі извістнї далеко за гатарами. 
Депутатськый корпус пудпорує русинську пресу 
Мадярщины и вуданя новых публикацій, роботу 
русинськых сосполных орґанізацій, акції памняти 
Ференца Раковція ІІ., Русинськый Отпуст. Ги вірна 
парохіанка комловшськуй ґрекокатолицькуй 
общыны Моріка є ґаздинёв и помучником многых 
церькувных таборув, паломницькых акцій, котрі 
вже много рокув мавуть великый успіх.
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Яношне Русинко, 
рожена Марія Шоовш, ро-
дила ся 28. септембра 1944. 
рока у Маріяповчi у ґреко-
католицькуй фамілії. Ї 
отець быв лїсником, а мати 
ґаздовала дома. По закон-
ченю Нїредьгазького Ме-
дичного Училища дустала 
матуралноє высвідченя у 
ґімназії имени Фрідєша 
Коранї у Надькалови. Од 
1966. рока до пензії працо-
вала медсестров, а пузднїйше старшов медсестров 
у Маріяповчськум Сиротинцёви. Свою роботу она 
все сповняла сорґолмошно и з великов любовёв. 
1962. рока оддала ся за Яноша Русинка, з котрым у 
злагодї и любови выховала двох дочок Юдіту и 
Тюнде. Совмістный жывот їх быв ощасливленый 
роженём єднуй внучкы и четырёх унукув, а у 
кунцёви прошлого рока родив ся правнук. 2005. 
рока Янош Русинко спочив у бозї, а Марія вшыткый 
свуй час присячує фамілії и русинськуй сполности. 
Маріяповч є містом паломництва ґрекокатолиць-
кых Русинув, єднов из майважных віх історії 
нашого народа, заруков захраненя нашуй общыны. 
Зато тримали сьме велми важнов и радостнов 

вістков сформованя 2006. 
рока Русинського Меншы-
нового Самосправованя 
Вароша Маріяповч, предсї-
дателём котрого вубрали 
Яношне Русинко. Она своїм 
авторитетом и організатор-
ськыма способностями 
сполчила обывателюв Ма-
ріяповча, котрі дозеравуть 
своє коріня и културу.

Тяжко было бы пере-
раховати многогранность ї 

дїятельства в інтересох нашуй русинськуй об-
щыны, айбо переличиме хоть поєднї з них: 
орґанізація 2007. рока Русинського Націоналного 
Сята, пудпорованя и презентація русинськуй 
масмедії, публикацій и аудіоматеріалув, орґанізація 
паломництв, дозераня традіцій. Айбо майпамнят-
нїйшыма суть маріяповчанські таборы материн-
ського языка и етнознавства про дїти и молодеж, де, 
дякувучи конкурсным ґрантум, русинські дїти 
мавуть можность задарь проводити час у сёму 
паломницькому містї, упознавати свою історію, 
традіції и вічнї жерела нашуй ґрекокатолицькуй 
реліґії. 

Преподобный о. 
Золтан Ярмі, ґреко-
католицькый сяще-
ник, парох у Філкегазї.

Родив ся 29. октовбра 
1975. рока у Кішвардї, у 
ґрекокатолицькуй фамілії и 
ту пережив свої дїточі рокы. 
По сконченю середнюй 
школы, поступив у Нїредь-
газькый Інстітут Теолоґії 
Сятого Атаназа. Вусяченя 
го у сященикы одбыло ся у 
нашум націоналнум паломницькум містї Марія-
повчі 6. авґуста 2001. рока у праздник Пре-
ображенія Господня. Сперед сїм вун женив ся на 
Моніцї Комолаї, котра є вірным помочником му у 
ёго службі, а они вєдно суть родичами трёх дїти. 

Єпископ назначать го помучным парохом у 
парохію на площі Руж у Будапештї, котра богата і 
славна своёв минулостёв. Ту вун стає духовным 
служителём про люди из сїверно-восточных реґіо-
нув, котрі глядавуть лїпшый жывот у столичнум 
вароші. 

Од 2009. рока вун слу-
жить у богатум на русин-
ські традіції Гедькёзї. Ос-
новна ёго парохія є у Філке-
газї, айбо вун обслужує 
вірникув-ґрекокатоликув 
20 поселень. О. Золтан 
Ярмі робить значный вклад 
у захраненя русинськых 
традіцій и обычаюв міст-
ных поселень, реставрацію 
храмув і філкегазськуй 
церьковли, збогаченя мате-

ріалных цїнностюв палгазськуй церьковли. 
Майблагороднїші ёго дїла и резултаты сяще-

ницького служеня: наповненя храмув вірниками, 
духовноє наставництво парохіан, хованя молодежи, 
орґанізація богатых проґрам, реалізованя конкур-
сных проґрам. 

О. Золтан Ярмі є вірным пудпоровательом и 
помучником русинськых самосправовань Філке-
газы и Палгазы. 

Наші сята             Ünnepeink
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Преподобный о. 
Янош Мункачі, ґреко-
католицькый сяще-
ник, парох Ейрпотока. 

Родив ся 25. мая 1968. 
рока у Матесалцї и выхово-
вав ся у ґрекокатолицькуй 
родинї. У хыжі робутных 
родичув научив ся, же лем 
тяжкый труд годен при-
нести довготервучі резулта-
ты и плоды. По сконченю 
середнюй школы вун поступив у Нїредьгазькый 
Інстітут Теолоґії Сятого Атаназа. Потому став 
помочным пастырьом и учительом реліґії у селї 
Берзек Боршодськуй области, затим пак у парохії 
Мішколц-Діошдёр, а пузднїйше у Черегатськуй 
Ґаднї.

У руднум вароші Матесалка 6. септембра 1997. 
рока єпископ Др. Сілард Керестеш высятив о. 
Яноша Мункачі у сященикы, потому вун продов-

жовав свою службу у Ґаднї 
уже у якусти сященика. Ту 
вун жыє из своёв жонов 
Аґнесов Дей, уроженков 
Мучоня, вєдно они выхо-
вувуть трёх дїти. По сюй 
службі у богатуй на ґреко-
католицькі і русинські тра-
діці ї  Ґаднї ,  о .  Янош 
Мункачі од 2003. рока стає 
сящеником у Модёровшцї. 
Ту вун вюх свою духовну 
службу в атмосфері муц-

ных реліґійных и богатых русинськых и історич-
ных традіцій. Од 2009. рока о. Янош Мункачі парох 
парохії Ейрпотока. Вун перетворив малый храм 
поселеня на правдиву сокровищницю, побудовав 
нову фару, став создателём новых и хоронителём 
старых ґрекокатолицькых традіцій на філіёх парохії 
Ейрпотока.

Депутатськый корпус 
Вседержавного Русин-
ського Самосправованя у 
октовбрі 2003. рока, з цїлёв 
заповнити недостаток печа-
тануй русинськуй пресы у 
Мадярщинї, приняв рішеня 
основати сосполну інфор-
маційну новинку Русинув 

Мадярщины „Русинсь-
кый Світ”. Новинка и ї 
мадярськоязычна прилога 
выдавали ся місячно тіра-
жом єден тысяч еґземпларув. За куртый час по 
основаню „Русинськый Світ” став шыроко 
популарным межи членув нашуй русинськуй 
сполности.

Од 2003. до 2011. рока редакцію сосполнуй 
інформаційнуй новинкы Русинув Мадярщины 
„Русинськый Світ” вюх Др. Степан Лявинец, а ї 
членами были: Др. Маріанна Лявинец, Др. Янош 
Сабов, Валерія Мориляк, Олґа Сілцер-Лікович, 
Андрій Манайло, Ірина Скиба. Редактором 
мадярськоязычнуй прилогы была Марія Ортутай. 

2011. рока депутатськый корпус Вседержав-
ного Русинського Самосправованя приняв рішеня 
за внесеня поєдных змін односно новинкы 
„Русинськый Світ”, а ипен: зменшити тіраж до 500 
дарабув, перестати вудаваня мадярськуй прилогы, 

зачати публикацію дво-
язычнуй новинкы раз до 
двох місяцюв на двадця-
тьох бокох. Также было 
принято рішеня за новый 
став редакційнуй колеґії 
новинкы. У резултатї сёго 
рішеня ведучыма ред-
колеґії стали Др. Михаил 
Капраль и Янош Мигаль 
Соноцкі, а членами – Ан-
дрій Манайло, Шара Пер-
нє-Кламар, Ірина Скиба. 

Змінило ся число и розмір рубрик, первенство 
дустали статї за дїятельство русинськых націонал-
ных містных и реґіоналных самосправовань и 
ґрекокатолицькых парохій, матеріалы за ґенеоло-
ґічнї изглядованя и доимы участникув лїтных 
таборув и т. д. Новинка дуплує єднаку інформацію 
на русинськум и мадярськум языкох, а также у нюй 
стало булше фото и ілустрацій. 

Новинка „Русинськый Світ” зайняла достой-
ноє місто у націоналнуй масмедїї Мадярщины, 
премєр-міністер нашуй отцюзнины Віктор Орбан 
2013. рока удостоїв ї Націоналнуй Премії. 

Наші сята             Ünnepeink
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Ґенеалоґія             Genealógia

Будапешт, ту вун быв учителём реліґії у ґімназії. 
Вєдно з сїм його завданём было орґанізовати 
Пештськый Ґрекокатолицькый Хор и потовма-
чити старославянську літурґію на мадярськый 
язык. За час перебываня у Будапештї Бокшай 
продовжав розвивати свої музыкалнї знатя, 

штудовав у конзерваторії.
1912. рока вертать ся у 

Пудкарпатя и стає синевир-
ськым парохом. Ту вун пере-
жыв з фаміліёв світову войну. 
1919. рока єпископ Антоній 
Папп назначать го хустськым 
парохом и реґіоналным архієре-
ём, а од 1922. рока – членом 
консісторії. Од 1939. рока 
Йоан Бокшай депутат мадяр-
ського парламента. До кунця 
своїх днюв Йоан Бокшай з 
одданостёв и любовёв служив 
на благо своїх вірникув -
парохіанув. Встиг зробити 
много про свуй русинськый 
народ, зато 24. апріля 1940. 
рока многочиселна сполность 
спровадила го у послїдню путь. 
Обряд одправы вели преподоб-
ный о. Александер Стойка, 

єпископ Мукачовськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії у 
притомности многых сященикув и парохіан. Груб 
Йоана Бокшая находить ся пуд Хустськым замком.

(Из научного доклада нашого гостя Пейтера 
Бокшая на конференції у Нїредьгазькуй Ґреко-
католицькуй Высшуй школі Сятого Атаназа; ищи 
тулько зазначиме, же булше за о. Йоана Бокшая, за 
його актівну сосполну позіцію межи Русинами, 
роботу у Парламентї и т. д. наша новинка писала у 
десятум числї другого рочника (юлій 2004. рока), 
коли сьме праздновали 130 ручный юбілей славного 
сященика, композітора-діріґента из фамілії 
Бокшаюв)

П. Б.: Єден из сынув Йоана Бокшая быв 
сящеником, кликали го Бокшай Дюла-бачі, вун 
свою старость прожыв у Кошицёх, де и умер. От 
того періода у нашуй фамілії фах сященика нико не 
наслїдовав, докля я не став продовжовачом сёго 
призваня. По законченю семінарії я служив єден 
рук у Дамовцю, пак єден рук у поселеню 

М. К.: На самый перед зазвідам, што знаєте за 
познату пудкарпатську фамілію Бокшаюв, ис 
котруй походите и вы?

П. Б.: Знаву, же бесїда на самый перед иде за 
мого прадїда Йоана Бокшая, котрый ся родив 6. 
януара 1874. рока у Хустї.

Його отець – Берталан 
Бокшай, солґабирув [днесь бы 
уповіли районный судя – Ред.], 
мати – Ілона Коворданї. Выхо-
вовав ся у глубоко вірувучуй 
четыридїтнуй фамілії, мав дві 
сестры Ірину и Ізідору, брата 
Андрія. Реаґувучи на музыкалнї 
схопности дїтвака, родителї 
доста у раннюм возрастї зачали 
нанимати му корепетітора. 
Началну школу будучый компо-
зітор скончив у Хустї, середню 
школу и теолоґію вуходив пак в 
Ужгородї. Рока 1898. преосяще-
ный єпископ Юлій Фірцак вуся-
тив го за попа. Перед сїм женив 
ся на Марґареті Демянович, у їх 
фамілії родило ся четверо дїти: 
Марґарета, Андрій Адалберт, 
Юлій и Ілона. Служити помуч-
ным сящеником зачав у Липчі пуд Хустом, пак 
куртый час быв капеланом у Хустї. 1899. рока 
дустав пост музыкалного руководителя Ужгород-
ського Педучилища и Духовнуй Семінарії. На 
просьбу єпископа у соавторстві з Йосифом Мали-
ничом вудав нотный зборник “Церковноє 
Простопініє”. Пуд час веденя хора ужгородського 
катедралного собора, вун изробив за єдныма 
жерелами 10, а за иншыма 11 обробок Літурґії 
Сятого Йоана Златоуста, межи якых майпозната 
„Літурґія до мажор про мішаный хор”. Ипен сей 
твур быв вуданый музыкалнов студіёв у Ровжа-
вёлдї, майже, же 1911. рока. У послїднї рокы и инші 
його обробкы літурґії про мужськый и мішаный хор 
звучали у ґрекокатолицькых храмох. У рукописнуй 
формі захранила ся лем єдна из його Літурґій, а 
вшыткі инші творы десь стратили ся, вадь 
находять ся у непознатум містї. Йоан Бокшай уже 
1904. рока из своїм хором выступав у многых 
містох.

1909. рока Йоана Бокшая перевели у 

БокшаїБокшаї
Сёго рока будеме одзначати юбілей – 140 рокы од роженя познатого Русина – о. Йоана Бокшая, 

славного сына Пудкарпатя, за котрого знавуть далеко за його гатарами. У нашуй рубріцї „Ґенеалоґія” днесь 
ся стрітиме з прямым його потомком – Пейтером Бокшайом, котрый днесь служить дяком у Нїредьгазькум 
Ґрекокатолицькум Соборі (Ред.)
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Уйфегейртов капеланом, у статусї ученика сяще-
ника. Затым два рокы служыв єм у паломницькум 
домі у Маріяповчі. Влїтї 2012. рока я ся женив на 
Бернадет Котрань и дустав назначеня у Нїредьгазу. 
У авґусті 2012. рока мене вусятили на диякона, йсе 
перва ґарадіча ку ранґові сященика. Вєдно з жонов 
воспитуєме сына Бенедека.

M. K.: Якый быв ваш путь ку церкві?
П. Б.: Споминавучи дїточі рокы, годен єм 

уповісти, же все ходили сьме на другый день Кра-
чуна и Великодня у храм на площу Руж у Буда-
пештї. Пузднїйше, майлїпше упознавши ґрекокато-
лицькі церькувнї обряды я пудкапчав ся ку 
церькувному жывоту и йшов дале сїм путём. 

M. K.: Думам, же у ґрекокатолицькуй церкві 
ушыткі познавуть фамілію Бокшай, се помагать 
вам, вадь стримує?

П. Б.: Днесь хыбаль старша ґенерація знає за о. 
Йоана Бокшая. Межи моложавов за йсе мало 
знавуть, зато сміло мож повісти, же я зачав свуй 
путь з чистого листа, и не лежить на менї терьх 
такых требовань, які были сформованї на основі 
жывота моїх предкув. Можу уповісти, же я мам 
муцноє коріня, айбо дале идучи своїм путём служу 
ушыткыма силами на благо церьковли.

M. K.: Ци маєте даякі капчаня з днешнїм 
Пудкарпатём?

П. Б.: Сітуацію познаву. Ту у Нїредьгазі булше, 
ги половка мого курса были семінаристы з Пудкар-
патя, котрі и теперь служать там сящениками. На-
примір, о. Роланд Пёсе, о. Крістіан Абрань, о. Єнёв 
Лёвдар, вадь Сергій Русинко, котрый ищи чекать 
вусяченя. У рокы вошколованя даскулько раз пу-
товав єм з нїма у Пудкарпатя. Быв єм и в Ужгородї, 
айбо не мав єм возможности зучастнити ся у церь-
кувнум обрядї. Памнятам, же атмосфера храма, а 
также образ за основным олтарём, справили на ня 
муцный доим. Бесїда за образ, котрый намалёвав 
Йосиф Бокшай. Сякі доимы суть жерелом силы про 
каждоднёвость. Дуставу інформацію з інтернета, 
напримір за ліцей у Карачинї, де много рокув 
працовав муй цімбор Сергій, а теперь служить і о. 
Роланд. 

M. K.: Звикли сьте путовати на Пудкарпатя и 
теперь?

П. Б. Айно, з радостёв. Не позеравучи на тото, 
же каждоє путованя через гатар мож кваліфіковати 
історичным событїём, айбо я при можности з 
радостёв путую на землю предкув, хоть не буду 
таїти, же чуствуву, же моя стезя є ту у днешнюй 
Мадярщинї. Єдна біда, же не знам говорити по 
русинськы, так же без цімборув не годен єм ся 
обыйти. И то правда, же вже доста давно не быв єм у 
Пудкарпатю.

K. M.: Вернеме ся ищи ку корінёви вашуй 
фамілії. Што знаєте за происхоженя фамілії?

П. Б.: Ґенеолоґічноє дерево нашуй родины 
зачинать ся од 13. столїтя, коли наш предок дустав 
немешськый тітул. У нашуй файтї суть не лем 
сященикы, а и воякы. Оба дві професії суть 
розличнї, айбо и дуже похожі, як у войську, так и у 
церьковли мусай сповняти росказы старшого за 
ранґом. Сященикы также присягавуть послуш-
ность єпископу. Окрем воякув и сященикув у файті 
Бокшаюв были также педаґоґы, дохторы... 

Щит родового ерба 
красять символы, які зна-
чать членув родины: у верх-
нюй части лутня и схрещенї 
мечі, ги символ народного 
півця. Злїва – списаный ску-
ряный свиток – символ муд-
рого філософа. Справа – 
трираменный криж, ги сим-
вол ґрекокатолицькых сяще-
никув. У нижнюй части 

пувмісяць и звізда, ги тюркськоє происхоженя 
рода. За стародавность родины Бокшая свідчить 
королювська діплома: „Мы, Ласло IV., законно 
коронованый з волї Господа Творителя король 
дінастії Арпада, правитель Мадярщины, Далмації 
и Горватії, даным документом выявляву свою волю 
и даруву немешськый ранґ лучнику Дёрдёви 
националности Бокша за проявлену у дюрнкурт-
ськуй битві храбрость...”

(Из доклада, поз. выше)

M. K.: Де жыла ваша фамілія по войнї?
П. Б.: Фамілія мого дїда перестяговала ся у 

Будапешт, де родив ся и муй отець. Дїдика Андрія, 
богужаль, я не памнятам, бо-м ся родив вже по його 
смерти. А муй стрыко Іштван и стрына Ержейбет 
родили ся ищи у Пудкарпатю, айбо дїточі рокы 
провели ужек туй. Сякым кіпом йся голуза нашого 
фамілного дерева, ги и муй отець, воспитовали ся у 
Мадярщинї. Муй отець за фахом інженер-садовник 
уже не говорить по-русинськы. Ипен зато и я маву 
проблемы з церькувныма обрядами на церькувно-
славянськум языкови.  

M. K.: Што знаєте за своїх родакув у днешнюм 
Пудкарпатю?

П. Б.: Бесїда иде за многорозвітвлену фамілію. 
Накулько знам, у Пудкарпатю не лишив ся нико. Є 
родина, што перебрала ся за океан. Муй дїдо мав 
четверо дїти, дває также пушли до Америкы 
глядати серенчу. Там муй стрико Іштван Бокшай 
став дохтором, пак и ёго донька. Они и теперь там 
жыють. Тримлеме з нїма контакты. Каждый рук 
вєдно з дїтьми навщивлювуть нас.

M. K.: Дякуєме за бесїду и желаєме вам успіхув 
на вашум духовнум и жытёвум путьови.

Ґенеалоґія             Genealógia
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Култура, традіції             Kultúra, hagyományok

По пувручнуй павзї мадярська русиністика 
зясь ся вернула у кереты окремуй научнуй 
інстітуції. Од 20. януара с. р. у Сарваші, извістнум 
центері бываня мадярськых Словакув, у будовлї, 
котра ипен сёго рока од універзитета Сятого Ште-
фана передана была Сеґедськуй Высшуй Духовнуй 
Школї Ференца Ґала, перві крочаї робить Русин-
ськый научно-изглядовательный Інстітут. У спо-
куйнум тихум містї иде робота по заряджованю 
буторём, оргтехніков и т. д. новозаложенуй інстіту-
ції. На днесь рішенї кадрові вопросы. Возглавив 
інстітут бывшый професор катедры украинськуй и 
русинськуй філолоґії Нїредьгазькуй Высшуй 
Школы Др. Михаил Капраль. Межи робутниками 
ищи дває из Нїредьгазы ‒ Рената Романюк и Наталія 
Капраль. Доповнила „нїредьгазькый корпус” 
зачинавуча славістка Ґабріела Ґіріц. 

Надїєме ся, же за файнї и хосеннї резултаты 
роботы новуй научнуй єдинкы мадярськуй славіс-
тикы дузнаєме ся ищи не раз. А днесь лем кур-
тенько яло очертити основнї (ідеалнї!) задачі про 
Русинськый научно-изглядовательный Інстітут:

• Пудготовка учебникув, словарюв и помоч-
ных книг про мадярськых вошколашув, котрі шту-
дувуть русинські дісціплины; методична и практич-
на пудготовка помучных книг про хователюв 
захоронок з вошколованём русинського языка

• Изглядованя у сфері русиністикы:
o а) русинськый літературный язык Мадяр-

щины: фонетика, фонолоґія, ґрафика, ортоґрафія, 
ґраматика, словотвореня, лексика, сінтакс, функці-
оналнї стілы

o б) історія русинського літературного языка
o в) русинська діалектолоґія
o г) русинсько-мадярські, русинсько-сло-

вацькі и т. п. межиетничнї културнї и языкові 
капчаня

o д) історія русинськуй періодикы, язык 
періодикы

•  Пудготовка до публикації и вуданя робут 
вутцюзняных и загатарных изглядовань у сфері 
русиністикы

• На базї фондув бібліотекы бывшуй катедры 
украинськуй и русинськуй філолоґії Нїредьгазькуй 
Высшуй Школы и пріватных зберьок членув 
новоотвореного Русинського Научно-изглядова-
тельного Інстітута формованя и збогаченя бібліо-
текы русиністикы: составленя общого и тематич-
ного каталоґув; бібліоґрафичнї изглядованя; 
збераня и сістематизація артефактув, злученых з 
історіёв русинськуй културы и русинського 

общества (сістематизація и пудготовка матеріалув 
дїятельства Катедры русинськуй у Будапештськум 
Універзітетї (1919); Пудкарпатського Общества 
Наук (1941‒1944), катедры украинськуй и русин-
ськуй філолоґії Нїредьгазькуй Высшуй Школы 
(1992‒2013)

• Педаґоґічной дїятельство: розробка и трима-
ня курсув руського, украинського и русинського 
языкув про вшыткых, ко штудує їх ги иностраннї у 
школї вадь універзітетї

• Ознакомленя світовуй и мадярськуй спол-
ности з проблемами и досягненями становленя 
русинськуй културы у цїлови и научных досягнень 
у сфері русиністикы в частности; коордінація науч-
ного и начно-педаґоґічного дїятельства Інстітута з 
братськыма научныма інстітуціями Сербії, Слова-
кії и Польщи.

• Пудготовка и триманя межинародных и 
отцюзняных научных форумув у сфері русиністи-
кы, славістикы у цїлови и проблем култур націонал-
ных меншын Мадярщины и сосїднїх держав.

Др. Михаил Капраль

P.S. Паралелно з рішенём практичных задач од 
начала рока иде научный процес. Уже 19. марца с. р. 
у Сарваші у керетох традіційнуй научнуй кон-
ференції за проблемы вошколованя на языкох 
отцюзняных націоналных меншын одбуде ся засї-
даня и русинськуй секції. З сякыма лекціями 
выступлять:

Др. Михаил Капраль: Нова етапа мадярськуй 
русиністикы: вопросы стратеґії розвоя

Рената Романюк: Застаченя русинськоязычных 
учебникув про 1-2. класу

Наталія Капраль: Дїточа русиністика (вошко-
лованя у захоронкох)

Габріела Ґіріц: Обзор конкурсного проекта 
TÁMOP-3.4.1. A-11/1-2012-004. „Созданя обстоянь 
вошколованя русинського, польського и ґрецького 
языкув у керетох общеобразовного школованя”

Стратеґічный план далшого фунґованяСтратеґічный план далшого фунґованя
Русинського научно-изглядовательного Інстітута

при Сеґедськуй Высшуй Духовнуй Школї Ференца Ґала
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Вседержавноє Самосправованя              Országos Önlormányzat

Вічная памнять! Блаженый покуй!             Örök emléket!

Націоналнї сполности Мадярщины сёго рока 
первый раз мавуть можность избирати посланикув 
до Парламента Мадярщины, также подля § 7. 
Закона CCIII. од 2011. рока Вседержавноє Русин-
ськоє Самосправованя годно было составити на 
будучых выборох вседержавну націоналну лішту. 
Подля § 9. Закона до формованя 
націоналнуй лішты требувуть ся 
рекомендації мінімум єдного 
процента избирателюв из вшыт-
кых зареґістрованых у избира-
тельнум спискови, вадь максі-
мум тысяча пятьсто особ. У кан-
дідацію націоналнуй лішты 
може быти включеный тот изби-
ратель, котрый є зареґістро-
ваный у избирательнум списку 
дануй націоналности. У націо-
налнуй лішті мусить быти 
маймало три кандідаты. Два вадь 
булше націоналных самосправо-
вань не мавуть права формовати 
сполну лішту. Подля абзацув (1) 
и (2) § 18.: „Націоналность, котра 
формує націоналну лішту, айбо не 
дустає за нёв мандата, буде представляти ся у 
Парламентї націоналным послаником. Націонал-
ным послаником стає тот кандідат, котрый на 
націоналнуй ліштї є на первому містї”.

На засїданю 15. фебруара 2014. рока 
Вседержавноє Русинськоє Самосправованя 
сформовало властну націоналну лішту кандідатув 
на парламентські выборы 2014. рока:

1. Віра Ґіріц
2. Янош Кожнянськый
3. Маріанна Смоларне Надь
4. Степан Лявинец
5. Я н о шС оноцкі 
6. Едіна Фекете

7. Йосиф Чегіль
8. Др. Ласлов Мудра
9. Марта Варґа
10. Ференцне

Тудлік
11. Роберт Андрейчак
12. Андрашне Семан
13. Берталан Міньовцкі
14. Ґабор Варґа
15. Дёрдь Молнар

Тот же день засїданя ВРС 
отворило зачаток избирательнуй 
кампанії.

За даныма на 5. марца 2014. 
рока ку русинському націонал-
ному списку зареґістровало ся 

643 особ, из котрых на парламент-
ськых выборох за лішту ВРС зголосило ся 

голосовати 424 избирателюв.

Дякуєме Русинум Мадярщины за проявлену 
активность и надієме ся на подобный ентузіазм и 
на выборох!

Оддайте свуй голос за парламентську лішту 
Вседержавного Русинського Самосправованя!

Др. Корнел Ласлов 
Жупан родив ся 17. 
марца 1929. рока у селї 
Чорнотисово на Пуд-
карпатю. Отець му быв 
машиністов, а мати – 
домоводка. Школованя 
вун зачав у своюй ближ-
нюй отцюзнинї, а дале у 
Мукачовськуй Руськуй 
Ґімназії. Высшоє юрі-
дичноє вошколованя 

продовжовав у Ленінґрадї, а дале у Кієві, де 1954. 
рока дустав діплому. Ку 1983. рокови практиковав 
ги добрі познаваный адвокат у рузных поселенёх 

Пудкарпатя, пак перестяговав ся до Мадярщины, де 
жыв у Будаколасї з жонов Др. Антонійов Медєрі, 
доньков Маріаннов и внучков Фружінов. У 
активнум вікови и по выходї на пензію 2000. рока не 
жалувучи енерґії трудив ся в інтересох змуцненя 
русинського ідентітета и націоналнуй сполности. 
1993. рока ініційовав формованя Общества 
Русинув/Рутенув Мадярщины, предсїдателём 
котрого быв до 2009. рока, а затым онь до смерти 
честованым предсїдателём сёго общества. 12. 
фебруара 2014. рока постаршый вік и хворота на 
все забрали Др. Корнела Ласлова Жупана з сёго 
світа. 

Вічная памнять и блаженый покуй!

Выборы до Парламента 2014Выборы до Парламента 2014



Русинськый Світ • Ruszin Világ 11

Krónika             Кроника             

KrónikaKrónika
Január

11.: A Fővárosi RNÖ, a Ruszin Kulturális Egyes-
ület, az Országos Ruszin Önkormányzat és a fővárosi 
kerületi önkormányzatok támogatásával megrendez-
ték a hagyományos karácsonyi bált, amely során 
bemutatták a ruszin karácsonyi szokásokat. Ezt követte 
a zenés műsor, a karácsonyi vacsora és a fergeteges 
hangulatú bál.

20.: A Szegedi Gál Ferenc Főiskola Szarvasi Peda-
gógiai Főiskolai Kar keretein belül elkezdte működését 
a Ruszin Kutatóintézet, amelynek vezetője Dr. Káp-
rály Mihály.

24-26.: Szent Efrém Férfikar, Nemzeti Kulturális 
Alap és a Hajdúdorogi Egyházmegye szervezésében 
Nyíregyházán megrendezték Szent Efrém Napok 
című programsorozatot. A rendezvényt Kocsis Fülöp 
Hajdúdorogi Megyéspüspök nyitotta meg. A műsor 
gazdag tartalma számos elismert magyar és külföldi 
előadónak volt köszönhető, köztük Manel Nin OSB 
(Róma), Nektária Karantzi (Athén), Sebestyén Márta.

Február

8: Az Eötvös 10 tanácstermében emlék-
konferenciát tartottak Hodinka Antal akadémikus 
születésének 150. évfordulója tiszteletére. A rendez-
vényt a Budapest-Terézváros és Budapest- Újbuda 
Ruszin Önkormányzatok támogatták.

12.: A Pécsi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormány-
zat a Pécsi Orosz Központ-
tal közösen megszervezte 
Hodinka Antal élete és 
munkássága című ren-
dezvényt. Az akadémikus 
életútjáról és tudományos 
munkásságáról Dr. Medve 

Zoltán egyetemi docens tartott előadást. Az emlékesten 
részt vettek a Pécsi Tudományegyetem neves tudósai: 
Dr. Font Márta, Dr. Lendvai Endre, Dr. Végvári 
Valentyina, Dr. Guti Erika, Rusznak Karolina és az 
egyetem hallgatói.

15.: A Váci Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és 
a Katona Lajos Városi Könyvtár megrendezték 
Manajló Iván életművét bemutató művészalbum 

prezentációját és a festőművész eddig nem látott 
grafikai munkáinak kiállítását. A Könyvtár Galériá-

jában Mándli Gyula, a 
könyvtár igazgatója mon-
dott köszöntőt, Feledy 
Balázs művészeti író pedig 
megnyitotta a kiállítást. A 
rendezvényen közreműkö-
dött Boniszlávszky Attila 
és Tatyjana hegedűművé-
szek.

15.: Az Országos 
Ruszin Önkormányzat képviselőtestülete megtartotta 
ez évi első rendes ülését az ORÖ székházában, amely 
során a képviselő-testület elfogadta az ORÖ és 
Intézményei 2014. évi költségvetési előirányzatát, 
valamint megválasztotta az országgyűlési képviselők 
2014. évi általános választásokon induló Országos 
Ruszin Önkormányzat listájának jelöltjeit. Ezzel elejét 
vette a 2014. évi országgyűlési képviselők választá-
sának kampánya.

15.: Az Országos Ruszin Önkormányzat, a 
Fővárosi RNÖ, valamint számos települési, területi 
ruszin önkormányzat és civil szervezet támogatásával 
nagy érdeklődés mellett megtartották a Hodinka Antal 
Emléknapot. A Panachidát a Fiumei úti Nemzeti 
Sírkertben az akadémikus sírjánál Nagyméltóságú és 
Főtisztelendő Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Egyház-
megye püspöke vezette. Ezt követte a koszorúzás, majd 
pedig a Fővárosi NÖ Színháztermében következett a 
Hodinka Antal Díjak ünnepélyes átadása, amelyet 
Lyahovics Anna énekesnő előadása színesítette. Az új 
kiadványok bemutatóját ünnepi fogadás követte.

22.: A Budapest V. ker. Belváros-Lipótváros 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata az Országos-, a 
Fővárosi-, és több fővárosi és települési ruszin 
önkormányzat támogatásával Műsoros Farsangi 
Batyus Bált tartottak az Aranytíz MK Színház-
termében. A farsang főrendezői: Donáth Lehel elnök és 
Nagy Béla elnökhelyettes. Dr. Szabó János, a 
Budapest-Józsefváros RNÖ elnöke által összeállított 
műsor után batyuk bontása, a nemzetiségi ételek 
kóstolója és táncmulatság következett.  

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com

Ugyanitt található meg lapunk elektronikus verziója!
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Ünnepeink             Наші сята

AHodinka Antal Emléknap 
2014

Az idei ünnep fényét emelte az a tény, hogy a 
Panachidát nagyszámú hívő előtt Nagyhatalmú és 
Főtisztelendő Kocsis Fülöp, a Hajdúdorogi Görög-
katolikus Egyházmegye püspöke vezette, hazánk 
különböző településeiről érkezett papok közreműködé-
sével. Jelképes, hogy a szertartás végezetével az 
ünneplő közösség átvonult az ünnepi díjátadásra az 
Akadémia utcában lévő Fővárosi Nemzetiségi Ön-
kormányzatok Dísztermébe, amely épület szomszédos 
a Magyar Tudományos Akadémia székhelyével, ahol a 
mai napig őrzik Hodinka Antal akadémikus kéziratait. 
A 11. Hodinka Antal Díj ünnepélyes átadása 
hagyományosan a ruszin himnusszal kezdődött, majd 
Giricz Vera, az Országos ruszin Önkormányzat elnöke 
köszöntötte a jelenlévőket.

Tisz te l t  ünneplő  
közönség!

A hazai ruszin kö-
zösség ma ünnepli egyik 
kiemelkedő egyéniségé-
nek Hodinka Antal akadé-
mikus születésének 150. 
évfordulóját. A „szekercei 
szegénylegény” írói álnév 
mögött európai műveltsé-
gű, a ruszin és a görög-
katolikus gyökereihez 
élete végéig hűséges 
nagyformátumú tudós, 
író, tanár, a Pécsi Tudo-

mányegyetem dékánja és rektora, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia rendes tagja gyarapította kulturális 
értékeinket, hírt adott a világnak a Kárpátok lágy 

A hazai ruszin közösség hagyományosan februárban ünnepli Hodinka Antal akadémikus születésének 
évfordulóját. Így volt ez az idén is. Az ünnepi rendezvénysorozat a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben, Hodinka Antal 
akadémikus, a XX. századi ruszin társadalmi élet kiemelkedő egyéniségének sírjánál vette kezdetét.

hegyvonulatok ölelésében élő nemzetiségünk – a 
ruszinok viharos történelméről, egyedülálló hagyomá-
nyairól, kultúrájáról és népművészetéről, ragaszkodá-
sukról nemzeti görögkatolikus vallásunkhoz. 10 évvel 
ezelőtt, 2004. január 24-i ülésén az Országos Ruszin 
Kisebbségi Önkormányzat határozott a Hodinka Antal 
Díj megalapításáról és annak odaítéléséről. Az eltel 
évek során 56-an részesültek e kitüntetésben, az első 
díjazottak között volt Hodinka Antal akadémikus 
ügyének méltó követője, a néhai Udvari István 
professzor, akinek szellemi hagyatékát és a hazai 
ruszinisztika fejlesztését hívatott szolgálni a Szegedi 
Gál Ferenc Főiskola keretein belül létrehozott Ruszin 
Kutatóintézet. Szeretném megragadni az alkalmat, 
hogy a hazai ruszin közösség nevében köszönetet 
mondjak az Emberi Erőforrások Minisztériumának a 
Ruszin Kutatóintézet létrejöttében kifejtett tevékeny-
ségéért és üdvözöljem körünkben Dr. Székely András 
Bertalant, az EMMI közigazgatási főtanácsadóját. 

Az Országos Ruszin Önkormányzat az ORÖ 
Kulturális és Oktatási Bizottságágnak (elnöke 
Lyavinecz Marianna) előterjesztésére 2013. október 
26-i ülésén döntött a 2014. évi Hodinka Antal Díj 
várományosairól.

A mai díjátadó ünnepségnek a jubileumokon túl 
különösen emelkedett hangulatot kölcsönöz az, hogy a 
díjazottak között köszönthetjük a magyarországi 
görögkatolikus ruszinok lelki atyját,  Nagyhatalmú és 
Főtisztelendő Kocsis Fülöpöt, a Hajdúdorogi Görög-
katolikus Egyházmegye püspökét és megköszönjem a 
Hodika Antal  akadémikus sírjánál végzett Panachidát. 
Köszöntöm továbbá a magyarországi görögkatolikus 
egyház két elkötelezett szolgálóját Jármi Zoltán és 
Munkácsi János paróchusokat, a ruszin önazonosság, a 
kultúra, az anyanyelv és a hagyományőrzés terén 
fáradhatatlanul munkálkodó, hitükben erős hölgyeket: 
Ruszinkó Jánosnét és Szemán Andrásnét, végül, de 
nem utolsó sorban, a 2013. évi Nemzetiségekért Díj 
kitüntetettjét, a hazai nemzetiségi média egyik elismert 
folyóiratának, a „Ruszin Világ” szerkesztőségének 
képviseletében Dr. Káprály Mihály felelős szerkesztőt. 

Gratulálunk a díjazottaknak!
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Ünnepeink             Наші сята

Kocsis Fülöp, a Haj-
dúdorogi Egyházmegye me-
gyés püspöke, 1963.január 
13-án született Szegeden.

 Felsőfokú tanulmányait 
a Szent Atanáz Görög Katoli-
kus Hittudományi Főiskolán 
kezdte, majd Rómában a 
Pápai Szalézi Egyetemen 
fejezte be. Hajdúdorogon a 
Görög Katolikus Általános 
Iskola és Gimnáziumban 
kateketikát tanított 1990 és 
1992 között. 1992-től 1995-ig Tornabarakony parókusa 
volt. 1995-től a belgiumi Chevetogne-i bencés 
monostorban készült szerzetesi életére. 1998. no-
vember 6-án tette le szerzetesi fogadalmát Keresztes 
Szilárd megyés püspök előtt. Szerzetesi neve Fülöp 
lett. 1999 karácsonyán a Belgiumban töltött szerzetesi 
próbaidő (noviciátus) után a megyés püspök által 
alapított dámóci monostorban élt. 2008. június 30-án 
szentelte püspökké Hajdúdorogon Keresztes Szilárd 
püspök,  eperjesi görög katolikus érsek és Milan Sasik 
munkácsi görög katolikus püspök. 

Az eltel években püspök úr vezetésével új 
lendületet vett a görögkatolikus egyházi élet hazánk-
ban. A hitközösség eddig soha nem tapasztalt 

lelkesedéssel követi pászto-
rát zarándoklatokon, egyházi 
ünnepeinken és rendezvé-
nyeken, támogatja és dereka-
san kiveszi részét püspök úr 
kezdeményezéseinek meg-
valósításában. Kocsis Fülöp 
püspök úr áldásos tevékeny-
sége különösen az oktatás 
területén végzett tevékenysé-
gének eredményeiben mutat-
kozik meg. Számos alap-, 
közép- és felsőfokú görög-

katolikus intézmény, a szociális gondozás hálózata, a 
templomépítés, az egyházi ingatlanok megóvása – 
mind püspök úrnak köszönheti tevékenységének 
elindulását és a mai kornak megfelelő körülmények 
közötti működését. A 2013. évi Ruszin Nemzeti Ünnep 
alkalmából püspök atyánk hangsúlyozta az anyanyelv 
ápolásának fontosságát, hisz általa felemelkedhetünk a 
gyönyörű ősi egyházi liturgia mennyei világába, ahová 
a magunk erejéből nem juthatunk és olyan módon 
részesülünk a szentség erejében, hogy az sokkal 
szorosabb köteléket teremthet nem csak Istennel, de 
egymással is.   

Szemán Andrásné, 
született Varga-Miga Mária 
1953. április 28-án született 
Sátoraljaújhelyen.

A Komlóskai Általános 
iskola befejezése után a 
Sátoraljaújhelyi Kertészeti 
Szakközép Iskolában szer-
zett érettségit. 1968-1996 
között a Háromhutai Erdé-
szetben, a Sárospataki Fa-
ipari Vállalatnál, a Bor-
kombinátban és a Sátor-
aljaújhelyi Erzsébet Kórházban dolgozott. Férjével, 
Szemán Andrással nagy szeretetben felnevelték 
gyermekeiket, András fiúk tanárként dolgozik, Bea 
leányuk a szülői házban élvezi családja odafigyelését 
és kedvességét. Marika Komlóska egyik vezéregyéni-
sége, a hagyományápolás lelkes művelője. 1986 óta a 
Komlóskai Nemzetiségi Pávakör tagjaként gyűjti a 
helyi ruszin dalokat, ápolja a szokásokat. Marika 
aktívan vett részt a Komlóskai Tájház  létrehozásában 
és jelenleg is nagy odafigyeléssel gondozza a 
görögkatolikus templomban őrzött papi ruhák 
gyűjteményét, óvja és díszíti a templomot és környékét.  

A helyi Ruszin Önkor-
mányzat elnökhelyetteseként 
irányítja a testület szerte-
ágazó tevékenységét, hiszen 
messze a község határain túl 
ismertek a hagyományőrző 
rendezvények, így a Kará-
csony, a Farsang, a tavasz-
köszöntő tábortűz, a Ruszin 
Nemzeti Nap kitűnő meg-
szervezése és lebonyolítása, a 
ruszin konyha remekeinek 
felvonultatásával. A kép-

viselő-testület támogatja a hazai ruszin sajtó és az új 
kiadványok megjelenését, a ruszin civil szervezetek 
működését, a II. Rákóczi Ferenc megemlékezéseket, a 
Ruszin Búcsú eseményeit. A Komlóskai Egyházközség 
hűséges tagjaként Marika több görögkatolikus egyházi 
tábor, zarándoklat, lelkigyakorlat segítője és 
vendégszerető háziasszonya, aminek bizonyítéka a 
több éve Marika közreműködésével lebonyolított 
egyházi rendezvények átütő sikere. 
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Ruszinkó Jánosné, 
született Soós Mária, 1944. 
szeptember 28-án látta meg a 
világot Máriapócson, görög-
katolikus családban. Édesapja 
erdőkerülő, édesanyja ház-
tartásbeli volt.

A Nyíregyházi Egészség-
ügyi Szakiskola befejezése 
után a Nagykállói Korányi 
Frigyes Gimnáziumban éret-
tségizett. 1966-tól nyugdíja-
zásáig a Máriapócsi Csecse-
mő- és Gyermekotthonban nővér, majd főnővérként 
dolgozott. Munkáját mindig lelkiismeretesen és nagy 
szeretettel végezte. 1962-ben házasságot kötött Ru-
szinkó Jánossal, akivel nagy egyetértésben és szere-
lemben két leányt neveltek fel: Juditot és Tündét. Az 
évek során egy leány- és négy fiúunoka érkezése tette 
boldoggá a nagyszülőket, tavaly év végén pedig 
megérkezett az első dédunoka. 2005-ben Ruszinkó 
János elhunyt és azóta Marika a családjának és a ruszin 
közösségben végzett munkájának szenteli minden 
idejét.

Máriapócs a ruszin görögkatolikusok kegyhelye, 
népünk történelmének egyik legfontosabb mérföld-
köve, közösségünk fennmaradásának záloga. Ezért 
tartottuk fontos és örömteli eseménynek 2006-ban a 
Máriapócs Város Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 

megalakulását, amelynek 
elnökévé azt a Ruszinkó 
Jánosnét választották, aki 
tekintélyével és szorgal-
mával egyesíteni tudta a 
ruszin gyökereit ápoló és 
kultúrájukat őrző Mária-
pócsi lakosokat.

Nehéz lenne felsorolni 
a Máriapócsi Ruszin Önkor-
mányzat szerteágazó tevé-
kenységének minden moz-
zanatát, amelyet a hazai 

ruszin közösség életében végez, csak néhányat 
említünk meg: az emlékezetes 2007.évi Ruszin 
Nemzeti Ünnep megrendezése, a ruszin média, a 
kiadványok és hanghordozók elkészíttetése és bemuta-
tása, a zarándoklatok megszervezése, a hagyományok 
ápolása. A legemlékezetesebbek azonban a Máriapócsi 
anyanyelvi és népismereti ifjúsági táborok, amelyek-
ben a hazai ruszin gyermekek, hála a nyertes pályá-
zatoknak, díjmentesen tölthetik idejüket kegy-
helyünkön, megismerhetik történelmünket, hagyo-
mányainkat, görökatolikus hitünk örök és kimerít-
hetetlen forrásait. 

Főtisztelendő Jármi 
Zoltán, görög katolikus pap, 
filkeházai parochus.

Kisvárdán 1975. október 
29-én, görög katolikus család-
ban született és ugyan itt élte 
gyermekkorát, a középiskolái-
nak elvégzése után jelent-
kezett a Nyíregyházai Szent 
Atanáz Hittudományi Főisko-
lára. Pappá szentelése, Nem-
zeti Kegyhelyünkön, Mária-
pócson, 2001. augusztus 6-án, 
Urunk színeváltozásának ünnepén volt. Előtte 
házasságot kötött Komolai Mónikával, aki hűséges 
társa a szolgálatban és együtt három gyermeket 
nevelnek.

Püspöke a nagy múltú Budapest Rózsák terei 
parochiára küldi segédlelkésznek. Itt az ország észak-
keleti megyékből a fővárosban megélhetést keresőknek 
lett lelki kisegítő szolgálattevője.

2009-től a ruszin hagyományokban nagyon 
gazdag Hegyközben végzi szolgálatát. Parochiális 

székhelye Filkeháza. Innen 
látja el a parochiához tartozó 
20 települést. Kiemelkedő 
szolgálatot végez ruszin 
hagyományok megőrzé-
sében, a települések hagyo-
mányainak fenntartásában, a 
települések, közöttük a filke-
házai templom felújításában, 
a pálházai templom tárgyi 
emlékeinek gazdagításában. 
Legnemesebb munkái és 
papi szolgálatból fakadó 

eredményei: a templomok hívekkel való megtöltése, a 
hívők lelki vezetése, az ifjúság nevelése, gazdag 
programok megszervezése, pályázati programok 
megvalósítása.

A filkeházai és a pálházai ruszin nemzetiségi 
önkormányzat képviselőtestületének hűséges támo-
gatója és segítője.

Ünnepeink             Наші сята
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Főtisztelendő Munká-
csi János, görög katolikus 
pap, érpataki parochus.

Métészalkán, 1968. má-
jus 25.-én született, görög 
katolikus családban nevel-
kedett. A dolgos szülői házban 
megtanulta, csak a kitartó 
munkának van maradandó 
gyümölcse, értéke. Közép-
iskoláinak elvégzése után 
jelentkezett a nyíregyházai 
Hittudományi Főiskolára, 
ennek elvégzése után lelkipásztori kisegítő, hitoktató 
volt a Borsod megyei Berzéken, a Miskolc-Diósgyőri 
parochián, majd a Csereháti Gadnán. 

Szülővárosában, Mátészalkán, 1997. szeptember 
06.án Dr. Keresztes Szilárd püspök úr pappá szentelte. 
Pappá szentelése után, Gadnán folytatta már a lelki-
pásztori szolgálatot. Feleségével, a múcsonyi születésű 
Dely Ágnessel, kivel 3 gyermeket nevelnek. A görög 
katolikus és a ruszin hagyományaiban nagyon gazdag 
Gadna után, 2003-tól mogyoróskai lelkész lett. Itt az 

egyházközség vallásos, a 
település ruszin és a környék 
Rákóczi hagyományok gaz-
dag történelmi örökségében 
végezte lelkiatyai szol-
gálatát. 2009-től a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Ér-
patak egyházközség paro-
chusa. A nagy értékű „kis-
templom” ékszerdobozzá 
varázslója, az új parochia 
felépítője, a filiákban a görög 
katolikus hagyományok 

megteremtője és a meglévők megőrzője. Érpatak több 
nemzetiségű lakosainak, híveinek lelkiatya és a 
megpróbáltatások áldozatos elviselője. 

Az Országos Ruszin 
Önkormányzat képviselő-
testülete 2003.októberben 

döntött a „Ruszin Világ”, a 
magyarországi ruszinok köz-
életi, tájékoztató folyóirat 
alapításáról, hogy pótolja a 
hazai ruszin nyomtatott sajtó-
ban az adott időszakban ki-
alakult hiányt. 

A lap és magyar nyelvű 
melléklete havonta 1000 pél-
dányszámban jelent meg.  Az 
alapítást követő rövid időn belül a „Ruszin Világ” nagy 
népszerűségre tett szert közösségünk tagjai körében. 

2003-2011. között a „Ruszin Világ”, a magyar-
országi ruszinok közéleti, tájékoztató folyóirat szer-
kesztő bizottságát Dr. Ljavinyec Sztyepán irányította, 
tagjai voltak: Dr. Lyavinecz Marianna, Dr. Szabó 
János, Morilyák Valéria, Szilcer-Likovics Olga, 
Manajló András, Szkiba Irén. A magyar melléklet 
szerkesztője Kisfalviné Ortutay Mária volt.

2011-ben az Országos Ruszin Önkormányzat 
képviselő-testülete döntött a „Ruszin Világ” lap meg-
jelenését érintő néhány módosítás mellet: a 
példányszámot 500-ban állapította meg, megszüntette 
a magyar nyelvű melléklet megjelenését, a lap húsz 
oldalon, két nyelven jelenik meg kéthavonta, átalakí-
totta a szerkesztő bizottságot. Ennek eredményeként a 

szerkesztő bizottság élére Dr. 
Káprály Mihály és Szó-
noczky János Mihály ke-
rültek, a szerkesztő bizottság 
tagjai: Manajló András, Per-
nye-Klamár Sára, Szkiba 
Irén, változott a rovatok 
mennyisége és tartalma, 
előtérbe kerültek a ruszin 
nemzetiségi települési és 
területi önkormányzatok és a 
görögkatolikus egyházköz-
ségek tevékenységét bemu-

tató cikkek, családfakutatásokkal foglalkozó riportok, 
a nyári táborok résztvevőinek élménybeszámolói. A lap 
ugyanazt a tartalmat hozza ruszin és magyar nyelven, 
bővült a fényképek száma is.

A „Ruszin Világ” című folyóirat elfoglalta méltó 
helyét a hazai nemzetiségi médiában, Orbán Viktor 
hazánk miniszterelnöke 2013-ban Nemzetiségekért 
Díjban részesítette a lapot. 

Ünnepeink             Наші сята
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Genealógia             Ґенеалоґія

K. M.: Meg szeretném 
kérdezni Öntől, hogy mit tud a 
híres  kárpátal jai  Boksay 
családról, amelyből Ön is 
származik?

B. P.: Tudom azt, hogy a 
beszélgetés első sorban az én 
édesapám nagyapjáról, vagyis 
az én dédpapámról Boksay 
Jánoról, aki 1874. január 6. 
született Huszton.

Édesapja Boksay Bertalan szolgabíró, édesanyja 
Kovordányi Ilona volt. Mélyen vallásos, négy 
gyermekes családban nevelkedett, testvérei Irén, 
Izidóra, András. Felfigyelve János 
zenei érdeklődésére, korán ma-
gántanároknál oktatták zenére. Az 
alapiskolát Huszton, a közép-
iskolát és teológiai tanulmányait 
Ungváron végezte. Pappá excel-
lenciás Firczák Gyula püspök úr 
szentelte 1898-ban. Ezt meg-
előzően Demjanovics Margitot 
vette el feleségül és házasságuk 
gyümölcseként négy gyermekük 
születetett: Margit, Endre Béla, 
Gyula és Ilona. Segédlelkészi 
feladatát Lipsán, Huszt közelében 
kezdte meg, majd rövid ideig 
Huszton volt káplán. 1899-ben 
kapott kinevezést az Ungvári 
Tanítóképző és a Teológiai 
Főiskola zenei vezetői posztjára. 
Tevékenysége nyomán a püspök 
felkérése alapján 1906-ban 
megjelent az Egyházi Közénekek 
című kottás gyűjtemény, melynek 
társszerzője Malinics József. Az ungvári székesegyház 
karnagyaként, egyes források szerint 10, más források 
szerint 11 teljes Aranyszájú Szent János Liturgia 
feldolgozást készített, melyek közül a C-dúr vegyes 
karra íródott Liturgia a legközismertebb. Ez a 
Rózsavölgyi Zeneműkiadónál jelent meg valószínűleg 
1911-ben. A többi Liturgia is nemegyszer felhangzottak 
már Görög-katolikus templomainkban az elmúlt 
években. Kéziratos formában az Esz-dúr Liturgia 
maradt még fenn, de sajnos további művei elkallódtak, 
vagy mindmáig ismeretlen helyen vannak. Kórusával 
már 1904-ben több helyen is fellép.

1909-ben Budapestre helyezték és középiskolai 
hitoktató lett, párhuzamosan feladata volt a pesti 

görögkatolikus kórus megszervezése, valamint az 
ószláv liturgia magyarosítása. A Budapesten töltött 
évei alatt továbbfejlesztette zenei tudását, konzervató-
riumba járt.

1912-ben visszatért Kárpátaljára és Szinevéri 
paróchus lett. Itt élte át családjával a világháborút. 
1919-ben Papp Antal püspök úr Huszti paróchusnak és 
kerületi esperesnek, 1922-ben pedig konzisztóriumi 
tagnak nevezte ki. 1939-ben Kárpátalját képviselte a 
magyarországi országgyűlésben.

Boksay János nagy odaadással és szeretettel 
szolgálta híveit élete végéig. A ruszin nemzetiségért 
sokat tett, a Ruszin Nemzeti Tanács tagja volt, mint azt 
már hallhattuk, ezért nagy köszönettel és részvéttel 
vettek tőle búcsút temetésén 1940. április 24-én 

bekövetkezett halálát követően. A 
temetési szertartást Sztojka 
Sándor őexcellenciája végezte 
számos pap és sok hívő jelen-
létében. Síremléke Huszton, a 
várban található.

(Részlet Boksay Péter elő-
adásából, amely a nyíregyházi 
Szent Atanáz Görögkatolikus 
Főiskolán tartott konferencián 
hangzott el; megjegyezzük még, 
hogy több információt Boksay 
Jánosról, valamint az aktív 
társadalmi tevékenységéről Ru-
szin közösségben, az ország-
gyűlési tevékenységéről stb. 
újságunk már publikált a II. évf. 
10. számában (2004. július), 
amikor ünnepeltünk a Boksay-
családból származó ismert 
lelkész, zeneszerző és karmester 
születésének 130. évfordulóját. 
Szerk.)

B. P.: Boksay János gyermekei közül az egyik fiú 
pap volt, Boksay Gyula bácsi, aki az idős korát Kassán 
töltötte és ott is hunyt el. Azóta a Boksay családban a 
papi szál úgymond pihenő ágon volt mostanáig, amikor 
is én folytathatom ezt a megtisztelő hivatást. Jelenleg, 
mint ahogyan említettem, diakónusként azt a munkát 
próbálom végezni, amit dicső elődeim. Eddigi 
szolgálati helyeim a szemináriumi tanulmányok után 
először egy év Dámócon, utána Újfehértón egy évig 
száraz káplánként teljesítettem szolgálatot. Ezt 
követően Máriapócson a zarándokházban szolgáltam 
két évig. 2012 nyarán megnősültem, Kotrány 
Bernadettet vettem feleségül, és ezután ide kaptunk a 

Boksay családBoksay család
Idén ünnepeljük a külföldön is ismert, Kárpátalja neves ruszinszármazású egyéniségének, Boksay János 

születésének 140. évfordulóját. Családfa rovatunkban olvashatják egyik leszármazottjával, Boksay Péterrel, a 
Nyíregyházai Görögkatolikus Társszékesegyház diakónusával készült beszélgetést (Szerk.)
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kinevezést Nyíregyházára. 2012 augusztusában pedig a 
diakónus szentelésem történt meg, ami az első lépést 
jelenti a papság felé. A feleségemmel neveljük Benedek 
fiúnkat. 

K. M.: Meséljen, kérem az egyházhoz vezető 
útjáról.

B. P.: A gyermekkoromra visszaemlékezve tudom, 
hogy a Karácsony és a Húsvét másnapján jártunk a 
budapesti Rózsák terén található templomba. Idővel, 
megerősödve a görögkatolikus rítusban, megismerve 
annak szép szertartásait, kapcsolódtam be az egyház 
életébe, és így haladt tovább a hívatásom.

K. M.: Azt hiszem, hogy a görögkatolikus 
egyházban mindenki ismeri a Boksay családnevet. Ez a 
tény segíti pályafutását vagy ellenkezőleg?

B. P.: Igazából már csak az idősebb generáció 
ismeri és tudja, ki volt Boksay János. A fiatalok körében 
ez nem annyira köztudott, ezért itt ebből a szempontból 
tisztalappal indulok, ily módon nincs meg az a teher és 
elvárás, amit az ősök példája után megfogalmazhatnak 
felém. Így egy stabil háttérből gyökerezve indultam, de 
mégis a saját utamat járva tehetem az egyházunkért 
mindazt, ami tőlem telik.

K. M.: Vannak e kapcsolatai a mai Kárpátaljával?
B. P.: Érintőlegesen ismerem a kárpátaljai 

helyzetet. Ugyanis a Nyíregyházai évfolyamomnak 
több mint a fele Kárpátaljáról származó fiatal pap volt, 
akik most is ott szolgálnak papként. Például Pősze 
Roland atya, Ábrány Krisztián atya, Lődár Jenő atya, 
vagy Ruszinkó Szergej, aki még szintén szentelés előtt 
áll. Velük évfolyamtársként néhányszor látogattam 
Kárpátalján. Voltam Ungváron, de sajnos nem tudtunk 
akkor szertartáson részt venni. De a templomnak a 
légköre és a főoltár mögötti festmény, amely a 
Máriapócsi szolgálatomban is visszaköszönt rám nagy 
hatással volt. Hiszen Boksay József keze munkájáról 
van szó. Ezek a dolgok a hétköznapokban is erőforrást 
tudnak biztosítani. Az internet segítségével informá-
lódok, például a Karácsonyfalvi líceumról, ahol 
Szergej atya barátom sok éven keresztül dolgozott, 
most pedig Roland atya is ott tevékenykedik.

K. M.: Manapság is szokott utazni Kárpátaljára? 
B. P.: Annak ellenére, hogy minden egyes 

határátlépés felér egy történelmi eseménnyel, termé-
szetesen szívesen látogatok el a gyökereimhez, de úgy 
érzem, hogy a feladatom jelenleg itt van Magyar-
országon. Sajnos egyáltalán nem beszélem sem az 
ukrán, sem a ruszin nyelvet. Ezért olykor szükségem 
van a barátaim segítségére. Az is igaz, hogy már elég 
rég volt, amikor jártam ott.

K. M.: Szeretnék egy kicsit visszakanyarodni a 
Boksay család gyökereihez. Mit tud a család 
származásáról?

B. P.: Családfánk egészen a 13. századig nyúlik 
vissza, amikor boksa nemzetségbeli vitéz megkapta a 
nemesi rangot. A családban papság mellett jelen volt a 
katonaság is. A kettő szerintem mégis rokon hívatásnak 
mondható, bármennyire is különbözőnek tűnik. Hiszen 
mint a katonaságnál, úgy az egyháznál is a rangidős 
parancsait kell teljesíteni. Az egyház papjai hasonlóan 
fogadnak engedelmességet a püspöknek. Vannak 
orvosok, pedagógusok, egészségügyi dolgozók…

Armális pajzsának kül-
sejét, amelyet a következő 
díszítmények ékesítik: fent a 
pajzsdudor alatt egy lant 
keresztbe tett két karddal, mint 
a család énekes-regős tagjai-
nak jelképe; balra egy irhabőr 
tekercsírással, mint a család 
bölcs filozófus tagjainak jel-
képe; jobbra hasított hármas 
kereszt, mint a család ősi gö-
rög hitű paptagjainak jelképe; 

lent a félhold és a csillag, mint a család ősi türk 
származásának jelképe. A Boksay család ősi múltjáról 
tanuskodik idézet a királyi oklevélből: „Mi Árpád-házi 
IV.László a Teremtő Úristen akaratából Magyarország, 
Dalmácia, Horvátország törvényesen megkoronázott 
királya, az alábbiakban a következő királyi akaratomat 
hozom nyilvánosságra: Ezennel nemesi rangra emelem 
Boksa nemzetbeli György mesteríjász dandárnokot, a 
dürnkurti csatában tanúsított vitézségéért…

(Fentebb idézett előadásanyagból)

K. M.: Hol élt a család a háború után? 
B. P.: Nagyapámék Magyarországra költöztek, 

ahol megszületett az édesapám. A nagyapámat Boksay 
Endrét sajnos már nem ismertem, mivel a halála után 
születtem. Viszont a nagybátyám István és nagynéném 
Erzsébet még Kárpátalján születtek, de gyermek-
korukat már ők is Budapesten töltötték. Így a család 
ezen ága, mint édesapám is itt Magyarországon nevel-
kedett. Az édesapám kertészmérnök, ő nem beszéli a 
ruszin nyelvet, ezért még az ószláv szertartásokkal 
magam is hadilábon állok. 

K. M.: Mit tud a mai Kárpátalja területén élő 
Boksay család tagjairól? 

B. P.: Eléggé szerteágazó családról van szó. Úgy 
tudom, hogy Kárpátalján nem maradt már senki. 
Vannak rokonok, akik a tengeren túlra költöztek. Az 
nagypapámnak négy gyermeke volt: ketten szintén 
Amerikába költöztek és ott próbáltak megtalálni a 
számításukat, a nagybátyám Boksay István orvos lett, 
úgyszintén a lánya is. Ők kint élnek az Egyesült 
Államokban, évente hazalátogatnak.

K. M.: Köszönjük a beszélgetést és sikerekben 
gazdag lelki-testi életutat kívánjuk Önnek.

Genealógia             Ґенеалоґія
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Kultúra, hagyományok             Култура, традіції 

Féléves szünet után a Magyarországi ruszinisztika 
önálló tudományos intézményként folytatja műkö-
dését. 2014. január 20-tól Szarvason, a hazai szlovák 
közösség ismert központjában, abban az épületben, 
amely az átszervezés során a Gödöllői Szent István 
Egyetemtől átkerült a Szegedi Gál Ferenc Főiskolához 
elkezdte működését a Ruszin Kutatóintézet. A nyugodt, 
csendes környezetben folynak a felújítási és berende-
zési munkálatok. Döntés született az intézet személyi 
összetételéről. Az intézetet a Nyíregyházai Főiskola 
ukrán-ruszin tanszékének volt professzora, Dr. Káprály 
Mihály vezeti, a tudományos munkatársak között talál-
juk Rományuk Renátát és Káprály Natáliát, valamint 
Giricz Gabriellát, a kezdő szlávistát.

Reméljük, hogy a hazai szlávisztika sikereiről 
még sokat fogunk hallani. Most pedig úgy illik, hogy 
röviden bemutassuk a Ruszin Kutatóintézet alapvető 
terveit:

• Tankönyvek, szótárak és segédletek előkészí-
tése a magyar diákok számára a ruszin nyelv 
tantárgyának elsajátításához; módszertani és gyakorlati 
kiegészítő anyagok kidolgozása ruszin oktatási 
intézmények óvodapedagógusai számára.

• Kutatások a ruszinisztikában:
a) ruszin irodalmi nyelv Magyarországi alkal-

mazása: fonetika, fonológia, grafika, helyesírás, 
nyelvtan, szóképzés, lexika, mondattan, funkcionális 
stílusok;

b) ruszin irodalmi nyelv története;
c) ruszin nyelvjárástan (dialektológia);
d) ruszin-magyar, ruszin-szlovák és más inter-

etnikus kulturális és nyelvi kapcsolatok;
e) ruszin folyóiratok alapításának története, a 

média nyelve.
• A kutatási anyagok nyomdai előkészítése és 

megjelentetése. 
• Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin Filo-

lógiai Tanszék könyvtári állománya és a Ruszin 
Kutatóintézet tagjainak saját könyvállománya alapján 
gyűjteménye ruszinisztikai könyvtár létrehozása és 

bővítése: általános és tematikus katalógusok készítése; 
bibliográfiai kutatások, tárgyak gyűjtése és rend-
szerezése, melyek kapcsolódnak a ruszin kultúra és a 
ruszin társadalom történelméhez, (a budapesti Ruszin 
Tanszék (1919-), a Kárpátaljai Tudományos Társaság 
(1941-1944), a Nyíregyházi Főiskola Ukrán és Ruszin 
Filológiai Tanszék (1992-2013) tevékenységét be-
mutató anyagok rendszerezése, nyomtatásra való 
előkészítése. 

• Az egyetemes ruszin kultúra fejlődésének 
problémái és az elért tudományos eredmények 
megismertetése a nemzetközi és hazai porondon; az 
intézmény tudományos tevékenységének összehango-
lása Szerbia, Szlovákia és Lengyelország hasonló 
típusú kutató intézetek munkájával.

• Nemzetközi és hazai tudományos fórumok 
előkészítése és lebonyolítása a ruszinisztika, a szlavisz-
tika és a Magyarországon, valamint  a szomszédos 
országokban elő nemzetiségek kulturális fejlődésének 
időszerű feladatairól.

Dr. Káprály Mihály

P.S. A gyakorlati feladatok megoldásával pár-
huzamosan az intézetben ez év kezdete óta folyik a 
tudományos munka. 2014. március 19-én a Gál Ferenc 
Főiskola Szarvasi képzési helyén a hazai nemzetiségi 
oktatási intézmények nyelvoktatásának feladataival 
foglalkozó hagyományos tudományos konferencia 
keretein belül a következő témakörökben bemutatko-
zik a ruszin szekció: 

Dr. Káprály Mihály: A magyarországi ruszinisz-
tika új szakasza: fejlődési stratégiák.

Rományuk Renáta: Ruszin nyelvű tankönyvek 1-
2. osztályok számára.

Káprály Natália: Ruszinisztika alkalmazása a 
gyermekek óvodai nevelésében.

Giricz Gabriella: Tájékoztatás a „Ruszin, lengyel, 
görög nyelvoktatás feltételeinek megteremtése az 
iskolarendszerű tanítás keretein belül” című TÁMOP-
3.4.1. A-11/1-2012-004. pályázatról.

Ruszin KutatóintézetRuszin Kutatóintézet
Működési terve

Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola Szarvasi Pedagógiai Karon

Dr. Zsupán Kornél László 1929. március 17-én 
született Feketeardón, Kárpátalján, édesapja moz-
donyvezető, édesanyja háztartásbeli volt. Iskolai 
tanulmányait szűkebb pátriájában kezdte, majd a 
Munkácsi Orosz (Ruszin) Gimnáziumban folytatta. 
Felsőfokú jogi tanulmányait előbb Leningrádban, 
majd Kijevben folytatta, ahol 1954-ben egyetemi 
diplomát szerzett. Kárpátalja szerte ismert ügyvédk-
ént dolgozott 1983-ig, amikor is Magyarországra 
települt, ahol feleségével Dr. Megyeri Antóniával, 
Marianna leányukkal és Fruzsina unokájával Buda-

kalászon élt. Aktív korában és 2000-ben bekövet-
kezett nyugdíjazása után időt és energiát nem sajnálva 
tevékenykedett a ruszin önazonosság megőrzésében 
és a közösség erősítésében. 1993-ban kezdeményezte 
a Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szö-
vetségének megalakulását, amelynek 2009-ig elnöke, 
haláláig pedig tiszteletbeli elnöke volt. A kor és az 
egyre elhatalmasodó kór 2014. február 12-én 
kiragadta Dr. Zsupán Kornélt az élők sorából. 

Örök emléket és boldog nyugalmat!

† 

† † 
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Országos Önlormányzat Вседержавноє Самосправованя             

A hazai nemzetiségek idén először választhatnak 
képviselőket, illetve szószólókat a Magyar Parla-
mentbe, vagyis a 2011. évi CCIII. Törvény 7.§ 
értelmében az országos nemzetiségi önkormányzatok 
országos nemzetiségi listát állíthat-
nak. A Törvény 9.§ szerint a 
nemzetiségi lista állításához a 
névjegyzékben nemzetiségi vá-
lasztópolgárként szereplő válasz-
tópolgárok legalább egy százalé-
kának, legfeljebb ezerötszáz aján-
lás szükséges. A nemzetiségi listán 
a névjegyzékben az adott nem-
zetiség választópolgáraként sze-
replő választópolgár lehet jelölt. A 
nemzetiségi listán legalább három 
jelöltnek kell szerepelnie. Két vagy 
több országos nemzetiségi ön-
kormányzat nem állíthat közös 
nemzetiségi listát. 18. § (1) és (2) 
bekezdése szerint:  „A nemzetiségi 
listát állító, de azon mandátumot 
nem szerző nemzetiséget nemzetiségi 
szószóló képviseli az Országgyűlésben. A nemzetiségi 
szószóló a nemzetiségi listán első helyen szereplő jelölt 
lesz.”

Az Országos Ruszin Önkormányzat 2014. 
február 15-én megtartott ülésén megválasztotta a 
2014. évi országgyűlési képviselők választásán in-
duló listáját és megtartotta kampánynyitó rendez-
vényét. A Nemzeti Választási Bizottság 2017. 
február 27-én megtartott ülésén 121/2014. számú 

határozatával nyilvántartásba vetette az ország-
gyűlési képviselők 2014. évi általános választásokon 
induló ruszin nemzetiségi listát:

1. Giricz Vera
2. Kozsnyánszky János 
3. Szmolárné Nagy Mari-
anna
4. Dr. Ljavinyec Sztyepán
5. Szónoczki János
6.  Fekete Edina
7. Csehily József
8. Dr. Mudra László
9. Varga Márta
10. Tudlik Ferencné
11. Andrejcsák Róbert
12. Szemán Andrásné
13. Minyóczki Bertalan
14. Varga Gábor
15. Molnár György

A 2014. március 5.-i adatok 
szerint a ruszin nemzetiségi listára 

643 fő regisztrált, ebből a parlamenti választásokon az 
ORÖ listájára szavazni szándékozók száma 424 fő. 

Köszönjük a hazai ruszin közösség eddigi 
aktivitását és hasonló lelkesedést remélünk a szavazás 
során!

Szavazzunk az Országos Ruszin Önkormányzat 
országgyűlési listájára!

Országgyűlési képviselők választása 
2014.

Országgyűlési képviselők választása 
2014.


