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Кроника             Krónika

Комловшськый Жунськый Хор и Русинськый 
Музыкалный ансамбл села Вамошуйфалу.
7.: На адвентськум концертї Сіксовського Клуба 
Lions выступили Мужськый Хор Сятого Єфрема 
и оперна співачка Марта Шебештєн. Доходы од 
концерта будуть направленї на будованя ґрекокато-
лицького храма у Сіксові.
8.: У Ґалерії Културного Центера Етвеш 10. пуд еґі-
дов Будапештського Столичного Русинського На-
ціоналного Самосправованя и Терейзварошського 
Русинського Самосправованя отворили тематичну 
выставку „Извістнї Русины”. На выставцї пред-
ставленї творы малярюв Андрея Бровді, Алексан-
дера Смолара, Атаназа Фединця и Ирини Фірцак.
8.: Націоналный Културно-просвітительськый 
Інстітут тримав церемонію передаваня премії Pro 
Cultura Minoritatum Hungariae и Ґала-концерт.
14.: Русинські Самосправованя Ференцвароша, 
Кішпешта, Ержейбетвароша и РС Столицї тримали 
веселї сяткованя дня Сятого Миколая.
15.: На завершалнум у роцї сяті Русинського 
Націоналного Самосправованя Кішварды пред-
сїдатель Іван Фабіан тримав бесїду за подїї и про-
ведену роботу у 2013 роцї, пак Ванда Патранич и 
Вікторія Деак декламовали верші. Аліза Данко го-
ворила за історію руздвяных співанок. Многочи-
селнї притомнї пудняли наладу сята колядованём.
15.: Зуґловськоє Русин-
ськоє Самосправованя на 
руздвянум сятї націо-
налностюв, орґанізо-
ванум у керетох район-
ного Адвентського Ва-
шара на площі Бошняк, 
выступило з русинськы-
ма співанками и танцями.
18.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
вароша Мішколц довєдна из семома націоналныма 
самосправованями зучастнили ся у націоналнум 
сятї прощаня из старым роком, де были переданї 
премії за дїятельство у сфері націоналнуй културы, 
языка и захраненя традіцій. Представительом ру-
синськуй сполности, котрый дустав премію, став 
ґрекокатолицькый сященик Янош Мігаль Соноць-
кый.

Новембер

8.: У cалї Вышнюй Палаты Парламента тримали 
акцію памняти мадярськых жертв сталінськых 
репресій, котру отворив спікер Парламента Ласлов 
Кёвер. Віце-преміер Жолт Шемєн у заключнум сло-
ві оддав честь памняти єпископа-мученика Мука-
човськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії Блаженного 
Теодора Ромжи. У керетох проґрамы одбыв ся кон-
церт ансамбла „Кредо” и сяточна проґрама рат-
ського дїточого  леленца.
15.: У Овбудайськум Клубі з великым успіхом 
пройшов концерт Ержейбеты и Ірины Шелельо 
пуд тітулом „Сонаты про саксофон и фортепіанo”.
20.: У будовлї Вседержавного Ромського Само-
справованя орґанізовали Конференцію  „Выборы 
2014 рока”. З докладами выступили: віце-держ-
секретарь Міністерії Трудовых Ресурсув Др. Чаба 
Латорцаї, предсїдатель Націоналнуй Избиратель-
нуй Комісії Др. Ілона Палффі, заміститель 
омбудсмена з вопросув храненя націоналного права 
Др. Салаїне др. Шандор Ержейбет.
29.: Русинські Націоналнї Самосправованя XIV. и 
XVI. районув Будапешта тримали ручнї заключнї 
проґрамы. Многі притомнї гостї порадовали ся 
концертови Дїточого Ансамбла „Русинята”, и 
декламованёви верша Даніелом Головацькым.

Децембер

3.: Пуд орґанізаціёв Будапештського Столичного и 
Терейзварошського Русинськых Націоналных Са-
мосправовань и Общества Русинськуй Інтеліґенції 
имени Антонія Годинкы у Чеськум Културнум Домі 
тримали вечар памняти Іштвана Мартона. На 
90-ручнум юбілейови знаменитого композітора 
прозвучали ёго творы у сповненю квартета Годин-
кы (руководитель: Атіла Боніславськый), Елеоноры 
Карцуб (фортепіано), Анны Ляхович (вокал), хора 
Русинського Націоналного Самосправованя Буда-
пешт-Ліпотвароша. Музыкално-літературный ве-
чар пудпоровало Уйбудайськоє Націоналное Само-
справованя ХІ. района Будапешта.  
7.: Вамошуйфалуськоє Русинськоє Націоналноє 
Самосправованя орґанізовало Културный День 
русинськых цїнностюв и захраненя традіцій, на 
котрому выступили Мужськый Хор Сятого Єфрема, 

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!
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Наші сята             Ünnepeink

Націонална премія была основана преміер-
міністером Мадярщины ищи 1995. рока. Сёв 
премійов награ-
ждавуть ся отцюз-
нянї и загатарнї 
особы и інстітуції, 
котрі достигли май-
высші резултаты у 
сосполнум жывотї, 
образователнуй,  
културнуй, церь-
ковнуй, научнуй, 
новинарськуй и 
ґаздувськуй сферох 
на хосен меншыно-
вых сполностюв. 

Н а ц і о н а л н а  
Премія 2013. рока 
была передана 16. 
децембра с. р. в 
керетох сяткованя 
Дня Націоналностюв у пречудеснуй будовлї 
Мадярського Націоналного Музея. Сяточну бесїду 

тримав міністер Міністерії Людськых Ресурсув 
Золтан Балоґ, котрый на самый перед зазначив, же 
особа, котра у переписнуй лішті два раз заповнять 
ґрафу „націоналность” (одмічать перву и другу 
націоналность) не є даяков унікалностёв туй у 
Карпатськум Базенї, а є богатшов, зато же 
представлять нараз дві націоналнї културы. Подля 
мадярського правительства націонална таркатость 
нашуй отцюзнины робить державу лем красшов и 
богатшов, а веденя державы фурт пудпорововало и 
буде пудпорововати націоналнї културы Мадяр-
щины. Ипен вун од имени преміер-міністра нашуй 

отцюзнины Віктора Орбана, при притомности 
статс-секретаря Др. Золтана Ковача, віце статс-

секретарюв Міні-
стерії Др. Чабы 
Латорцаї и Др. Пей-
тера Ґараї у сяточ-
нуй салї Музея ме-
жи иншыма пере-
дав высоку награду 
про редакцію на-
шуй новинкы „Ру-
синськый Світ”, 
котру перебрав ї от-
вічателный редак-
тор Др. Михаил 
Капраль. За цїлый 
час фунґованя На-
ціоналнуй Премії 
се быв первый слу-
чай, наколи Премію 

перебрав представитель русинськуй сполности 
Мадярщины.

Сяточна церемонія, котра одбыла ся у 
прекраснуй и сяточнуй атмосфері была збогачена 
концертом, пудготовленым представителями 
нїмецькуй, словацькуй и иншыма меншыновыма 
сполностями нашуй отцюзнины. 

На кунцёви праздника отбыла ся презентація 
унікалного вуданя, у котрум на мадярськум и 
націоналных языкох, з богатыма ілустраціями суть 
представленї націоналнї стравы ушыткых 
тринадцять націоналных меншын (русинська 
кухня є презентована у книзї трёма рецептами: 
пустных голубцюв з грибами, бобальок и 
праженого токана). 
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Наші юбіланты             Jubilánsok

На гадку професіо-
налув, ипен Іштван 
Мартон є другым за 
величинов майстером у 
неофіціалнуй табелї 
ранґох музыкалного 
Пудкарпатя. Естафету 
п од а л ш о го  р о з в оя  
музыкалнуй културы 
европського уровня 
перебрав вун од Дези-
дерія Задора, котрого 
многі рахувуть основа-
тельом музыкалного 
жывота на Пудкарпатю. 

За тоту табелу, велми условну повіме, мож бы, 
правда, и дішкуровати. Туй припомнянеме, же и 
Задор ся обявив не на пустум містї. Доста ся 
поінтересовати лем фіґуров великого гудака кунця 
ХІХ. - зачатку ХХ. віка, прімаша Будапештянськуй 
оперы, цімборы и сочасника Ференца Ліста и 
Йоганнеса Брамса, інтересного композітора, дода-
ме, до днесь не дуже познатого, ґровфа Нандора 
Плотінїя (1844-1933), што бывав у лазькум каштілю 
пуд Ужгородом, а имня му в досовєтськый період 
носила Музыкална Школа у главнум вароші Пуд-
карпатя. 

Іштван Мартон, сесь награжденый од природы 
совершеным музыкалным талантом хлопець, увідїв 
світло світа 24. новембра 1923. рока у невеликум 
Жофійові коло Мукачова у фамілії півцоучителя 
Ференца Мартона и Стефанії Ріхтер, отець котруй, 
лісничый Шёнбёрна и великый почитатель музыкы 
Венцель Ріхтер перебрав ся на Пудкарпатя на 
зачатку ХХ. столїтя из Відня. Будучый славный 
композітор уже у школнї рокы прийшов на вто, же 
його призванём є музыка. У тот час, коли личность 
Дезидерія Задора вказала рішаючоє влияня на 
музыкалну културу ушыткуй Украины, Іштван 
Мартон подля своюй натуры до кунця жывота 
обстав ся патріотом своюй малуй отцюзнины.

1948. рока будучый композітор трафив до 
Ужгорода. За єден рук успішно закончив 
Музыкалноє Училище по класу композіції и зачав 
свою трудову біоґрафію у алма матер у якости 
концертмейстера.

У становленю його ги композітора, велику 
ролю зограли Д. Задор, піаніста Ж. Лендєл и 
преподавателї-композіторы.

Музыков до кінофілма „Над Тисов” Іштван 
Мартон дустав признаня у всюй великуй державі. 
Його блистателнї співанкы співавуть из любовёв 

усягды. Його модерні композіції, особого стіла 
обробкы русинськых народных співанок зробили 
знаменитым Закарпатський Народный Хор.

Покликаня кієвськуй, московськых, харьков-
ськуй кіностудій вун не принимать. Пузднїйше, ги 
художественный руководитель філгармонії, окрем 
композіторськуй творчости, занимать ся режису-
ров, орґанізовує концерты, конкурсы.

Іштван Мартон наново орґанізовує розваленый 
переже сімфоничный оркестер, теперь уже из 
пудкарпатськыма силами и такой ним же орґанізо-
ваный камерный оркестер. И про сї колективы 
пише усе лїпші и лїпші, май булше на русинські, 
айбо и на мадярські мотивы чудеснї композіції. 
Популарнось його росте изо дня на день.

Жанрова палета композітора є шыроков: вун 
пише музыку до філмув, спектаклув, создає чудеснї 
творы про орґан: „Токатa”, „Мелодії”, „Капріччіо”. 
Ипен дякувучи сотрудництвови ужгородського 
композітора из єдным из майлїпшых майструв 
орґана свого часа Ґаррі Ґродберґом из Москвы, про 

котрого вун написав 
„Пасакалію” на зачатку 
70-ых рокув ХХ. столї-
тя, в Ужгородськуй 
Філгармонії устано-
вили привезеный из 
Москвы орґан, котрый 
доднесь фунґує на ра-
дость любителюм му-
зыкы Баха и иных май-
струв сёго величест-
веного жанра.

На сяткованю 50-
ручного юбілея компо-
зітора културна спол-

ность дустала представленя не лем за рузновидну 
інвенціозну личность композітора, айбо мала мож-
ность увідїти тотї зміны, котрі стали ся дякувучи 
сим двом поставум у музыкалнум жывотї Пуд-
карпатя.

Без побулшаня мож повісти, же днесь на сюй 
земли бідных, ги даколи называли Пудкарпатську 
Русь (независимо од того, же лїпші силы забрали до 
Кієва и Москвы) сформировала ся така елітарна 
музыкална сполность, котра заняла велёчестованой 
місто у табелї ранґув як западної, так и восточної 
музыкалної културы. 

                                Подля: 
Боніславськый Т.: Музыкалный жывот 

на Пудкарпатю
Товмачила: Рената Романюк

Великаш музыкалного Пудкарпатя
Іштван Мартон (1923 -1996)

Великаш музыкалного Пудкарпатя
Іштван Мартон (1923 -1996)
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Наші гостї             Vendégeink

Кор.: На якум ета-
пі є языкова кодіфіка-
ція?

М.А.:  При Об-
ществі Александера 
Духновича  робила  
комісія, было нас сїм 
чоловік, айбо не зой-
шли сьме ся довєдна. 
Єдна часть была за 
научный пудход, друга 
„бо у нас у селї так гово-
рять...” Теперь, коли бы 
яло закончовати, я вже 
не зберам тоту комісію, 

мы оформляєме тото, 
што маєме наробленоє. 
Первый нормативный 
документ из пятьох, 
думам, має быти єдна 
філолоґічна терміно-
лоґія. Маєме приправ-
л е н ы й  „ Р у с и н с ь ко -
російсько-украинсько-
латинськый словарь 
лінґвістичнуй терміно-
лоґії”. Чом латинськый 
сьме додали? Де факто, у 
нюй много вже слов ипен 
из латинського языка, 
напримір, інфінітив, 
форма глагола. Ку тому 
хыбить ищи табла из 
вшыткыма буквами из 
сїх языкув. Ищи пару 
вопросув маєме рішити 
и здаву тот словарь на 
ламаня приватному фах-
манови, публикуєме дас-
кулько дарабув и даєме 
їх спеціалістум на вучи-
тованя, обы исправити 
хыбы и прийти ку дая-

кому консенсусу. Другый пункт – ґраматика, 
фіксованя єднакых норм словозмінёваня. Вна 
написана популарным языком, є готова, ипен чекам 
печатаный екземплар.

Кор.: Як она ся односить до уже вуданых в наш 
час ґраматик?

М.А.: Буде невеликый роздїл, мы ся змагали, 
обы была ближе ку нормум Пудкарпатського 
Общества Наук. Бы люде годнї были читати тотї 
книжкы, аде вуйшла книжка єдного автора, 
товмаченя зо словацького языка, прочитав єм єдну 
сторінку, одклав єм ї, не муг єм читати дале... Так же 
максимум два тыжднї и буде готова, даєме ї на 
ламаня, друкуєме даскулько екземпларув, роздаєме 

спеціалістум.
Третїй норматив-

ный документ: правила 
русинського писаня, 
котрі на нашу гадку, ма-
ють быти окреме вуданї, 
бы їх не глядати по 
ґраматицї. Суть готові, 
айбо чекаєме на зміны у 
ґраматицї, котрі потяг-
нуть за собов и зміны у 
правилох писаня. 

Пряшовськый спе-
ціаліста Юрій Панько 
напечатав статю, де 
предлагає внести зміны 
у правила писаня у 
словацькум варіантї 
русинського літератур-
ного языка, по многых 
позіціёх наші взгляды 
суть єднакі.

Четвертый пункт: 
ортографічно-ортоепіч-
ный словарь. Туй даєме 
транскріпцію, бы хос-
нователї знали добрі ву-
говорювати слова и 

Три цїлї 
Михаила Алмашія

Три цїлї 
Михаила Алмашія

Наш днешнїй гость добрі извістный у русинськуй сполности на самый перед на Пудкарпатю. Сього 
честованого чоловіка Михаила Алмашія многі познавуть ги педаґоґа, руководителя умілськых колектівув, 
Русины го знавуть ги многоручного предсїдателя Общества Александера Духновича. Днесь, правда, наша 
бесїда ся зачне з актуалного, ги даколи знали казати, „заклятого” языкового вопроса. Русины Пудкарпатя 
змагавуть ся за свуй варіант літературного языка.



Русинськый Світ • Ruszin Világ6

правилно їх писати. 

Кор.: На кулько слов 
тот словарь?

М.А.: 137 сторон, 
дас три тысячі слов, ту є 
лексична основа, типові 
слова. Мож го давати на 
ламаня, пудготовляти до 
вуданя.

Кор.: Так же вуйшли 
сьте на фінішну путь?

М.А.: Зобрав єм уже 
даякі гроші на ламаня, 
обстав лем пятый пункт, 
котрый сьме ищи не 
рішили: дїловый язык. 
Подля украинського за-
кона годнї селські само-
справованя приняти свуй 
язык, айбо якый? Як 
написати заяву вадь дая-
кый иншый документ, де 
взяти сосполну лексику, 
котра хыбить? Йсї пять 
пунктув маєме сповнити, 
и лем кедь їх сповниме, 
годнї сьме вуйти на кодіфікацію русинського 
літературного языка. 

Кор.: Яка роля у сюм процесї державы?
М.А.: Переже ся нико тыма вопросами не 

інтересовав, теперь по принятю закона за нац-
меншины праві перед выборами влада понукнула 
нам помуч з публикаціёв кодифікаційных 
матеріалув.

Кор.: А украинська Академія Наук, другі научнї 
інстітуції?

М.А.: Вни у сюм не участвувуть. Мы хочеме 
пак загнати свої кодифікаційнї матеріалы, най 
видять, же мы зробили йсе. То уже иншоє, же вны 
завернуть назад, повідять, же йсе недобрі і т. д. Нам 
треба указати, же мы тото зробили и маєме. 

Кор.: Так же держава у сюм процесї не 
зучастнила ся...

М.А.: Ай, се є наша сосполна ініціатива. 

Кор.: Теперь лем од державы треба ся 
дочекати політичного рішеня сього вопроса.

А я бы хотїв перевести нашу бесїду на иншу 
тему. Вы многоручный предсїдатель Общества 
Александера Духновича...

М.А.: Айно, так ся 
стало, же-м возглавляв 
сю орґанізацію од са-
мого зачатку, од 1994 
онь до сёго рока, коли-м 
попросив сам не вубе-
рати ня булше. Новым 
руководителём област-
ного общества вубрали 
пережого предсїдателя 
Севлюшського район-
ного общества А. Дух-
новича Юрія Продана.

Кор.: Як тото ся 
зачинало?

М.А.: Общество раз 
зачинало ся з реґіо-
налных орґанізацій в 
Ужгородї, Сваляві и 
Мукачові, возглавляв єм 
Мукачовськоє общест-
во, айбо в тому же роцї, 
доста нечекано, вубрали 
ня и областным руково-
дителём, а на моє місто 
пушов Др. Стефан По-
пович. Кедь накурто 

уповісти, нашов роботов было ити межи люде, 
жыва робота. Плановали сьме все роботу на основі 
історичного календаря. Ідеме на міста. Де суть 
юбілейнї ручницї села, напримір, недавно сьме у 
Лучкох таблу завадили на домі, де ся родив Михаил 
Лучкай. Страбичово – 475 рокы праздновали сьме 
довєдна з обывателями села, зойшло са дас тысяча 
чоловік сперед школов, пак Жуково праздновало 
400 рокув при великуй колкости люди з околных 
сел. У Дубинї, де ся родив славный сын Пудкарпатя 
школный інспектор Стефан Добош, котрый пудняв 
вошколованя дїти у днешнюм Свалявськум и 
Воловецькум районах за Чехув на самый высокый 
уровінь. Лем представте собі такой: у цїлуй державі 
його округ быв на первум містї по ходжіню у школу 
діти! У Шелестові (теперь у составі Колчина), як 
сьме зачали людём росказовати за їх славного 
родака Гіадора Стрипського, лем ся чудовали, ниґда 
за нього не чули... У Чинадёві, у Тибаві сьме 
проводили цїлї конференції на честь їх родакув 
Йоана Дулишковича и Юрія Венеліна-Ґуцы. Ити у 
народ, се наш главный прінціп. 

Сперед тым як дашто робити, йдеме у районнї 
інстанції, адміністрацію района, оддїл културы, 
директора школы. Раз леґалізуєме акцію, Русины 
все были законопослушнї у каждуй державі, а пак 
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комунікуєме з людьми, говориме з нима. Ву-
хоснуєме вшелияку можность сотрудити з 
державныма інституціями, напримір, Інститутом 
Повышеня Кваліфікації Учителюв, де маєме и 
слухачув и можность публиковати наші выступленя 
за державнї гроші. Айбо серіозно єм похворів ся, 
мав єм операції, інсулт... Стратив єм мобілность. По 
телефону не много зробиш, так же я попросив на 
сегоручнуй конференції Общеста А. Духновича у 
Мукачові 16. новембра самоотвод. Мені 84 рокы, 
природа бере своє. Так же пушли ми на стрічу люде, 
маєме нового предсїдателя Областного Общества 
Александера Духновича Юрія Продана, переже 
предсїдателя Севлюшського районного общества. 
А я ся обстав честованым предсїдателём Общества. 
Видите сї текы, йсе матеріалы роботы Общества од 
1994 рока, готовлю їх до передачі в архів нашуй 
орґанізації. По історичнуй ямі 1945-1993 рокув 
Общество Александера Духновича и дале буде 
фунґовати, як то было од 1923 рока. 

Кор.: Попрошу Вас пудвести черту пуд сїма 
роками фунґованя орґанізації майже за двадцять 
рокы.

М.А.: Муй стиль жывота, быти межи своїм 
народом. И коли-м учителёвав за довгі рокы у 
школї, не ганьбив єм ся 
пудойти до старшо-
класника, зазвідати, як у 
нього дїла, я все пуд-
готовляв педаґоґічну ат-
мосферу, вшелияко пуд-
перав ініціативу здоли, 
пудперав фунґованя 
школного самосправо-
ваня. И всяди на самый 
перед єм ставив дїтину. И 
они йшли за мнов, йсе 
правда. У нашуй школї за 
рук 6-8 семінарув про-
водили, айбо я все казав, 
ниякуй показухы, роби-
ме, ги все. Прийдуть 
гостї, я їм план днешнюй 
роботы у школї, вуберай-
те собі. Памнятам, пуш-
ли на засїданя Учкома, 
там єдна дївочка керо-
вала з Лалова, дуже 
розумна. Чудувуть ся 
вшыткі, айбо я ниґда сюй 
дїтинї анї єдного слова 
не написав, лем пудперав 
ї ініціативы, и так все и 

всяды-м робив межи молоджавов. И селськый 
спорт єм орґанізововав, фотбалові турніры про дїти 
з околных сел, и помогав облагороджовати 
пришколну теріторію. Сорок четыри рокы 
возглавляв єм оркестер народных інструментув, 
наша школа была ізвістна на цїлый Советськый 
Союз. Ушытка Прибалтика нас слухала, были сьме 
у Петербурзї, Москві не раз... Памнятам, у Кійові 
сьме цїлый тыждень выступали, указовали, што 
годна учинити проста селська школа про 
музыкалну освіту дїти. Небужчик Кречко, наш 
славный діріґент, писав за нас, же мы селська 
консерваторія. 

У русинство-м заходив еволуційно. Прийшов 
єм до того, же Русинам не треба войовати ни з ким. 
Русинам треба самоутверждати ся. Мати свою 
історію, свою педагогіку. Три задачі-м назначив 
собі. Перва, доказати, же русинська педаґоґіка была 
фурт на высокум уровнёви. Вудав єм Русинську 
Педаґоґічну Енциклопедію. Другоє, кедь Русинув 
не было, вудкідь они мають таку кулькость 
литературы за русинську етноґрафію, історію, 
красноє писемство и т. д. Вудав єм Русинську 
Бібліоґрафію, у котруй подаву інформацію за 
майбулш извістных авторув из сферы русиністикы.

Третя, годно быти, майважна задача, утвердити 
русинськый язык. 

Кор.: И як видиме и 
ту, вуйшли сьте на 
послїдню стадію робо-
ты.

М.А.: Ищи мам у 
компютері поєднї мате-
ріалы пуд робочым тіту-
лом „Історія Общества 
Александра Духновича 
у фактах и датах од 1923 
рока и до днешнїх 
днюв.” Ищи плануву 
вудати майважнї свої 
публикациї (мам їх 
повыше пувтысячи) у 
єднуй книзї. 

Кор.: Дякуєме за 
інтервю. Най ся реа-
лізувуть вшыткі Ваші 
планы!

Наші гостї             Vendégeink
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З цїлёв захраненя културных традіцій Русинув 
НС Нїредьгазы провело не єдну акцію. Стараєме ся 
обняти ушыткі аспекты многогранного културного 
и духовного жывота русинськуй сполности, зачина-
вучи од нашых ґрекокатолицькых церькувных сят и 
до вшелиякого кіпа світськых выставок и концер-
тув, с котрыма все намагаєме ся познакомити и 
обывателюв нашого вароша.

9. новембра сёго рока РНС Нїредьгазы у 
містностёх готела „Central” орґанізовало выставку 
малярюв, де зыйшли ся образы умілцюв з 
недалекого Пудкарпатя Яноша Ревтія и Івана Клісы 
и містных умілцюв-аматерув др. Ласлова Пайкошія 
и Міры Андреї Варґа (род. Сілвай). Умілського 
майстерства представленї на вернісажі авторы 
достигали рузныма путями. Малярські роботы не 
были єдного уровня, не вудїляли ся стилёвов 
подобостёв, айбо была у них єдна общность, котра 
сквозила из каждого образа, се любов до русинської 
отцюзнины и містичнуй красоты Пудкарпатя.

Накурто любили бы сьме представити 
участникув нїредьгазького вернісажа:

Янош Ревті зучастнив ся не у єднуй персонал-
нуй и ґруповуй всеукраинськуй и межинароднуй 
выставцї. Малює у рузнообразных стілох, од 
ґрафікы, натурмортув и до портретув и пейзажув. 
Майдоимавуть його чудеснї ґрафичнї образы, котрі 
прозраджувуть єдного из майлїпшых майструв 
Пудкарпатя. Доста скромный у словах, айбо 
пензликом, видить ся, годен уповісти за вшытко.

Іван Кліса учасник межинародних, всесоюз-
ных и республиканськых выставок, извістный 

У выборох 2014. рока парламентськых 
посланникув од націоналных меншыновых 
сполностюв и депутатув до націоналных само-
справовань годнї ся зучастнити вшыткі горожаны 
з правом голоса, котрі:

Подадуть заяву з прошенём зареґістровати 
ся на націоналный избирательный список. Му-
сайный про йсе формулар мавучі избирательноє 
право горожаны дустануть по поштї од 1. до 15. яну-
ара 2014. рока. Формулар мож копіровати, а вупов-
неный здати у Містну Избирательну Комісію вадь 
заповнити на веб-сторонцї Націоналнуй Избира-
тельнуй Комісії и загнати ї електронным путём. 

Зареґістровати ся мож лем на єден націо-
налный избирательный список, котрый буде 
платный и на осеннїх выборох містных націо-
налных самосправовань. Кедь маєте желаня на 
ярьных парламентськых выборох голосовати за 
лішту Вседержавного Русинського Самосправо-
ваня, тогды у пунктї В поставте знак Х. Зареґіс-
трованї на русинськум націоналнум избира-

архітектор и малярь. Вун знає у своїх образох 
языком фарби и їх оттїнкув передати красоту и 
унікалность рудного края. Робить майбулше в 
техніцї пастел.

Др. Ласлов Пайкоші абсолвовав медичный 
факултет Ужгородського Універзітета. Многі рокы 
проробив ведучым Кожвендиспансера в Ужгородї. 
Малёвати зачав у зрілум вікови. Умілство про нёго 
все было жерелом моралных и духовных сил. 
Тримавучи у рукох пензлик забывав за вшытко, лем 
миловав ся красотов природы. У булшости малює 
пейзажы и натурморты. Ужек мав персоналнї и 
ґрупові выставкы.

Міра Андрея Варґа, не позеравучи на красный 
возраст, зачала малёвати не так давно. Многі ся 
зачудовали, же из пуд ї пензла вуходять усе лїпші и 
лїпші роботы. Коріня сёго таланта-самородка у 
минулости. Дустала она сесь дар од познатуй 
фамілії Сілваюв. Извістнї многым умілські штукы ї 
нянька и дїдика. Так рахує, же сякым кіпом 
пудпорує славнї фамілійнї традіції.

Марта Варґа,
предсїдатель РС Нїредьгазы

тельнум спискови на парламентськых выборох 
2014. рока годнї голосовати за націоналного пар-
ламентського посланника, котрый буде пред-
ствляти у парламентї націоналнї інтересы Русинув. 
Важно знати, же мож голосовати за індівідуалного 
кандідата у депутаты од політичнуй партії, (из 
199 парламентськых депутатськых міст 106 
вуберать ся из індівідуалных кандидатув, а 93 
роздїлять ся межи партійныма ліштами) и за 
русинську націоналну лішту, котру  сформує 
Вседержавноє Русинськоє Самосправованя на 
своюм властнум засїданю на зачатку 2014. рока. 
У случаю голосованя на лішту ВРС избиратель 
не годен голосовати на партійну лішту. Вседер-
жавнї Націоналнї Самосправованя также годнї 
ся сполїгати про фінансовоє пудпорованя изби-
рательнуй кампанії.

Інформацію за націоналнї парламентські и 
містнї выборы будеме сістематично публико-
вати на інтернет-сторонцї Вседержавного Ру-
синського Самосправованя: www.ruszin.com 
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молодыма ґенераціями днешнїх комловшчан. 
Актуалнов днешнёв задачов є обновленя русин-
ського вошколованя про дїти у захоронцї и народ-
нуй школї, ибо, як видиме, факултативных занять 
про розвуй русинського языка є мало. Як и розвуй, 
так и простоє істнованя сеї унікалної школы днесь є 
у крітичнум положеню позад персоналных проб-
лем. Анї єден ученик, обыватель Комловшкы, не 
голосив ся сего рока у містну школу. Русинськоє 
Націоналноє Самосправованя Комловшкы приняло 
резолуцію на право адміністративного управляня 
школов од 1-го септембра 2014-го рока. За будучый 
рук фунґованя школы має быти переданоє Містным 
Самосправованём Комловшкы Містному Русин-
ському Самосправованёви. Майважнов цїлёв є 
застаченя реалізації педаґоґічных планув, при-
нятых Міністеріёв Трудовых Ресурсув, и назначеня 
высоко-кваліфікованых педаґоґув русинського 
языка, які своёв педаґоґічнов дїятелностёв и 
емпатіёв поможуть вернути школї ї давну славу и 
указати дїтём перспективу изученя славянськых 
языкув, ґу котрым капчать ся и наш материнськый 
язык.

Културный и образователный жывот у селї 
фунґує в керетох Комловшського Русинського 
Націоналного Общеобразователного Умілського 
Центра, од далшого розвоя котрого у многум днесь 
и зависить будучность малого земплинського 
поселеня отцюзняных Русинув.

Єдным из центрув русинськуй културы у 
Комловшцї є хыжа-музей, котра ся розмістила у 
старуй будовлї пуд жупов и є ідеалным містом на 
изглядованя малыма комловшчанами історії и 
етноґрафії свого народа.

Духовным центром є церьков 1820. рока. 
Інтересантно, же турню на нюй добудовали вже лем 
1895. рока при помочи амеріцькых міґрантув з 
Комловшкы. Заслужить на позур и тот факт, же 
комловшські бетлегемы на Крачун не лем за-
хранили давнї селські традіції, што са тыче 
обліканя участникув, будованя каштелика, айбо и 
днесь співавуть и “бавлять” руздвяну гру по 
русинськы.

Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Комловшкы, вубраноє  у октовбрі 2010. рока, пуд 
предсїдательством Ференца Деяка, при активнуй 
дїятелности Андрашне Семан, ревно захранять 
културнї и духовнї цїнности, а члены Самосправо-
ваня Андраш Семан моложый и Норберт Семан 
ведут просвітителну роботу межи молодежов села.

Андраш Семан
Депутат РНС Комловшкы

Товмачила: Рената Романюк
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Из повыше пять-
десят поселень, де да-
коли жыли вадь днесь 
жыють аутентичнї Ру-
сины у посттріанон-
ськуй Мадярщинї, се 
малоє и докус не тіпо-
воє про нашу отцюз-
нину село є, видав, май-
познатоє и не лем про 
нас. Малоє, ибо данї 
cписованя обыватель-
ства 2011. рока указу-
вуть, же из приголо-
шеных у селї 282 особ, 

бывать там лем 236. Познатоє, ибо се єдно село, де 
Русины мавуть булшость (за списованём 2011. рока 
їх ту є 159!), а другоє, можно быти, же и важнїйшоє, 
изза своюй ґеоґрафії. Накулько днешня Комловшка 
є тіпова про Русинув Пудкарпатя и Словакії своїм 
горськым реліфом, біднов землёв и отдаленостёв од 
модерных комунікацій, натулько є атіповов про 
Мадярщину, што дає юй шансу в днешнюм світї, 
предположиме, на будучность у якости туристич-
ного и рекреаційного центера. Тадь и днесь уже 
село, за котроє перва писемна споминка са датує 
1379 роком, має дашто указати своїм гостюм 
(напримір, не каждой село годно ся похвалити, же у 
нюм є середньовічный замок!) и понукнути цалком 
добрі условія на бываня и одпочинок, што мож 
увідіти на інтернетові. Ґеоґрафічнї особости, што 
даколи фурт опредїляли селови першость межи 
майбідныма поселенями нашуй отцюзнини, днесь 
суть, годно быти, єдинї, што давуть пудпору 
містным оптимістум у їх позорі у будучность. 

Познатость Комловшкы ініціёвали на самый 
перед лінґвісты. Ищи 1956. рока основатель 
модернуй мадярськуй славістикы Еміл Балецькый, 
познатый пудкарпатець, што много зробив про 
мадярську науку и културу, обявив статю за языкову 
и културну русинськость села „О языковой 
принадлежности и заселении села Комлошка в 
Венгрии” (Studia Slavica Hung. 2 (1956) 345–364). 
Інтересантно, же у повойновый час у селї 
фунґовала школа зо словацькым языком вошколо-
ваня. У сюй містности ниґда не было розпростра-
неноє русофілство вадь украинофілство, так же не є 
чудом, же містнї люде, котрі чуствовали історичну, 
културну и менталну близкость зо своїма 
централноевропськыма сосїдами и ниґда не были 
побаламученї пропаґандов восточных братув, 
волїли вубрати язык сїверных сосїдув-славян. З 
жалём мусай констатовати, же языкова асімілація, 
котра у булшости нашых селох, мож повісти, 
тотално побідила, лишила свої слїди и межи 

Містнї самосправованя            Helyi Önkormányzatok

КомловшкаКомловшка
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Култура, традіції             Kultúra, hagyományok

Майвеселїйшим сятом в роцї є Сятый Вечар на 
Руздво Исуса Христа. Се доказує и народна 
приповідка: „Сятый вечар сятив бы ся, а Великдень 
не снив бы ся!”. Сяк майбулше говорять біднї, котрі 
сятого вечара колядувучи дашто дустануть пуд 
каждов хыжов. Не меншу радость од бідных мавуть 
и малї дїти, котрі через весь Пилиповець при-
правлявуть ся до коляд. Єднї приготовлявуть ся з 
вертепом, другі з звіздов, а третї самотно пуд обла-
ками хыж. За цїлый Пилипув пуст село вечарами 
купле ся в дїточых колядкох. Де лем видко малоє 
світло в хыжі, там и чути колядку. Колядує мати з 
своїма дїтьми, учить їх колядовати.

Рано дня Сятого Вечара ґаздове выйшовши из 
хыжі, на самый перед позеравуть, ци в кертї дерева 
припали инеём. Кедь сад припав инеём, тогды дере-
ва добрі зродять овочі того рока, а кедь они чистї, 
голї, без инея, тогды не буде уроджая на садовину.

Мати назберать заячых „бобалёк”, помішать їх 
из другым кормом и дає їсти курюм, жебы они 
тулько яєць несли, як заяць бобалёк. Рано пече малї 
бухты колядникум.

Не всяды єднакый звычай є при колядох. На 
Боржавськой долинї дївкы нияк раз не смівуть ити 
колядовати, бо они приношувуть нещастя на цїлый 
рук. На нижнюй части Тисы може ити колядовати и 
дївка, айбо не сміє быти первов. Первым коляд-
ником має быти хлопець, котрый иде колядовати з 
палицёв. Ґазда возьме палицю от первого коляд-
ника, иде в хлїв и бє нёв телицю, жебы она скоро 
побігала.

Містами коляды зачинавуть ся нараз по обідї, 
жебы малї дїти завидка могли походити цїлоє село. 
Но майбулше коляды зачинавуть ся при западї 
сонця. Первый раз идуть колядовати тотї, што 
колядувуть самотно без вертепа вадь без звізды. 
Сесї прийдуть пуд облак хыжі и голосно при-
прошувуть ся: „Ци веселити пане ґаздо на сей 
сятый вечар?” Из хыжі отвічавуть: „Весели, весе-
ли!” Колядку кончать вінчованём: „Вінчуву вам па-
не ґаздо сесї сяткы попровадити в мирови, 
здоровлю, лїпшых, красшых ся дочекати, новому 
року ся вклонити, а вам доброє здоровля!” Из хыжі 
отвічавуть: „Дякуєме! Дай Боже и вам здоровля!” И 
давуть колядникум в дар бухты, оріхы, яблока, 
цукоркы и подобноє.

У сюм числї подаєме адаптованый ку нашуй днешнюй ортоґрафії матеріал Петра Хворостника 
(псевдонім Петра Миговка) из руздвяного числа новинкы „Неділя” за 4. януаря 1942. рока. Порувнювучи го з 
днешностёв годнї сьме дузнати ся за тотї зміны (не вшытко сьме захранили, айбо ищи много обстало ся по 
нашых селох), котрі ся стали в нашуй сполности за послїднї 70 рокы у празднованю єдного з майбулшых 
нашых сят. –Ред.

Сятый вечар 
у нас

Сятый вечар 
у нас

Коли ся стемнїе, тогды идуть з звіздами 
колядовати. З звіздов колядувуть 2—3 хлопцї. Сесї 
не пуд окном, но в хыжі колядувуть. Їм давуть 
гроші. За звіздарями идуть з вертепом. З вертепом 
уже булше хлопцюв колядує. Де якый обычай. 
Напримір, коло Королева, при вертепі суть такі 
особы: два ангелы з саблями и крылами, два 
пастырі, дїдо, дагде баба, вадь циґанин з циґанков, 
два носять вертеп, а єден бабкы бавить у вертепі. 
Пастырі и дїдо мавуть товстї палицї, а на них 
бляшанї кругы здїтї на гвозды, жебы цоркали. Сеся 
коляда з вертепом не є нич иншоє, як мала сцена 
містерії. Туй выступавуть дїйові особы, ги у драмі. 
По сконченю сюй містерії колядникы хотять 
розвеселити хыжных своїма фіґлями. Се єсть 
задача дїда. Перед отходом дїдо каже до 
колядникув: „Ци чули сьте сынове новину?” Другі 
кажуть: „А яку, дїду?” Дїдо: „В (туй назве якоєсь 
чужоє село) дївкы почиряковатїли”. Другі: „А чом, 
дїду?” Дїдо: „Бо в паскудь лали!” И подобнї фіґлї.

На вечерю ґаздыня варить чим булше пустных 
страв, як примірём: сушенї грибы, суху пасолю, 
сушеницї (сушенї яблока, грушкы, сливы), печуть 
пікучу дыню и подобнї стравы.

По вечері идуть колядовати старші хлопцї и 
хлопы. У пувночи вшыткі идуть до церкви на 
Всенучное. Майже ниґда, окрем Великодня, не є в 
церкві тулько вірникув, ги теперь.

Што в колядох не докончено на Сятый Вечар, 
то доповняє ся пуд час всїх трёх сят.

Сятый Вечар и Рождество Исуса Христа є 
майрадостнїйшым сятом не лем про тї рузнї обычаї, 
айбо и про своє історичноє значіня. Оно є порогом 
двох от себе цалком отлїчавучых ся вікув, а то: віка 
тьмы и віка світла.
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Krónika             Кроника             

KrónikaKrónika
November

8.: Az Országház Felsőházi termében került sor a 
sztálini terror kárpátaljai magyar áldozatairól szóló 
megemlékezésre, amelyet Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke nyitott meg. Semjén Zsolt, minisz-
terelnök helyettes zárszavában méltatta Boldog 
Romzsa Tódor, a Munkácsi Görögkatolikus Egyház-
megye mártír püspökének életútját. A programot a 
Credo együttes és a ráti gyermekotthon műsora fogta 
keretbe.
15.: Az Óbudai Társaskörben nagy sikert aratott Seleljo 
Erzsébet és Seleljo Irén „Szonáták szaxofonra és 
zongorára” című zenei összeállítása.
20.: Az Országos Roma Önkormányzat székházában 
rendezték meg a Nemzetiségi Választójogi Konferen-
ciát. Az előadók: Dr. Latorcai Csaba, az EMMI 
helyettes államtitkára, Dr. Pálffy Ilona, a Nemzeti 
Választási Iroda elnöke, Dr. Szalayné dr. Sándor 
Erzsébet, a Nemzetiségek Jogainak Védelmét Ellátó 
biztos helyettese.
29.: A Budapest XIV. és XVI. ker. Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzatok megtartották évzáró-évértékelő 
rendezvényüket. Holováckij Dániel versmondással, a 
„Ruszinyátá” Gyermek Együttes műsorával örvendez-
tette meg a népes közönséget.

December

3.: A Budapest Fővárosi és a Terézvárosi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzatok, valamint a Hodinka 
Antal Értelmiségi Egyesület rendezésében Márton 
István Emlékestet tartottak a Cseh Kultúra Házában. A 
mester születésének 90.évfordulóján a Hodinka 
Vonósnégyes (vezetője Boniszlávszky Attila), Karcub 
Eleonóra (zongora) és Lyahovich Anna (ének) és a 
Belváros-Lipótváros Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat kórusa nagyszámú közönség előtt előadták a neves 
zeneszerző műveit. A Zenei-irodalmi estet a Budapest 
XI. ker. Újbuda Nemzetiségi Önkormányzata 
támogatta.
7.: A Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
megrendezte az Érték és Hagyományőrző Ruszin 
Kulturális Napot, amelynek fellépő vendégei voltak a 
Szent Efrém Férfikar, a Komlóskai Asszonykórus és a 
Vámosújfalui Ruszin Dalkör.
7.: A Szikszói Lions Klub adventi koncertjén fellépett a 

Szent Efrém Férfikar és Sebestyén Márta opera-
énekes. A koncert bevételéből támogatták a szikszói 
görögktolikus templom építését.
8.: Az Eötvös 10. Galériában a Budapest Főváros 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és a Terézvárosi 
Ruszin Önkormányzat szervezésében megnyitották a 
Híres ruszinok című tematikus kiállítást. A tárlaton 
Bródy András, Firczák Irén, Fedinecz Atanáz és 
Szmolár Sándor művei láthatók.
8.: A Nemzeti Művelődési Intézet a Nemzetiségek 
Napja alkalmából megtartotta a Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae díjátadó ünnepséget és a 
Nemzetiségi Gálát.
14.: A Ferencvárosi, a Kispesti, az Erzsébetvárosi és a 
Fővárosi Ruszin Önkormányzatok megtartották a 
vidám, színes Mikulás napot. 
15.: A Kisvárdai Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat évzáró ünnepségén Fábián Iván, a Kisvárdai RNÖ 
elnöke beszámolt a 2013. évben elvégzett munkáról, 
majd Petranics Vanda és Deák Viktória versmondása 
következett. Dankó Aliz ismertette a karácsonyi énekek 
történetét. A nagyszámú közönség karácsonyi dalok 
éneklésével tette meghitté az ünnepet.
15.: A Zuglói Ruszin 
Önkormányzat ruszin 
ének- és táncbemutatóval 
járult hozzá a Bosnyák 
téri templomnál meg-
rendezett kerületi Ad-
venti Vásár nemzeti-
ségi karácsonyi ünnep-
ség sikeréhez.
18.: A Miskolc Megyei 
Jogú Város Ruszin Nemzetiségi Önkormányzata 7 
nemzetiségi önkormányzattal együtt részt vett az év-
búcsúztató nemzetiségi ünnepségen, ahol kitüntették 
a nemzetiségi önkormányzatok által jelölt, a közösségi 
kultúra, anyanyelv és hagyományok megőrzésében 
kiemelkedő tevékenységet végző személyeket. A 
ruszin közösség képviseletében Szónoczky János 
Mihály görögkatolikus lelkésznek adományozták a 
kitüntetést.

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy adója 1% a Ruszinokért Alapítványnak 

adományozza!
Adószáma: 18170720-1-42
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Ünnepeink             Наші сята

A „Ruszin Világ” folyóirat 
a 2013.évi Nemzetiségekért Díj nyertese!

A „Ruszin Világ” folyóirat 
a 2013.évi Nemzetiségekért Díj nyertese!

    A Nemzetiségekért Díjat Magyarország 
miniszterelnöke alapította még 1995-ben. Ezzel a díjjal 
olyan hazai és külföldi 
személyeket és intéz-
ményeket jutalmaznak, 
melyek kiemelkedő ered-
ményeket értek el a 
közéletben, az oktatás, a 
művelődés, az egyházi, a 
tudományos, az újságírói 
és gazdasági területen elért 
a kisebbségi közösségek 
érdekében kifejtett tevé-
kenységért. 

A 2013. évi Nem-
zetiségekért Díjat az idén 
december 16. a Magyar 
Nemzeti Múzeum cso-
dálatos épületében adták át 
a Nemzetiségi Naphoz 
kötődő rendezvények ke-
retein belül. Az ünnepi 
beszédet az Emberi Erő-
források Minisztériumá-
nak vezetője, Balogh Zol-
tán miniszter tartotta, aki 
leszögezte, hogy az a 
jelenség, hogy a népszám-
láláskor egyesek két nem-
zetiséget jelöltek be nem 
számít különösnek a Kár-
pát medence országaiban, 
hiszen csak gazdagabb lesz az, aki egyszerre két 
nemzeti kultúrát képvisel. A nemzetiségi sokszínűség 
csak szebbé, gazdagabbá teszi hazánkat, аz ország 
vezetése pedig mindig támogatta és támogatni fogja a 
jövőben is Magyarország nemzetiségi kultúráit. Orbán 

Viktor, hazánk miniszterelnöke nevében, Balog Zoltán, 
az EMMI minisztere, Dr. Kovács Zoltán, államtitkár, 

Dr. Latorcai Csaba és Dr. 
Garai Péter helyettes 
államtitkárok jelenlé-
tében a Múzeum Dísz-
termében adta át a magas 
kitűntetést a „Ruszin 
Világ”című folyóirat fele-
lős szerkesztőjének, Dr. 
Káprály Мihálynak. A 
Nemzetiségekért Díjat 
alapítása óta most először 
ítélték oda a hazai ruszin 
közösség képviselőjének.

Az ünnepélyes lég-
körben lezajlott díj-
átadást a német, szlovák 
és hazánk más nemzeti-
ségeinek képviselői által 
előadott műsor gazdagí-
totta. 

Az ünnepség végén 
egy egyedi kiadvány be-
mutatójára került sor, 
amelyben magyar és 
nemzetiségi nyelveken, 
gazdagon illusztrálva 
kerültek ismertetésre ha-
zánk mind a tizenhárom 
nemzeti kisebbség ételei 
(a ruszin konyha böjtös, 

gombával töltött káposzta, bobajka és puliszka 
receptjével szerepel a könyvben). 

Fordította: Tudlik Ferencné
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Jubilánsok             Наші юбіланты

A szakértők által 
felállított nem hivatalos 
rangsor szerint Márton 
Іstván a második helyet 
foglalja el Kárpátalja 
zenei életében. Az euró-
pai színvonalú zenei kul-
túra további fejleszté-
sének stafétabotját Zádor 
Dezsőtől, a Kárpátaljai 
zenei élet alapítójától 
vette át. Meg kell azon-
ban említenünk, hogy 
Zádor előtt is voltak 
ismert zenei tehetségek 

Kárpátalján, például Plotényi Nándor gróf (1844-
1933), a Budapesti operaház prímása, Liszt Ferenc és 
Johannes Brahms barátja és kortársa, zeneszerző, aki 
gyakran megfordult az Ungvár mellett, Lázon található 
kastélyban, nevét pedig a szovjet korszakot megelőző-
en az ungvári zeneiskola viselte. 

Márton Іstván - ez a nagy tehetséggel megáldott 
fiú 1923. november 24-én született a Munkács melletti 
Zsófia falván Marton Ferenc énektanár és Richter 
Stefánia családjában. Édesanyja apja, Richter Vencel, 
Schönborn gróf erdésze és nagy zenerajongó a XX. 
század elején költözött Bécsből Kárpátaljára. A 
jövőbeli híres zeneszerző már iskolás éveiben rájött 
arra, hogy az ő hívatása szülőföldje zenei hagyatékának 
feltárása és ápolása, ezért élete végéig hű fia maradt 
szűkebb pátriájának.

1948-ban a jövőbeni zeneszerző Ungvárra került. 
Egy év alatt sikeresen elvégezte a zenei középiskolát 
zeneszerzés szakon, és elkezdte zenei pályafutását az 
„аlma materben” koncertmesteri minőségben.

Zeneszerzővé válásában nagy szerepe volt Zádor 
Dezsőnek és Lengyel Zsigmond zongoraművésznek, 
valamint a zeneszerző-tanároknak.

„A Tisza mentén” című mozifilm zenéjéért Már-
ton Іstvánnak az egész ország elismeréssel adózott, 
dalait mindenütt szívesen énekelték. Modern művei, a 
ruszin népdalok különleges stílusú feldolgozásai híres-
sé tették a Kárpátaljai Népi Ének és Tánc Együttest.

A kijevi, a moszkvai, a harkovi filmstúdiók 
felkéréseit rendre elutasította. Az Ungvári Filharmónia 

művészeti vezetőjeként zeneszerzői munkásságán 
kívül foglalkozott rendezéssel, hangversenyek és 
vetélkedők szervezésével.

Márton Іstván kárpátaljai tehetségek bevonásával 
újraszervezte a feloszlott szimfonikus zenekart, 
valamint létrehozott egy kamaraegyüttest. Részükre 
készültek többnyire ruszin, de magyar motívumokkal is 
gazdagított remekművei. A zeneszerző népszerűsége 
napról napra növekedett.

A zeneszerző alkotói palettája széles: filmzenét, 
színházi zenét komponált, csodálatos orgonaműveket 
hozott létre, mint például: „Тоccata”, „Меlódiák”, 
„Cаpriccio”, a moszkvai Harry Grodbergnek, korának 
egyik legismertebb orgona művészének számára 
„Passacaglia” című művet írt a XX. század 70-es évei-
nek elején.  A neves orgonaművésszel való együttmű-
ködés eredményeként az Ungvári Filharmóniában 
felállítottak egy Moszkvából érkezett orgonát, mely a 
mai napig is működik Bach művek és más, orgonára írt 
zenei szerzemények kedvelőinek örömére.

A zeneszerző 50 éves jubileumának ünneplése 
alkalmával a kultúrát 
szerető közönség meg-
ismerhette nemcsak a 
nagy, sokoldalú művész 
személyiségét, hanem 
azokat a változásokat is 
Márton István és Zádor 
Dezső tevékenységének 
köszönhetően következ-
tek be Kárpátalja zenei 
életében.

Túlzások nélkül el-
mondhatjuk, hogy itt, a 
szegények földjén – 
ahogy Kárpátalját nevez-
ték egykor – függetlenül 

attól, hogy számos tehetséges zenész Kijevben és 
Moszkvában folytatta tevékenységét, létrejött egy 
olyan zenei közösség, amely előkelő helyet foglal el 
mind a nyugati, mind a keleti zenei kultúra 
rangsorában.

Boniszlávszky T.: 
„Zenei élet Kárpátalján” cikke nyomán

Kárpátalja zenei életének kiemelkedő alakja
Márton Іstván (1923-1996)

Kárpátalja zenei életének kiemelkedő alakja
Márton Іstván (1923-1996)

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy adója 1 % a Hodinka Antal Értelmiségi Egyesületnek 

adományozza!
Adószáma:18179475-1-42
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Vendégeink             Наші гостї

Szerkesztő: Hol tart 
a nyelvi kodifikáció?

М.А.: A Duchnovics 
Alekszander Társaság 
mellett számos éven át 
működött egy hét főből 
álló bizottság, аzonban 
nem sikerült közös neve-
zőre jutnunk. A bizottság 
egyik része a tudomá-
nyos megközelítésre 
voksolt, a másik pedig 
azzal érvelt, hogy „mert a 
mi falunkban úgy mon-
dják...” Most, amikor a 

munkát be kellene fejezni, már nem hívom össze a 
bizottságot, azt próbáljuk megfogalmazni, amit 
kidolgoztunk. Szerintem, az öt változatból az első 
normatív dokumentumnak egységes nyelvészeti 
terminológiát kell tartalmaznia. Rendelkezünk egy 
javított nyelvi terminológiai „Ruszin-orosz-ukrán-latin 
szótárral”. Miért egészítettük ki a latinnal? Mert sok 
latin szó található benne, például, főnévi igenév, 
igeragozás. Még hiányzik belőle ezeknek a nyelveknek 
az abc-je, még néhány kérdésben döntenünk kell, és azt 
követően leadom a szótárt tördelésre egy egyéni 
vállalkozó szakembernek. Néhány példányt közzéte-
szünk, és átadjuk azokat szakembereknek tanulmá-
nyozásra, javításra, hogy végül konszenzusra jussunk. 
A második szempont – a nyelvtan, a ragozások 
egységes normáinak rögzítése. A kötet köznyelven író-
dott, teljesen elkészült, most várom a nyomtatott 
példányt.

Szerk.: Mennyire hasonlít ez a mű a már a mi 
időnkben kiadott nyelvtankönyvekhez?

М.А.: Egy rövidebb fejezet lesz, arra törekedtünk, 
hogy megfeleljen a Kárpátaljai Tudományos Társaság 
által meghatározott normáinak, hogy az emberek 
képesek legyenek elolvasni azokat a könyveket, ellen-
tétben azzal a szlovák nyelvből lefordított könyvvel, 
melynek csak az első oldalát olvastam el, nem tudtam 
tovább olvasni... Legkésőbb két hét múlva készen lesz, 
leadjuk tördelésre, kinyomtatunk néhány példányt és 
átadjuk a szakembereknek.

A harmadik – a normatív írás: a ruszin írás 
szabályai, amelyeket szerintünk külön kötetben kellene 
kiadni, hogy ne kelljen keresni őket a nyelvtankönyv-
ben. Ezek is készen vannak, csak várjuk a nyelvtani 
változásokat, mert azok kihatnak az írásszabályokra. 

Mai vendégünket jól ismeri a ruszin közösség, elsősorban Kárpátalján. Ezt a köztiszteletnek örvendő embert, 
Almási Mihályt sokan pedagógusként, művészeti csoportok vezetőjeként ismerik. Ezen kívül, a ruszinok körében a 
Duchnovics Alekszander Társaság tevékeny elnökeként is ismert. Igaz, most beszélgetésünket egy aktuális témával, 
nevezetesen, ahogy régebben szokták mondani, azzal az „átkozott” nyelvi kérdéssel kezdjük. Tudniillik, a 
kárpátaljai ruszinok a saját irodalmi nyelv változatáért harcolnak.

Egy eperjesi szakember, Panyko Jurij írt egy 
cikket, amelyben írásszabályi változtatásokat javasol a 
ruszin nyelv szlovák változatában. Ezzel kapcsolatban 
több ponton is egyezik a véleményünk.

A negyedik feladat – a helyesírási és kiejtési szótár 
létrehozása. Itt megadjuk a fonetikai jeleket, hogy a fel-
használók helyesen ejtsék ki a szavakat, és helyesen 
írják le azokat. 

Szerk.: Hány szó található a szótárban?
М.А.: 137 oldalon kb. háromezer szó, benne van a 

lexikai alap és a típus szavak is. Készen áll tördelésre, 
kiadásra.

Szerk.: Тehát, úgy tűnik, finisbe értek?
М.А.: Összegyűjtöttem némi pénzt a tördelésre, 

már csak az ötödik feladat maradt hátra, amelyről még 
nem született döntés: ez az üzleti nyelv. Az ukrán 
törvények szerint a települési önkormányzatok 
használhatják saját nemzetiségi nyelvüket, csak az a 
kérdés, hogy melyiket? Hogy írjunk kérelmet vagy 
egyéb folyamodványt, honnan szerezzük meg a közös 

Almási Mihály céljai és elért eredményeiAlmási Mihály céljai és elért eredményei
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szókincset, ami hiányzik? Teljesítenünk kell ezt az öt 
feladatot, csak azt követően pályázhatunk a ruszin 
irodalmi nyelv kodifikációjára. 

Szerk.: És mi ebben az állam szerepe?
М.А.: Ezelőtt senkit sem érdekelték ezek a 

kérdések, most azonban, a nemzeti kissebségekről szó-
ló törvény elfogadása után, a választások előtt a kor-
mány kénytelen segíteni nekünk a kodifikációs 
anyagok publikálásában.

Szerk.: És milyen magatartást tanúsít az Ukrajnai 
Tudományos Akadémia, más tudományos intézet?

М.А.: Ők ebben nem vesznek részt. Мi majd 
beküldjük a kodifikációs anyagokat, hadd lássák, hogy 
elkészültek. Az már más kérdés, hogy ők majd vissza-
küldik, azt fogják mondani, hogy így nem jó, stb. 
Nekünk be kell bizonyítani, hogy az anyag elkészült. 

Szerk.: Akkor az állam nem vett részt ebben a 
folyamatban...

М.А.: Аh, nem, mindez a mi kezdeményezésünkre 
történt. 

Szerk.: Most már csak az államtól várunk politikai 
döntést ezzel a kérdéssel kapcsolatban.

Most pedig más témáról szeretném kérdezni. Ön 
évek óta betölti az Duchnovics Alekszander Társaság 
elnöki tisztségét...

М.А.: Igen, úgy alakult, hogy elejétől fogva, 
egészen az 1994-es évtől az idei évig vezettem ezt a 
Társaságot, és most arra kértem a tagokat, hogy ne 
válasszanak engem újra. A megyei Társaság élére a 
Nagyszöllősi Duchnovics Alekszander Társaság volt 
járási elnökét, Jurij Prodánt választották.

Szerk.: Hogy kezdődött ez az egész folyamat?
М.А.: A Társaság működése Ungváron, Szolyván 

és Munkácson kezdte meg tevékenységét, én a 
munkácsi Társaságot vezettem, de ugyanabban az 
évben, elég váratlanul, megválasztottak engem megyei 
vezetőnek is, а helyemre pedig Dr. Popovics Stefán 
került. Rövidre fogva, munkánk abból állt, hogy menni 
kellett az emberek közé, élő munka volt. Munkánkat a 
történelmi naptár alapján terveztük, konkrét esemé-
nyeket látogattunk: falunapokra, jeles évfordulókra, 
például nemrég Nagylucskán voltunk, ahol táblát 
avattunk annak a háznak a falán, ahol Lucskáj Mihail 
született. Mezőterebesen a falu lakosaival együtt 
ünnepeltük a település fennállásának 475. évfordulóját, 
közel ezer ember gyűlt össze az iskola előtti téren. 
Aztán Zsukón ünnepeltük a település alapításának 400. 
évfordulóját, a környező falvakból is eljöttek sokan. 
Dubinán, ahonnan Kárpátalja híres szülötte Dobos 
Stefán tanfelügyelő származik, aki a Cseh Köztársaság 
idején sokat tett azért, hogy magas szintre emelje a 
gyerekek iskolai oktatását a mai szolyvai és volóci 
járásokban. Csak képzelje el a következőt: az ő 
körzetében járt a legtöbb gyerek iskolába országos 
szinten! Szélestón (most Kolcsinhoz tartozik) pedig, 
amikor elkezdtünk mesélni az embereknek a falu híres 
szülöttjéről, Sztripszkij Hiadorról, csak csodálkoztak, 
soha nem hallottak róla... Szentmiklóson és Havasalján 
konferenciákat tartottunk Duliskovics Joan és Venelin-
Huca Jurij emlékének tiszteletére. Fő elvünk - az 
emberek közé menni, ismereteket terjeszteni. 

Minden megmozdulás előtt járási intézményeket, 
járási hivatalokat, művelődési osztályokat, iskolaigaz-
gatókat keresünk meg. Először tájékoztatjuk a ható-
ságokat a tervezett rendezvényekről, hiszen a ruszinok 
mindig is törvénytisztelők voltak, аzt követően pedig 
kommunikálunk az emberekkel. Igyekszünk minden 
lehetőséget kihasználni az állami intézményekkel való 
együttműködés tekintetében, például, a Tanárok 
Továbbképzési Intézményével, ahol vannak hallgató-
ink is, és lehetőségünk nyílik előadásaink közzétételére 
állami költségen. Аzonban, súlyosan megbetegedtem, 
műtéteket végeztek rajtam, agyvérzést kaptam, 
mozgáskorlátozott lettem. Telefonon nem lehet min-
dent intézni, így az idén, az Duchnovics Alekszander 
Társaság november 16., Munkácson megtartott 
konferencián önként lemondtam tisztségemről. 84 éves 
vagyok, megfogyatkozott az erőm. Az emberek 
megértettek, most a Megyei Duchnovics Alekszander 
Társaságnak új elnöke van, Jurij Prodán személyében, 
aki a Nagyszöllősi járási Társaság elnöke volt 
korábban. Én pedig a Társaság tiszteletbeli elnöke 
maradtam. Látja, ezeket az anyagokat, melyek a 
Társaság 1994-től kezdődő munkájáról szólnak, 
archiválásra készítem elő. Az 1945-1993 között tartó 
pangást követően Duchnovics Alekszander Társaság 
továbbra is működni fog, ahogy azt 1923-tól tette. 

Szerk.: Kérem szépen, foglalja össze a szervezet 
közel húsz éves működését.

Vendégeink             Наші гостї



Русинськый Світ • Ruszin Világ16

М.А.: Az életem célja - a népemmel lenni. Amikor 
hosszú évekig iskolában tanítottam, nem restelltem 
odamenni egy felsős tanulóhoz, és megkérdezni tőle, 
hogy van, készítettem elő a pedagógiai légkört, 
támogattam a lentről jövő kezdeményezést, a diák-
önkormányzat működését. Mindig is első helyre tettem 
a gyerekeket. És jöttek is utánam, ez igaz. Iskolánkban 
évente 6-8 konferenciát szerveztünk, de én mindig azt 
mondtam, csak semmi felhajtás, csináljuk úgy, mint 
általában szoktuk. Amikor vendégek érkeztek az 
iskolába, odaadtam nekik az iskola aznapi munka-
tervét, és hagytam, hogy ők válasszanak. Emlékszem, 
egyszer elmentek a Tanulmányi Bizottság ülésére, és 
ott egy Beregleányfalváról származó kislány vezette az 
ülést, nagyon okos volt. Csodálkoztak azon, hogy 
milyen ügyes volt, pedig én soha egy sort sem írtam le 
neki, csak támogattam a kezdeményezéseit, mindig így 
bántam a fiatalokkal. Falusi sportversenyeket is 
szerveztem, focitornát a környező falvakban élő 
gyerekeknek, segítettem szebbé tenni az iskola körüli 
területet. Negyvennégy évig vezettem a népzenei hang-
szer együttest, iskolánkat ismerték az egész Szovjet-
unióban, többször szerepeltünk a balti országokban, 
Szentpétervárott, Moszkvában... Emlékszem, Kijev-
ben egy hetes fellépésünk alkalmával bemutattuk, hogy 
milyen egy egyszerű falusi iskolában a zenei oktatás. A 

Vendégeink             Наші гостї

néhai Krecskó Mihály földink, híres karnagy, azt írta 
rólunk, hogy falusi konzervatórium vagyunk. 

A ruszin közösségi életbe fokozatosan kapcsolód-
tam be. Rájöttem arra, hogy a ruszinoknak senkivel sem 
kell harcolniuk. A ruszinoknak meg kell erősíteniük 
önmagukat. Kell, hogy legyen saját irodalmuk, saját 
pedagógiájuk. Három feladatot tűztem ki magam előtt: 
az első, bebizonyítani, hogy a ruszin pedagógia mindig 
is magas színvonalú volt. Kiadtam a Ruszin Pedagógiai 
Lexikont. A második: hogyha azt állítják, hogy nem 
voltak ruszinok, akkor hogyan jött létre a jelentős 
számú ruszin etnográfiával, történelemmel, szépírás-
sal, stb. kapcsolatos irodalmuk. Kiadtam a Ruszin 
Bibliográfiát, melyben közzétettem információkat a 
ruszinisztika legismertebb szerzőiről. A harmadik 
feladat a legnehezebb: a ruszin nyelv kodifikálása. 

Szerk.: És amint látjuk, Ön a munka utolsó 
fázisába ért.

М.А.: Még van a számítógépemben néhány anyag  
„A Duchnovics Alekszander Társaság története 
tényekben és dátumokban1923-tól napjainkig”, még 
tervezem a legfontosabb közzétett anyagaim (több mint 
ötszáz ilyen van) egy könyvben történő kiadását. 

Szerk.: Köszönjük az interjút. Kívánom, hogy 
tervei valóra váljanak!

Fordította: Tudlik Ferencné

A 2014. évi nemzetiségi parlamenti képvise-
lők/szószólók és önkormányzati képviselők válasz-
tásán az a választójoggal rendelkező állampolgár vehet 
részt, aki:

Kérelmezi a nemzetiségi választói névjegyzék-
be való felvételét. Az ehhez szükséges nyomtatványt a 
választójoggal rendelkező lakosság postai úton kapja 
meg 2014. január1-15. a nyomtatvány másolható, de 
kitölthető elektronikusan is a NEVI honlapjáról.

Beadható a Helyi Választási Irodának, vagy 
elküldhető elektronikusan. 

Csak egy nemzetiségi választói névjegyzékbe 
lehet kérelmezni a felvételt, ez a névjegyzék érvé-
nyes az őszi önkormányzati képviselők választásán 
is. Amennyiben a tavaszi parlamenti képviselők 
választásán az Országos Ruszin Önkormányzat 
parlamenti listájára kívánunk szavazni, akkor a B-
hez X-et tegyünk! A 2014. évi parlamenti választá-

sokon a ruszin nemzetiségi névjegyzékre bejelent-
kezők szavazhatnak nemzetiségi parlamenti 
szószólóra, aki a nemzetiség érdekeit képviseli a 
parlamentben. Ebben az esetben szavazhatunk a 
politikai pártok egyéni képviselőjére, (a 199 fős 
parlamenti képviselői helyből 106 egyéniben 
szerezhető meg, a maradék 93 hely az induló pártok 
listái között oszlik meg) és a ruszin nemzetiségi 
listára, de nem szavazhatunk politikai pártok 
listáira! A ruszin parlamenti nemzetiségi listát az 
Országos Ruszin Önkormányzat állítja 2014.év eleji 
közgyűlésén. A választási kampány finanszírozá-
sára az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok is 
számíthatnak kampánypénzre. 

A 2014. évi nemzetiségi parlamenti és ön-
kormányzati választásokról 2014. január közepétől 
rendszeres tájékoztatást adunk az Országos Ruszin 
Önkormányzat honlapján: www.ruszin.com.

Választások 2014.Választások 2014.

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy adója 1% 

a Kárpátok Régió Kultúráért Közhasznú Egyesületnek adományozza!
Adószáma:18715194-1-13
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A ruszin kulturális hagyományok megőrzése 
érdekében a Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat sokrétű tevékenységet végez. Igyekszünk 
bemutatni a ruszin közösség kulturális és szellemi 
életének minden aspektusát: a görögkatolikus ünnepek, 
a hagyományok bemutatása mellett a különböző 
kiállítások és műsorok szervezéséig.

Idén november 9-én, a Nyíregyházi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat festménykiállítást szerve-
zett a „Central” Szálloda helyiségeiben. Kárpátaljai 
művészek: Réti János és Klisza Iván, valamint a helyi 
amatőr festők dr. Pajkosi László és Varga Mira Andrea 
(szül. Szilvay) állították ki műveiket. Mesterségbeli 
tudásukat a kiállított képek szerzői különböző 
módszerekkel érték el. A művészi alkotások nem voltak 
egy színvonalon, nem lehetett felfedezni bennük a 
stílusbeli hasonlóságot, azonban egy dolog közös volt 
bennük – minden képből sugárzott a ruszin haza-
szeretet és Kárpátalja mitikus szépsége.

Szeretnénk röviden bemutatni a nyíregyházi 
kiállítás résztvevőit:

Réti János számos Ukrajnai országos és nemzet-
közi egyéni és csoportos kiállítás résztvevője. 
Különböző stílusban fest:  a grafikától a csendéleteken 
keresztül portrékig és tájképekig. Nagy hatással bírnak 
csodálatos karakterei, amelyek Kárpátalja egyik 
legjobb festőművészéről árulkodnak. Szavai szeré-
nyek, nem hivalkodóak, annál többet mondóak képei, 
ecsettel mindent ki tud fejezni.

Klisza Iván nemzetközi, köztársasági kiállítások 
résztvevője, ismert építész és festőművész. A festékek 
és árnyalatok nyelvén át tudja adni a haza szépségét és 
egyediségét. Leggyakrabban pasztell technikát 
alkalmaz.

Az év legvidámabb ünnepe a Szenteste, Jézus 
születésének estéje. Ezt a következő népi mondás is 
alátámasztja: „ A Szenteste áldott legyen, а Húsvét 
álmomban se jöjjön elő!”. Legtöbbször a szegény 
emberek kántálás közben mondják ezt Szenteste, akik 
minden háznál kapnak valamit ajándékba. Nem 
kevésbé örülnek a kisgyerekek is, akik Fülöp falva 
szerte kántáláshoz készülődnek. Egyesek betlehemmel 
indulnak útnak, a többiek csillaggal vagy magányosan. 
Az egész falu gyermekek kántálástól hangos. Amelyik 
házban csak egy kis fény pislákol, onnan hallatszik a 
kántálás hangja. Az anyák együtt kántálnak gyer-
mekeikkel, tanítgatják őket.

Dr. Pajkosi László az Ungvári Egyetem Orvosi 
Karán szerezte diplomáját. Éveken keresztül a bőr- és 
nemi betegségek osztályát vezette Ungváron. Festeni 
érett korban kezdett. A művészetet mindig erkölcsi és 
lelki erő forrásának tekintette. Amikor ecsetet vett a 
kezébe, megfeledkezett mindenről, csak a természet 
szépségében gyönyörködött. Általában tájképeket és 
csendéletet fest, amelyekben egyéni és csoportos 
kiállításokon gyönyörködhetünk.

Varga Mira Andrea, már érett korban kezdett el 
festeni és sokan rácsodálkoztak arra, hogy keze alól 
egyre szebb munkák kerültek ki. Autodidakta tehetsége 
a múltban gyökerezik. Szilvaiék ismert kárpátaljai 
család sarja és híres elődjeitől örökölte ezt a talentumot. 
Széles körben ismerik a művésznő apja és nagyapja 
művészeti alkotásait, aki biztos benne, hogy munkássá-
gával folytatja a nemes családi hagyományokat.

Varga Márta, a Nyíregyházi RNÖ elnöke
Fordította: Tudlik Ferencné

Szenteste napjának reggelén a gazdák kimennek 
az udvarra, és legelőször azt nézik meg, hogy zúzmará-
sak-e a fák a kertben. Ha igen, ez azt jelenti, hogy jó 
termés lesz a következő évben, ha pedig nem borítja 
zúzmara a kertet, akkor nem várható gazdag termés a 
gyümölcsfákon.

A háziasszony összeszedi a „nyúlbogyókat”, 
összekeveri egyéb ennivalóval és megeteti vele a tyú-
kokat, hogy olyan sokat tojjanak, mint amennyit a nyúl 
„bogyózik”. Reggel kis buktákat süt a kántálóknak.

Nem mindenhol egyformák a kántálási szokások. 
A borzsavai síkságon a lányok nem mehetnek kántálni, 
mert úgy tartják, hogy az egész évben balszerencsét 

Ünnepeink             Наші сята

Festménykiállítás NyíregyházánFestménykiállítás Nyíregyházán

Mostani számunkban közöljük Khvorosztnik Petro (Mihovka Petro álneve) a „Negyila” újság 1924. január 4., 
karácsonyi számában megjelent írását, amelyet a jelenleg használt helyesírásunkhoz igazítottunk. Írásából 
megtudhatjuk, milyen változások történtek az utóbbi 70 év alatt karácsony ünneplésében és a régi hagyományokból 
mit őriztek meg a jelenkornak. Szerk.

Szenteste ünnepe Szenteste ünnepe 
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Kultúra, hagyományok             Култура, традіції 
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hoz. Az alsó Tiszán viszont a lányok is mehetnek kán-
tálni, de nem léphetnek be a házba elsőnek. Az első kán-
tálónak fiúnak kell lennie, aki bottal a kezében megy 
kántálni. A gazda elveszi a botot tőle, bemegy az istálló-
ba és ráüt vele a megellett tehénre, hogy gyorsan álljon 
lábra.

Vannak olyan vidékek, ahol közvetlenül ebéd után 
kezdődik a kántálás, hogy a kisgyerekek még világos-
ban végig tudják járni a falut. Legtöbbször azonban 
napnyugta után indulnak el otthonról. Először azok 
mennek kántálni, akiknek nincs betlehemük vagy 
csillagjuk. Megállnak az ablak alatt, és hangosan így 
szólnak: „Szabad-e Jézust dicsérni, gazduram?” Erre a 
házból azt válaszolják: „Igen, igen, szabad!” A kántálás 
végén jókívánságaikat fejezik ki: „Kívánom nektek 
gazduram, hogy az ünnepek békésen, jó egészségben 
teljenek, a legjobbakat kívánom az újévre, jó egész-
ségnek örvendjen!” A házból ezt válaszolják: 
„Köszönjük! Isten adjon önnek is jó egészséget!” 
Ezután buktával, dióval, almával, cukorkával és 
egyebekkel ajándékozzák meg a kántálókat.

  Sötétedés után a kántálók csillagot visznek 
magukkal, amelyet általában 2-3 fiú tart. Ők nem az 
ablak alatt, hanem a házban kántálnak. Nekik pénzt 
szoktak adni. A csillaggal kántálók után a betlehemesek 
jönnek. Betlehemmel már több fiú jár és a szokások 
különbözőek. Királyháza környékén például, a betle-
hemmel együtt jön két angyal karddal és szárnyakkal, 
két pásztor, egy öregember, néhol öregasszony is, vagy 
egy cigány és egy cigányasszony, ketten viszik a betle-

hemet, az egyik pedig a kisdedet ringatja a jászolban. A 
pásztoroknak és az öregembernek vastag bot van a 
kezében, szögekre húzott vaskarikákkal a végén, hogy 
csörömpöljön. Az ilyen betlehemes kántálás nem más, 
mint egy kis  misztériumi játék, amelyben a szereplők 
úgy játszanak, mint egy színdarabban. A játék befeje-
zése után a kántálók igyekeznek vicceikkel jó kedvre 
deríteni a háziakat. Ez az öreg feladata. Az öreg így szól 
a kántálókhoz: „Hallottátok-e fiaim a nagy újságot?” A 
többiek kérdezik: „Milyen újságot, öreg?” Öreg: 
„(mond egy idegen falunevet) a lányok kisebesedtek”. 
A többiek: „Miért, öreg?” Öreg: „Mert piszokba lép-
tek!” Ilyen és ehhez hasonló vicces mondókákkal 
színesítik mondanivalójukat.

Vacsorára a háziasszony sok böjtös ételt főz, 
például: szárított gombát, száraz babot, aszalt almát, 
körtét, szilvát tálal, sütőtököt és hasonló étkeket készít.

Vacsora után a nagyfiúk és a fiatalemberek men-
nek kántálni. Éjfélkor mindenki templomba megy éjféli 
misére. Ilyenkor és Húsvétkor járnak a legtöbben a 
templomba.

Ha valaki nem fejezte be a kántálást Szenteste, 
bepótolhatja azt a háromnapos ünnep alatt.

A Szenteste Jézus születésének ünnepe, a 
Karácsony nem csak a különböző népszokások miatt a 
legvidámabb ünnep, hanem történelmi jelentősége 
miatt is, hiszen a két egymástól teljesen különböző 
világ küszöbét jelenti: a sötétség és a világosság 
korszakát.

                                 Fordította: Tudlik Ferencné

A több mint ötven olyan település közül, ahol 
valaha éltek vagy most élnek autentikus ruszinok a 
Trianon utáni Magyarországon, ez a kis falu, mely 
hazai összehasonlításban nem mondható tipikusnak, 
mégis talán legismertebb, és nem csak számunkra. 
Kicsi, hiszen a lakónépesség 236 fő. Ismert azért, mert 
ez az egyetlen falu, ahol a ruszinok többségben vannak 
(a 2011-es népszámlálás szerint159-en, vagyis a 
lakónépesség 67% ruszin nemzetiségű!), а másik, talán 
még fontosabb dolog, a földrajzi fekvése. Amennyire 
napjaink Komlóskája tipikus falú a kárpátaljai és 
szlovákiai ruszinok számára hegyvidéki jellegével, 
sovány földdel és azzal, hogy távol van a modern 
kommunikációs csatornáktól, annyira nem jellemző 
Magyarországra, ami lehetőséget adhat egy turisztikai, 
rekreációs központtá válásra a jövőben. Hiszen már 
most is a településnek, melyről első írásos bejegyzés 
1379-ből származik, van mit megmutatnia látogatóinak 
(például, nem minden falu dicsekedhet középkori 

várral!), valamint remek lehetőségeket kínál pihenés, 
kikapcsolódás szempontjából. A bőséges kínálatot az 
interneten, a település honlapján is követhetjük. Azok a 
földrajzi sajátosságok, melyek valamikor hazánk 
legszegényebb települései közé utasították Komlóskát, 
most alapot adhatnak a falu lakóinak bizakodással 
tervezni a jövőjüket. 

Komlóskát elsősorban a nyelvészek tették ismert-
té. még 1956-ban a modern magyarországi szlavisztika 
alapítója, Baleckij Emil, Kárpátalja ismert szülöttje, aki 
sokat tett a magyar tudomány és kultúra fejlődéséért „ A 
magyarországi Komlóska nyelvi hovatartozásáról és 
betelepítéseiről” címmel (Studia Slavica Hung. 2 
(1956) 345–364). megjelent cikkében írt a település 
ruszin nyelvi és kulturális értékeiről. Érdekes az is, 
hogy a háború után a faluban szlovák nyelvű iskola 
működött. Ezen a vidéken sohasem terjedt el az orosz 
vagy az ukrán hatás, tehát nem is csoda, hogy a helyi 
emberek, akik érezték történelmi, kulturális és lelki 

KomlóskaKomlóska
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közelségüket közép-európai szomszédjaikhoz, és soha 
nem hagyták magukat megzavarni a keleti testvérek 
befolyása által, északi szomszédúk szláv nyelvét 
választották. 

Sajnálattal meg kell azonban állapítanunk, hogy a 
nyelvi asszimiláció, mely falvaink többségében tarolt, 
a fiatal Komlóskai korosztály 
nyelvismeretére is rányomta bélye-
gét. Ezért, égető feladatunk a ruszin 
nyelvoktatás megújítása az óvodá-
ban és az iskolában egyaránt, mert, 
amint látjuk, nem elegendő a ruszin 
nyelv csupán fakultációs oktatása. 
Magának az iskolának a fejlesztése 
és létezése is veszélyben forog, 
mivel 2013-2014. tanévre egyetlen-
egy Komlóskai gyermek sem irat-
kozott be a helyi iskola első osztály-
ba. Az iskola megmentése érdeké-
ben a települési Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat határozatot hozott 
az iskola működtetési jogának a 
helyi Önkormányzattól való átvéte-
léről 2014. szeptember 1. hatállyal. 
Az átvétel legfontosabb célkitűzése 
az EMMI által elfogadott kerettan-
terveken alapuló magas színvonalú 
oktatása. Ennek megvalósításához 
nélkülözhetetlen a jól képzett tanári erő, amely képes 
lesz helyreállítani az iskola jó hírét és távlatokat 
biztosítani a gyerekek számára a szláv nyelvek és 
közöttük anyanyelvünk elsajátításához.

A település kulturális és művészeti élete a 
Komlóskai Ruszin Nemzeti Művészeti Központ 
keretein belül zajlik, melynek fejlesztésétől most is 
nagyban függ a hazai ruszinok kis zempléni 
településének jövője.

A ruszin kultúra egyik központja Komlóskán az a 
ház-múzeum, mely egy régi nádtetős épületben kapott 
helyet, és tökéletes helyszínt biztosít a fiatal Komlóskai 
lakosok számára népük történelmének és néprajzának 
tanulmányozásához.

A település lelki központja az 1820-ban épült 
templom, amelynek érdekessége, 
hogy a tornyát csak 1895-ben épí-
tették rá a Komlóskáról elszárma-
zott amerikai emigránsok segítsé-
gével. Említést kell tennünk arról 
is, hogy a Komlóskai betlehemesek 
nem csak megőrizték Karácsonyi 
hagyományaikat a ruházatot és a 
betlehemépítést illetően, hanem 
most is ruszinul énekelnek és adják 
elő betlehemi játékaikat.

A Komlóskai Ruszin Nemze-
tiségi Önkormányzat a 2010. évi 
választások eredményeként ala-
kult, elnöke Deák Ferenc lett. Sze-
mán Andrásné, elnök-helyettes, a 
település világi és vallási szokásai-
nak és hagyományainak ismerője 
és lelkes őrzője, a 30 éve működő, 
hagyományőrző Pávakör egyik ala-
pítója és vezetője, az ORÖ Hagyo-
mányőrző és Vallási Bizottságának 

tagja, számos rendezvény kezdeményezője és 
szervezője, ifj. Szemán András és Szemán Norbert 
tevékenységüket főként a helyi fiatalok körében 
végzik. A Komlóskai RNÖ képviselő-testületének 
tagjai szerényen és elkötelezetten tevékenykednek 
szülőhelyük felbecsülhetetlen értékeinek megőrzé-
sében.

Szemán András
Komlóskai RNÖ képviselője


