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рочник XIII. число 111., януар – фебруар
XIII. évfolyam 111. szám, január – február

“Айно, красна будеш ги либідь” 80 x 120 cм, олуй / полотно, 2015.

Серія “Пори рока у парку” 100 x 50 cм, олуй / полотно, 2014.

На обкладцї: фрагмент картины “Душевні бажа ружі” 30 x 60 cм, олуй / полотно, 2013.
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Русины за гатарами

Határon túli ruszinok

2015 рук буде важным етапом у процесі кодіфікації літературного русинського
языка у Мадярщинї. Діла скоршого досягненя жаданої цїли, редакція журнала
„Русинськый Світ” рахує перворяднов улогов публиковати матеріалы, поязанї из сёв
темов.
У первум числї нашого журнала за 2015 рук, мы познакомиме Вас из оріґіналными
мінтами кодіфікованого русинського языка, хоснованого у сосїдськых державох.
Рахуєме важным спомянути познатых общественых дїятелюв и научникув, котрі
внесли неоціненый вклад у сохраненя и розвуй материнського языка.
Новым у сёму році буде и Дїтська сторонка. Надієме ся, ож она принесе дїточкам
много хосеного и радостного.

У первум числї нашого журнала представляєме нашым читателюм дїятелность, історію, културнї
ціности и традіції жыючых у сосїднїх державох русинськых общностюв. Статю даєме у оріґіналї из 6-го
числа журнала Стоваришыня Лемків „Бесіда”, у котрум інформуєме за Бієнале 2014. и 100. рочницю
Талергофської траґедії, памнятавучи за погыбші межи 1914-1917 роками 1915, за даякима данима 5000
Лемкув.

Сято русинськуй културы у Польші
В днях 10-12 жолтня на Лемковині проходили
дві значучы культурні імпрезы. Вшытко зачало ся в
Креници, до котрой на Медженародне Бієнале Лемківской/Русиньской Культуры зъіхали ся Русины на
презентуваня свого культурного доробку. А скинчыл ся тот выполнений атракциями вікенд в Ґорлицях стрічом з лемківскыма/русиньскыма творцями,
котра проходила в рамках Лемківской Творчой Осени. Обідві імпрезы то
час святкуваня важных
річниц, того рока честували сме памят жертв
лаґру в Талергофі.
Домінантом было
єднако Медженародне
Бієнале Лемківской /Русиньской Культуры. Як
все, зачало ся оно на
цмонтери в Креници.
При гробі Никыфора
квітя зложыли ведучий
Стоваришыня Лемків –
Андрий Копча і ведучий
Стоваришыня Руска
Бурса – Богдан Ґамбаль. По панихиді пару слів про
жытя артисты выголосил Петро Трохановскій.
Літературна Бесіда, котра проходила в
реставрації Венґєрска Корона, попереджена была
засіданями Світової Рады Русинів і Комісиі
Світового Конґресу Русинів до Справ Освіты.
Другій ден было одкрито виставу Лемковина в
Талергофі, выставку малярства Русинів з Украіны,
Словациі, Сербіі і Хорвациі, выставу богатой твор-
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чости етнографа Івана Чіжмара зо Словациі і чудову выставу фотографіі нашого Петра Басалыґы.
По вернісажи зобраны перенесли ся до
концертовой салі, де ґымном Русинів розпочато
Бієнале. Офіцийне отвориня XIII Медженародного
Бієнале Лемківской/Русиньской Культуры провели
ґаздове-орґанізаторе імпрезы: Андрий Копча –
ведучий Стоваришыня Лемків, др. Дарюш Ресько –
бурмістр Крениці, Дюра
Папуґа – председа Світовой Рады Русинів. По
слові до зобраных, якє
выголосил ґазда міста,
зачала ся презентация
артистычного проґраму.
На сцені грали, співали і танцювали ансамблі з Польщы, Украіны,
Хорвациі і Словациі. В
першій і другій части
проґраму мали сьме нагоду почути пшемківску
Ластівочу, ґорлицку Терочку, карпатскє трійо
Гудаци, Удольчанку, Шамбрінців і Вородая, котры
приіхали зо Словациі, а тіж Івана Крафчыка з
Фатьовами з Мукачова і ансамбль Товариства
Руснак з Хорвациі.
Медже выступами вручено третій уж раз Нагороду ім. Василя Турока-Гетеша, котру Світова Рада
Русинів признає за діяльніст в обшыри лемківской/русиньской культуры. Тогорічным єй лавреатом остал Петро Трохановскій. Почесны нагоро-
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ды вручено тіж Аранці Медєші з Сербіі, Ларисі
Андрелі з Украіны і о. Васильови Бойчукови з
Румуніі.
В рамках Бієнале проходила тіж конференция
посвячена 100. річниці вязніня Лемків в Талергофі.
Заінтересованы мали нагоду выслухати доповіди
др. наб. Анджея Зємбы про події Великой Войны на
Лемковині і аналізы Дневника Лемка з Талергофу
Теофіля Куриллы, котра выголошена была др. Габ.
Оленом Дуць-Файфер.

Kodifikáció

Третя і остатня част артистычного програму
фестівалю зачала ся од концерту знаного русинского барда з Пряшова – Владислава Сивого. VIII
Медженародне Бієнале Лемківской/Русиньской
Культуры закінчыло ся режысеруваном Дюром
Макаі дуодрамом Елегантне пополудне Славиці
Шовш, в котрій выступили Моніка Гарди і Данєля
Тамаш з Сербіі.
Текст: Анна Масляна
Знимкы: Петро Баслыґа
Бесіда 6/2014, (покуртено)

На жаль, русинські ансамблї и маляры не зучастнили ся у Бієнале, хотя Світова Рада Русинув - єден из
орґанізаторув сята, у котруй мадярські цівілнї стоваришыня представлять Др. Степан Лявинец.
Ред.

Русиньскый літературный язык на Словакії
славить 20 років
27. януара 2015 року минуло 20 років од
надвызначнїшой події в новодобій історії Русинів.
Русиньска громада в Словацькій републіцї в тот
день святкує скромный, але в своїй історії о тот
вызначнїшый юбілей – 20 років кодіфікації свого
материньского языка і ёго функціонованя в розлічных сферах жывота.
Наісто тот юбілей русиньскы орґанізації і
інштітуції будуть собі припоминати розлічныма
акціями і проєктами почас цїлого рока. Інштітут
русиньского языка і културы Пряшівской універзіты планує зорґанізовати Научный семінар
карпаторусиністікы присвяченый кодіфікації –
у першім кварталі того року, і 4. Меджінародный
конґрес русиньского языка – в послїднїм кварталї року 2015.
Фреквентованы діскузії на даны темы хоць
часом ся здали надїйныма, але не принесли желаный ефект. За часточну сатісфакцію в церьковній
сферї поважуєме
актівіты Кругу русиньскых ґрекокатолицькых священиків і дїятельство обновленой русиньской церьковно-културной орґанізації Общества
св. Йоана Крестителя заміряне,
окрем іншого, на
підпору розвоя русиньского языка і
пасторачной практікы в нїм посередництвом властных

періодічних выдань (кварталник Артос і Ґрекокатолицький русиньский календарь), але главно
перекладів церьковной літературы з церьковнославяньского до русиньского літературного языка.
За найстабілнїшу сферу реалізації русиньского
літературного языка на Словакії в послїднїх 20
роках мож поважовати літературну і театралну,
хоць в обидвох русиньскы діалекты мали своє місто
і передтым.
Перша з них – літературна – ся до днешнїх
днїв може похвалити выданём понад стовкы
книжных выдань, міджі якыма суть творы
стабілных і зрїлых авторів (Штефан Сухий, Марія
Мальцовска (†2010), Миколай Ксеняк, Юрко
Харитун), новообявленых (Осиф Кудзей, Квета
Мороховічова-Цвик, Івета Мельничакова), але і
надїйных зачінаючіх авторів русиньскоязычной
красной літературы. Очівісно, їх творчость была
мотівована переважно высокошкольскыма штудіями русиньского
языка (М. Гомолёва, М. Кавчакова,
П. Семанцёва, Я
Боґуська, М. Павліч і др.) і презентаціов на сторінках Русалкы –
кварталной прилогы про русиньскы
дїти і молодеж
(2000) і Поздравлїня Русинів – літературной прилоги
Народных Новинок (1995).
Друга з увед-
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женых інштітуцій – Театер Александра Духновіча в Пряшові – перешла нелем змінов своёй
назвы, але і трансфомаціями характеру роботы
драматічного колектіву, драматурґії, сценоґрафії і
комплексных творивых приступів к роботї. По
вымінї ґенерації артістів у 80-х роках 20. ст. кінцём
90-х років мінить ся характер театру, але тыж
публікы. З класічного выріс експеріменталный
театер, причім подступный переход на русиньскый
діалект іщі перед новембром 1989 (6.2.1988) быв
якбы інтеґралнов частёв той трансформації, аж
поступно ся русиньский язык став домінантным у
роботї того театру, а так є то доднесь. Очівісно, вдяка зрозуілому языку театер назад здобыв приязень
русиньской публікы на северовыходї Словакії,
навыше, став ся узнаванов і репрезентатівнов
сценов цїлословацького театралного контексту.
Перерахованы бівшы і меншы успіхы, але тыж
назначены неуспіхы розвоя русиньского языка на
Словакії поважуєме за природну інтеґралну часть
процесуу народной самоідентіфікації Русинів по
роцї 1989. На їх зачатку стояли ініціатівы домашнёй
културно-сполоченьской орґанізації Русинів –
Русиньской оброды на Словеньску (1990), котра
занедовго ославить четверть стороча свого
дїятельства, але і міджінародного русиньского руху
під покровительством Світового конґресу Русинів (1991). Обидвом субєктам належать тыж
вызначны ініціатівы на полю рїшаня русиньского
языкового вопросу: Світовому конґресу Русинів за
ініціованя Першого міджінародного конґресу
русиньского языка (Бардеёвски Купелї, 1992),

якый накреслив основну стратеґію языкового
планованя, а Русиньскій обродї на челї з Василём
Турком-Гетешом за практічну реалізацію той
стратеґії в подобі заложіня першой научной
інштітуції – Інштітуту русиньского языка і културы при Русиньскій обродї в Пряшові (19931994), яка вдяка фінанчній, хоць короткодобій,
підпорї штату під веджінём доц. ПгДр. Юрія
Панька, к.н., пізнїше доц. ПгДр. Василя Ябура,
к.н., ся зачала занимати формованём нормы
будучого літературного языка Русинів на Словакії.
Положены нима основы професіоналной лінґвістічной роботы над русиньскым языком зачатком 90х років 20. ст. принесли плоды нелем в подобі
кодіфікації русиньского языка, але наслїдно в
подобї ёго реалізації в уж уведженых сферах
русиньского народностного жывота. Взник новых
професіоналних інштітуцій, заміряных на захованя
і розвой народно-ідентіфікачных аспектів русиньской громады, як Музею русиньской културы в
Пряшові (2007) і Інштітуту русиньского языка і
култури Пряшівськой універзіты в Пряшові
(2008), очівісно, отваряють уж нову етапу
русиньской історії, розвоя літературного языка, яка
бі ся але не могла отворити без 17. новембра 1989 і
без 27. януара 1995.
(Покуртено)

„Граматика руського
языка” (1941., Унґвар) Ивана
Гарайды была намагов кодіфікації норм русинського
языка. Знамый русинськый
просвітитель, педаґоґ, лінґвіста, товмач родив ся 29
януара 1905. рока у Зарічові
(Подкарпатя). У 1919-м році
ёго фамілія перестягує ся до
Мадярщины. У 1924-м році
вун матурує у СейкешфегерИван Гарайда
варськуй Ґімназії, межи
1924-1928 роками штудірує право на Будапештськум Універзітетї. Пузднїйше Гарайда поступать
на філолоґічный факултет Пейчського Універзітета, 1930. рока стіпендіантом польського уряда на
Яґелонськум Універзітетї изглядовав мадярськопольські одношеня. 1939. рока уєдно из групов
краковської професуры быв арестованый Ґестапом
и депортованый до концентраційного табора у

Саксенгаузі. На прошеня фамілії мадярськый уряд
домуг ся ёго выслобоженя. 1940. рока тяжко
немучный Гарайда вертать ся дому, пузднїйше, обы
не быти на очах Ґестапо перестягує ся до Унґвара.
Межи 1940-1944 роками вун директор Подкарпатського Общества Наук, выдаватель и редактор
лїтературных и научных журналув „Літературна
Недѣля”, „Зоря”, „ Руська молодеж”, серіалув
красної, научної и дїтської лїтературы, изложив
„Словарь иноязычных слов”, складовав „Руськомадярськый словарь.” У 1943-м році у соавторстві
из Н. Лелекачом склав „Библиоґрафию подкарпатськой руськой литературы.”
У новембрі 1944. рока Др. Иван Гарайда быв
арестованый и убвиненый „у фашистськуй аґітації
против комуністичного руху.” Погыб у Ужгородї, у
тюрмі СМЕРШ.

Доц. ПгДр. Анна Плїшкова, ПгД.,
Пряшівска універзіта в Пряшові,
Інштітут русиньского язика і култури
Народні Новинкы, 1/2015

В. Падяк,
„Календарь краєзнавчих памятних дат”
Ужгород, вид. Падяка, 2004
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Антоній Годинкa, научник вірности
Історію пудкарпатськых Русинув никто
так плодотворно и многобочно не перештудіровав, як Антоній Годинка. Великый научник жив у
пересвідченю, же пудкарпатські Русины годны
розвити свуй літературный язык
лем на основі народної бесїды...
Родився 12 януара 1864 рока у
фамілії ґрекокатолицького сященика. Потому як вун дустав атестат
зрілости в унґварськуй королювськуй католицькуй ґімназії 1882
рока, продовжовав теолоґічноє
вошколованя в Унґварі и Будапештї.
1891 рока у Будапештськум
Научнум Універзітетї на Філозофськум Факултетї дустав ступень
доктора славянськуй філолоґії,
мадярськуй історії и діпломатикы.
Межи 1891-1892 роками быв сотрудником у історика Лаёша Таловцїя у архіві австро-мадярськуй
злученуй міністерії фінансув,
потому межи 1892-1906 роками –
бібліотекарём у цісарьськуй и
королювськуй фідеікомісличнуй бібліотецї Ёжефа
Ференца. 1905 рока вуграв кваліфікацію репетітора предметув, што капчавуться мадярськуй и
славянськуй історії. Од 1906 рока вун є професором Братіславськуй Юрідичнуй Академії, а од 1916

– Научного універзітета Ержийбет. 1920 рока вун
лишать універзітет и Братіславу и дочасово робить
у Будапештї, пак од 1923 рока у Пейчі, де 1932-33
учебного рока ёго вуберавуть за ректора. У 1941-43
рокы ёго вуберавуть первым
предсїдателём Пудкарпатського
Общества Наук, од 1910 рока вун
заочный, а од 1933 рока повноправный член Академії Наук Мадярщины. Умер у Будапешті 1946
рока.
Ёго научноє дїятельство дїлить ся
на три булші тематичнї кругы:
1. Історія словянсько-мадярськых капчань;
2. Історія вароша Пейча;
3. Церькувна и світова історія
пудкарпатськых Русинув.
Антоній Годинка своїм жывотом и працов показав переселившым ся з руднуй земли, Лїсных
Карпат, Русинум путь, як треба
любити народ, од якого они происходять, и як вірно, оддано и безкористно служити туй країні, што їх прийняла.
Професор Др. Іштван Удварі
Спередслово ку книзї др. Михаила Капраля
„Час гурше, ги вода...”(2005)

Антоній Годинка

Два небесны листкы
(Даєме у оріґіналї)
Ищимъ дѣтвакомъ быу, колимъ чувъ, же на
скалистумъ верку полонины Гуслѣ – у Берегъвармеди – на єднуй камѣннуй таблицѣ передъ 600
роками чернигоусько-галицький кнѧзь Ростислау,
зѧть угорського корола Белы IV. штось написау.
Айбо што тото за письмо, не знати, бо нѣгде не
зазначено. Удъ тоуды усе мъ хотѣу попозерати, што
тото за таблицѧ, ци е щи, и кедъ зупраудѣ е, ѧкое то
и што то за письмо на нюй. Але до теперь, а
зупрауди е, якое то и што то за письмо на нюй. Але
до теперь, а е уже тому дазъ 60 рокувъ, ниѧкъ ми сѧ
нездавало. Бо ей гурька ото бѣда русина. Усе лишъ
роби а роби та морисѧ за тым хлѣбом насущнымъ.
Бо эге жона та дѣти: ѣсти бы усе, хоть ѧкъ слабо.
Теперь пакъ и постарѣу емъ и посѣдѣу емъ сѧ, уже
часъ мало попочити. Хлопцѣ поженилисѧ, дѣуки
поуддавалисѧ, баба – прощунна би – лишила нѧ
самого. Я такый самотный, ги колосѧтко на нивѣ:

чекаеме серпа. Бо уже и у грудьохъ ми тѧшко и ногы
слабѣ и лѣзти мъ ледвы годенъ уже. Ай однако
думаву собѣ: дотї не лишу сесь гауранами заузѧтый
нашъ рай, докѣ не поникаву тоту таблицю и не
увижу на нюй ци е ци не е того письма. Кажу собѣ
еденъ день: ой такъ ми сѧ привижуе, ги бемъ мало
лѣпше коло силі, та выйти бы ми теперь на Гуслю та
поубзерати и кедь е, та прочитати тото стародауное
письмо. Бо ей Боже, дольку бы намъ дау, такое ани
лемакы-кацапы, ани украинцы не мавуть, котрыхъ
теперь тулько до насъ, лемъ ко намъ – не знати
зашто и чому – накацабило ци нацабало и
закра(йни)лосѧ, што уже дома хыблѧть. Задарь бы
собѣ нашѣ ломили голову, можъ порозумѣти, кїбы
дай Боже уганути , што сьыхъ до насъ веде. Бо ищи
бы мож порозумъти кїбы простѣ робутнѣ люде сѧ
тыкали. Пришли на заробокъ, - казали бесьме. Айбо
сесѣ пуноганичникы: ни паны, ни иваны, што туй
хотѧть, чому сѧ до насъ валѧтъ, на ото усѣ сьме
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жаднѣ. Бо и намъ самымъ скудно з хлѣбомъ: лем
скыба падесѧ и то лемъ мелайника либо вусѧника.
А кажу на пути, не журю сѧ дале, ѧ уже з нихъ ни
криуды, ни хосна не буду мати. Най ся молодѣ з
ними колотѧть. Я щи сесе одно учиню, поискаву
таблицю, а пакъ може нѧ чорна землѧ прикрыти. –
Тѧшко ми было волочитисѧ дъ горѣ, айбо хоть
чистый свѣжый воздухъ емъ ссау. Тамъ на долинѣ у
насъ теперь дуже пахне и смердить чужыми
вонѧми. А туй горѣ, ѧк ми Бугъ допомугъ на
вершокъ вылѣзти и выдратисѧ, такый воздухъ, така
чистота. Боже солодкый, сама саменька некыцьнена природа. А што ми сѧ утворило и удоперло:
тотъ широкый выникъ. Лиш-дивисѧ, чоловѣче, та
диви и удиулѧйся.
На право вижу полонину Руну, а дале вершокъ
Красинъ у Унгу, а на лѣво полонины Стуй, дале
Кукъ, Прислупъ, Менчулъ, Ньегровецъ и далеко
синѣусѧ Пупъ Иванъ, Говерла и Пїетросъ, а на
конець Чорна гора. Боже усѣ нашѣ полонины, нашѣ
вершкы. Далеко, у(а)чей на Свидуци ги бы быу емъ
людей збагъ. Натѣгавусѧ и спознаву, ож нашѣ.
Айбо тулько ѣхъ было, цѣлый шерегъ, же не могли
другѣ быти, ги Шугай з своими хлопами. Ой файнѣ
грошѣ му на головѣ, айбо задарь файнѣ, бо зато
дорога тота голова. Тамъ емъ го вїдѣу пудь хмарами
и бѣзюный емъ, же скубцѣ, бо скубцѣ тото прошу,
скубцѣ, а не соколы, не догонѧть го. Бо не пйе, так
емъ чувъ, лемъ свѣжу воду, горѣ на вершку з жолоба
вадь кырницѣ; не засысать лемъ чистый воздухъ,
зато у нього очи, ги у орла, груди ги у олїня, серце ги
у хлопа, за насъ бйе. И помолиу емъ сѧ за нього, абы
Буг дау чистый розумъ и серце ипное.
Дале мъ вїдѣу по вершкамъ двохъ трьохъ
людей. Усѣ наспередъ себе сѧ дивили, ги и ѧ самый
спередомноу емъ вїдѣу простиратися ги жоутый
шоукъ, угорську ровѣнь.... и заразъ ми слезы ѧли
долу лицьом течи. Ачей удъ того, што далеко мъ
клѣпау. И чудное дѣло, што ѧкъ емъ туды на ровинь
глипнувъ, заразъ емъ зголоднѣу. Эй боже,
кулькоразъ быу ѧ тамтуды за хлѣбомъ...Сѣу емъ
собѣ и хочу дарабчикъ вусѧника вынѧти. И ѧкъ у
тайстрину сѣгаву, вижу, же порожнѧ. И ѧу емъ
черницѣ та ѧфины зберати. Бо сирота русинъ
теперь утты удгороженый хыба сьымъ ся наѣджъ
вадь голодуй... И ѧкъ по корчулю сѧ кручу, на еднуй
скалѣ вижу дѣру и у дѣрѣ ѧкѣсь то папїрьцѣ.
Возьму ѣхъ до рукъ и читаву, и чимъ дале читаву,
тымъ гурше ми серце бъе. Таблицю мъ дале и не

Kodifikáció

глядау, ай сесѣ пѣсьма мъ читау. Два листкы были,
булше ничъ. У еднумъ наша жура говоритъ идъ
намъ, а у другумъ мати Угорщина отвѣчае. Хто ѣхъ
писау и коли, Бугъ знае. Доуго мъ розгадовау, еле не
годенъ емъ быу уганути Лишъ ото мъ збачиу, же
ѧзык – ото наськый. Такъ писанѣ аккуратъ, ѧкъ мы
говориме. Гибы нашу устну бесѣду буквами у
письмо поклау. У насъ лишъ еденъ и самый ѧкысь
сокырницькый сирохманъ пише такъ по наськы, ги
сесѣ листы писанѣ, айбо ѧ щи го, што то за еденъ, не
познаву. Бѣзюуно читалисьме му книжку и знаете,
же овунъ теперь на Факобѣкахъ. Та утты ѧкъ до –
перебачте – песоѣ серсти могли бы были сюды на
Гуслю у сесю камѣнну дѣрочку добытисѧ, кедь быу
ѣхъ вунъ писау. Сесе уже лемъ и зато не може быти,
бо ходѣ ѧзыкъ и у нього и у съыхъ подобае, але сесѣ
листы старыми буквами писанѣ. Такѣ старѣ, што
ледвы мъ ѣхъ годенъ быу прочитати. Зато и не
ломиу емъ дале голову, бо минѣ такъ сѧ приходило
и привїдѣло, и тото и нынѣ кажу, ож бизюно не
инакъ сесѣ сюды попали, ги з неба. Бо сюды небо
найближе сѧ видить. И ѧкъ нагле сесе ми у гадку
впало, заразъ и духомъ и тото мъ зтѧмиу, же сесѣ
листкы десь колись, Бугъ знае передъ кулько сто
роками, наша Русинська Жура и мати наша Угорщина, наупередъ збагли нашу днешню пропасть и
погыбель и абысьме не упали у о (т)чаѧнїе, загнали
и спустили з высоты: з синього, сияющыми звиздами побитого сѣѧющыми звѣздами побитого и
рѧсного неба, а присокотити не иншый хтось присокотиу ѣхъ намъ туй у сюй скалѣ, ги нашъ св.
Отець Николай. Бо цитакъ, же
„Ой хто хто Николая любитъ
Тому святый Николай
Ой хто хто Николаю служить,
На всякый часъ помагай.”
И сѧкъ пудъ покровительствомъ лежали туйкы
сесѣ намъ писанѣ листкы Бугъ вѣщый удъ коли,
докї мъ ѣхъ не зтямиу. Каже поѧулатъ сѧ якъ насъ
бѣда припаде. Но та бѣда насъ присѣла, яка щи
нигда насъ бида припаде. Но та бида насъ присила,
ѧка щи нигда насъ не догонила. Теперь уже
понимау, зашто нѧ кортѣло на Гуслю за Ростислаульоу таблицьоу. Ги бы было на дашто на старѣ
дны гнало. И я без таблїцѣ , но з листками зійшоу. И
што мї найшоу, передаву намї усѣмъ. Ану
читайме...

На позур нашых читателюв!
Приближать ся екзамен русинського языка! Інформацію читайте на сайтови: ELTE ITK.
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75 років од народжіня Василя Турка-Гетеша
Лем малохто ся такым вызначным
способом записав до історії русиньского возроджіня по роцї 1989, яким ся
записав Василь Турок-Гетеш. Єден із
першых ініціаторів і орґагізаторов кодіфікації русиньского літературного языка на Словеньску, тогдышнїй председа
Русинськой оброды і Світовой рады Русинів. Быв учителём, драматурґом театру і културным дїятелём Русинів у пряшівскій области. Василь Турок-Гетеш
ся народив 8.01.1940 в селї Габура коло
Міджілаборець.
Вызначным в ёго роботї было і то,
же Турок доказав, же як домашнї пєсы, так і світова
класіка, ся дасть грати в русиньскум языку, же тот

язык є на то способный так, як і вшиткы
іншы літературны языкы і публіка то
зачала оціїнёвати і брати наш язык
серьёзно. То вшытко зачав робити іщі в
часї, коли русиньскый язык не быв кодіфікованый. В театрї ся так вычеряли
пєсы од домашнїх і загранічных алтернатівных пєс аж по світову класіку, і то
вшытко по русиньскы. А театер в тім
далше продовжує.
Василь Турок-Гетеш умер 7. новембра 2005 р. в Пряшові. То, же з нашого театру і русиньского руху одышла ёго душа, чути доднесь.
Петро Медвідь, Пряшів.
Народні Новинкы, 1/2015. (покуртено)

Михаил Томчанї
Родив ся Михаил
Томчанї 16 юлія 1914.
рока у селі Горяны пила
Ужгорода. Пусля окончанія горожанської
школы из 1932 до 1936.
рока школовався у Мукачовськуй торговелнуй академії, туй зачав
писати. У 1936. році написав розказ „Слїпый.”
Из 1936 по 1938. рук
служиву чехословацькому войську. Из 1939
рока по 1945. рокы робив поштовым службовцьом у Мадярщині у варишах Солнок, Будапешт, Кішуйсалаш. У Кішуйсалші познакомився из свойов будущов жонов Пал
Ґізелла Аннов. У 1945. році Михаил Томчанї вернув
ся у Ужгород и продовжив робити поштовым службовцьом.
У 1950. році уйшла перва напечатана книжка
„Шовкова трава”. У сюй збурці вун описує тяжкоє
прошлоє краян, красоту рудного края. Михаил Томчанї увуйшов у літературу чиселными повістями и
розсказами. Айбо особенным його літературным
став славнозвістный роман-трилогія „Жменяки”
(„Жменякы,” „Тихе мистечко”, „Браты”). Про роман „Жменякы” М. Томчанї казав так: „У „Жменяках” я писав про своє село. Уліпляв характеры своїх
сусідув, односельчан, межи котрыми я жив. Описував лукы, поля, виноградники, лісы, воды, у котрых купався… Я писав про свою маму, моїх рудных,
близькых и далекых родичув. Межи Жменяками я
рус, межи ними проходило моє дітство, юность”.
Віра у чоловіка и добро, сімволами якого
ставуть світло и сонце, проймає ушыткых произведеній Михаила Томчанї. Соответственно до

собственної вдачі, оптимістичного світоприйнятя,
черезмірно захваченый снагою позитивного, уддає
перевіс поетизації чоловічности и задушевности,
возвеличеню высокых моралных якостей. Романы
Михаила Томчанї много разув переудавалися,
уйшли у перекладі мадярськым, латинськым,
російськым языками, дустали успішный сценічный
и екранный жывот. Быв знятый 3-х серійный
художній філм. Ілюстрацію до „Жменякув” зробив
сын писателя Михаил Томчанї молодший, талановитый архітектор, художник.
Знамый художник слова, вун плїдно творив и у
літературі діла дїтий: написав зборки розсказув
„Школа пуд дубом”, „Скарб”, товмачив из мадярського, дуже популарный быв роман Калмана
Міксата „Чудна свальба.”
До послідних рокув свого жывота Томчанї не
упускав пера их своїх рук. Умер вун 19 януара 1975.
рока пусля тяжкої хвороты.
Михаил Томчанї - творець художественного
слова, котрый зумів дуже трафно передати всю
сложнустьсть и глубину людських чуств, силу духа,
мужность, одчайдушнусть, вірнусть. Писав вун из
любовю до чоловіка. Чиселными своїми произведеніями вун принюс у літературу глубокоє
знаня минувшины, тематику из сільського и
варышського живота Пудкарпаття и Мадярщины.
Михаил Томчанї – не тулько знатый писатель,
добра людина – вун быв люблячим и ніжным
чоловіком, мудрым отцьом, дїдиком. Се была
людина дуже наблюдателна, из тонкым чутям
правды, владіням красками слова.
2015. рока на Закарпаттю и у Мадярщині, де
живуть цінителі творчества Михаила Томчанї, проводят ся дни памняти и читання творув познатого
русино-мадярського писателя у связі из 40-руччям
из дня смерти.
Др. Олґа Повч
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Юбілей Андрія Манайло
Творчость Андрія
Манайло сінтетизує
сферы русинського и
світового умілства.
Стіл и дух познатых
подкарпатськых, западно-европськых и санктпетербурґськых академічных майструв мають на него єднакый
вплыв.
Путованя и опыт
выставок за гатарами,
пережитї доймы и візуалні импресії руднуй
земли вдохновлявуть
Андрія.
Ініціатор многых проектув: орґанізація межинародных выставок и творчых пленерув, постоянноє розширеня умілецького фонда Вседержавного
Русинського Самосправованя, укріпленя контактув
из меценатами модерного умілства, глядяня новых
талантув, їх опіка, популарізація націоналных
цінностю за гатарами історичної отцюзнины.
Родила ся традіція – роботы малярув, выставленї у послїдный день пленерув, обогащавуть колекцію русинської ґалереї.
Андрій принимать активну участь у редакторськуй дїятелностї журнала Русинськый Світ, у
выдаваню умілецькых албомув, русинсько-мадярськых выданях, алманахах...
Будучи предсїдателём Сполки за Културу Карпатського Реґіона, вун создав Културно-Просвітителськый Центр – Світ Панноніи. У єдному из
імпозантных готелюв Будапешта Aquaword Resort,
у совмістнум проєкті из Aquaworld Zrt. у аулї готеля
была открыта постоянно дїюча Умілецька Ґалерея,
де експонувуть свої роботы май талантливі
майстры Карпатського Реґіона. Єднов из задач
проєкта є розкрытя можности націоналної и світової дїдузнины, Умілецьку Ґалерею перетворити у
културный центер, выдавати популарный журнал.
Будучи продовжователём традіцій, вун, як и
отець, из власных коштув фінансовав созданя музея
у памнять свого познатого дїдика. Знавучи
стрімлїня Андрія, мы твердо увіренї у тому, што
Андрій сохраняє у нашуй памняти свуй познатый
родовод не діла того, обы и ёму удало ся зайняти

місто пуд ореолом, а діла того, обы їх коріня живили
ёго и усїх нас. Персоналный інтелектуалный
контакт из Подкарпатям, удданость и любов ид
русинству до сёго обязує ёго. Дякувучи сёму,
Андрійови удає ся переступити простур гатару
фізичного бытїя ку своїм любимых, нагле
удыйшовших отця и дїда. Раз вун повів мені:
„Чуствую, як они помагавуть менї, вызарявуть менї
свою енерґію, гибы ищи все туй были коло мене”.
Процес творчости приносить у жывот Андрія
гармонію и радусть. Вун пише картины из любовю,
гибы готовить дарчик діла своёї родины. Велику
помуч и подержку ёму оказує сімя, збайлива про
нёго жона, художник-прикладник – Ондика, вєдно
ростят двох сынув – Ґреґора и Теодора. Адрій
робить упорно, из чуством призваня, концентровано и щастливо. Готовлячись до выставок, вун
видить перед своїми очима лем творчество, ёго
фарбы излучавуть силу, а візуалный позур лїрику и
природность.
Андрій Манайло родив ся 14 януара 1970. рока
у Унгварі. Ку 45-рочному віку вун став зрілым
майстром. Коло множества домашнїх выставок, вун
успішно дебютовав у Америці, Швейцарії, Сполочных Арабськых Еміратах, Німеччині, Англії,
Италії.
Кредо художника: „Люди за своёв натуров
стрімляться ку добру и красотї”.
Вінчуєме юбілантови многая и благая лїта!
Януар 2015.
Марія Ортутай
Потовмачила: Ірина Скіба

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

Emlékezünk, emlékeztetünk

Памняти Легела Доната
(17.03.1935-16.01.2015)
У резултаті несчастного случая, по перебываню два и пув місяцюв у комі, скончав ся Легел
Донат, предсїдатель Русинського
Самосправованя Белвароша-Ліповтвароша V. района Будапешта. Інженер – електрик по ошколованю, старший радник Міністерії Загатарных
Дїл на пензії, Легел Донат залучив ся
ид націоналному рухови у 1999. році. Вун быв предсїдателём Русинського Самосправованя V. района
Будапешта 16 рокув. Талантливый
орґанізатор, вун дочиста уддавався
проведеню шилиякыих акцій, як у
свому районі, так и совмістных из
другима самосправованями у Будапешті. Легел быв ініціатором проведеня уже традиційного Будапештського бала, выставок русинськых
умільцюв, літературных вечорув, научных конференцій. Матеріалы конференції „1000
рокув русинсько-мадярського спувжитя” выйшли
окремым выданям, котроє мало таку популарность,
што мусай было выдати їх ищи раз.
И хоть Легел жив у Пудкарпатю лем 5 рокув

(отець му быв інженером лісного газдувства у
Жорнаві), любов ид Карпатам и пудкарпатськым
людям обсталася до послідных
днюв.
Пуд час великої повенї на Тисї
вун збирав и орґанізовав перевоз
благодїйної помочі потерпілым у
Подкарпатю, пак єдным из первых у
Гойдусобослові спочиваня діла родин из дїтьми, котрі потерпіли вуд
повінї.
Каждый рук орґанізовав у Балатонсепесдї языковый табор, у котрому кромі русинськых дїти, жыючих
у Мадярщинї, спочивали и дїти из
Пудкарпатя (Рахова, Воловця, Мукачова, Ужгорода). Три ціклы за шором Легел Донат быв членом депутатського корпуса ВРМС, став
лавреатом премії Антонія Годинкы
2009 рока.
Памнять про нёго сохраниме у нашых сердцёх!
Од имени русинської общности Мадярщины:
Др. Янош Сабов
Потовмачила: Ірина Скіба

Шитко війна
(Ґабор Ґаттінґер)

Проті шиткому, што війна,
проті шиткому, што ня грозіть,
каждый раз ша побурям.
А напрек, што було цинне у моїм жывоті,
то була встала війна.

Пуч скраховав ся!
Декларація
Уд имени русинської общности Мадярщины депутаты Вседержавного Русинського Самосправованя
требуєме, жебы депутаты Ласлов Попович, Тібор Мікловш Попович, Йожеф Ердёвш, Анна Кузьма и Др.
Тібор Уяцкі, предсїдатель Общества Русинськуй Меншыновуй Солідарности перестали нарушати законы,
застановили фіктывнї, бруталнї, безпрінціпнї нападкы на демократично выбратых депутатув и
функціонерув ВРС и дістанцуєме ся од сякого стілу справованя, котрый приносить ганьбу на многі рокы
чесно фунґуючі русинські самосправованя и общности.
Рішеня ВРС 2/2015.(12.02)
6-го фебруара сёго рока отбыла ся презентація
Русинського Алманаха 2014 рока. У спередслові
редакція, подобно минулому рокови зась подала
неправдиву інформацію за пудпорованя выданя. За
прошлї чотыри рокы редакція не загнала Вседержавнум Русинськум Самосправованю анї єдно
письмовоє прошеня за пудпорованя выданя. Всезнатный факт, же у період межи 2011 - 2014. роками

Др. Степан Лявинец быв замістителём пресїдателя
ВРС, а Маріанна Лявинец предсїдателём Комісії
Културы и Ошколованя ВРС и мали знати правила
поданя прошеня за пудпорованя.
Жадаєме, жебы редакція Русинського Альманаха перестала клеветати на ВРС и помістила у
русинськуй медії опроверженя фалшивых фактув.
Ред.
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Дїтська сторонка

Дзиндзелькы
- Гей, дзиндзелькы, чом плачете?звідає ся інтересувучийся воробок, у
котрого быв прекрасный весняный
наструй.
- Мы уд страху плачеме,- удповіли
дзиндзелькы.
- А уд чого боите ся?
- Йой!- тяжко вздыхнулы дзиндзелькы.Бо кедь упадеме, бізувно ся розобєме.
Воробок-глупачок їм посочив:
- Научіть ся лїтати – тогды ушытко буде
у порядку!- уповів воробок, тай полетїв.
А ци дзиндзелькы годнї ся научити
лїтати?

УПАЛА,
АЙ РОЗ Б ИЛ А СЯ .
Вопроси:
1. Што звідав воробок у дзиндзельки?
2. Што му отвітила дзиндзелька?
Прочитайте їхню бесїду по ролям.
3. Што совітував воробок дзиндзельці?
Отвічайте словами из текста.
4. Котрі слова из казки говорять про вто, ош
дзиндзелька не зможе научити ся лїтати?

Jégcsapocskák
- Hé, kis jégcsapocskák, mért sírtok? –
kérdezte a kis kíváncsi veréb, aki remek
tavaszi hangulatban volt.
- Félünk,- válaszolták a jégcsapok.
- És mitől féltek?
- Jaj,- sóhajtották azok. - Ha leesünk,
biztosan összetörünk…
- A kis buta veréb meg azt tanácsolta:
- Tanuljatok meg repülni - akkor minden
rendben lesz!- mondta a kis veréb és elrepült.
De hát a jégcsapok meg tudnak tanulni
repülni?

NÉZD, AZ EGYIK
REPÜLT,

ПОЛЕТЇЛА,

АНДЕ ЄДНА

Gyermek oldal

DE CSAK LEESETT
ÉS
Ö S S Z E T Ö RT.
Válaszoljatok a kérdésekre és küldjétek be lapunk
szerkesztőségébe!
1. Miről kérdezte a veréb a jégcsapot?
2. Mit válaszol neki a jégcsap?
3. Mit tanácsolt a veréb a jégcsapoknak?
4. A mese mely szavai tartalmazzák azt a gondolatot,
hogy a jégcsap nem tud repülni?
Fordította: Janger Bt.
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Gyermek oldal
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Határon túli ruszinok

Русины за гатарами

2015. év a Magyarországi irodalmi ruszin nyelv kodifikálásának fontos szakaszát jelenti, a cél mielőbbi
elérésének érdekében a „Ruszin Világ” folyóirat oldalain a kodifikációhoz kapcsolódó anyagok megjelentetését tartjuk legfontosabb feladatunknak.
Lapunk 2015. évi első számát a környező országok ruszinok által lakta területeken használt, kodifikált
irodalmi ruszin nyelv különböző változatainak bemutatásának szenteljük oly módon, hogy a közölt cikkeket a
megjelenés országában használt nyelven közöljük. Fontosnak tartjuk, hogy tisztelettel megemlékezzünk
azokról a kiváló közéleti személyiségekről és tudósokról, akik felbecsülhetetlen erőfeszítéseket tettek
anyanyelvünk ápolásában és fejlesztésében.
Új színfoltja lapunknak a Gyermekoldal, reméljük, hogy sok gyermek részére hasznos és örömteljes
időtöltést jelent!

Folyóiratunk ez évi első számában szeretnénk bemutatni olvasóinknak a környező országokban élő ruszin
közösségek tevékenységét, történelmüket, kulturális értékeiket és hagyományaikat. Alábbi cikket a Lemkó Egyesület
folyóiratából, a „Beszida” november-decemberi számából kölcsönöztük a 2014.évi Biennálé eseményeiről és a
Lengyelországban élő ruszinokról/ lemkókról szól, akik az idén megemlékeznek az 1915, egyes adatok szerint 5000
lemkó nemzetiségű testvérünkről, akik a Talerhofi koncentrációs táborban 1914-1917 között életüket vesztették.

A ruszin kultúra ünnepe Lengyelországban
Lengyelországban 2014. október 10-12 között megrendezték a hagyományos Nemzetközi Lemkó/Ruszin
Kulturális Biennálét, amely Krinicából indult és
Gorlicában fejeződött be a Lemkó Művészeti Ősz
kulturális rendezvényeivel. Mindkét esemény a Talerhofi
(Ausztria) koncentrációs tábor áldozatainak emlékének
adózott. Szokásosan a Biennálét tavasszal, Nikifor
művész születésnapja közeli időpontban rendezik, de az
idén a rendezvény egyik legfontosabb helyszíne felújítása
miatt az eseményt őszre halasztották.
A rendezvénysorozat legfontosabb eseménye, a
Nemzetközi Lemkó/Ruszin Kulturális Biennálé a Krinicai temetőben Nikifor (Drovnyák Epifán, 1895.05.21. 1968.10.10.), a világhírű lemkó naiv festőművész sírjánál
koszorúzással kezdődött. A megemlékezés virágait elhelyezték: Kopcsa Andrij, a Lemkó Egyesület elnöke és
Gambaly Bogdán, a Ruszká Bursza Egyesület elnöke. A
gyászszertartást követően Trohanovszkij Petro méltatta a
művész életútját…
E napon ülésezett a Ruszin Világtanács és annak
Oktatási Bizottsága, valamint sor került az irodalmi
kerekasztal előadásaira.
Másnap a megemlékezésekkel párhuzamosan, a
kulturális programok keretein belül megnyitották a Lemkók Talerhofban címet viselő képzőművészeti kiállítást,
amelyen az Ukrajnai, a Szlovákiai, a Szerbiai és a Horvátországi ruszin festőművészek és Csizmár Iván néprajzkutató alkotásait, valamint Baszaliga Petro csodálatos fotóit láthatta a szép számmal megjelent érdeklődő közönség.
A kulturális program befejeztével a résztvevők átvonultak a koncert terembe, ahol a ruszin himnusszal
hivatalosan is megnyitották a VIII. Nemzetközi Lemkó/
Ruszin Kulturális Biennálét. A jelenlévőket üdvözölték a
rendezvények szervezői: Kopcsa Andrij, a Lemkó Egyesület elnöke, Dr. Reszkó Dárus, Krinica porgármestere,
Papuha Gyura, a Ruszinok Világtanácsának elnöke.
A köszöntéseket követően kezdetét vette a
gálaműsor, programján a psemkivszki „Lásztyivocská”, a
horlicai „Terocská”, a szlovák „Hudáci”, „Udolcsánká”,
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„Sámbrinci” és „Vorodáj”, a munkácsi „Fátyovi” és a
horvátországi Rusznák Egyesület együtteseinek műsorával. Ennek során már harmadik ízben adták át a TurokGetes Vaszilij Díjat, amelyet a lemkó/ruszin kulturális
értékek ápolása terén elért sikerekért ítélnek oda. Tavaly a
díjat Trohanovszkij Petro kapta, az idei kitüntetettek:
Megyesi Aranka, Szerbiából, Andreli Larisza, Ukrajnából
és Bojcsuk Vaszilij parókus, Romániából.
A Beiennálé keretein belül megtartották a Talerhofi
Lemkó száműzetés 100. évfordulójának emlékének szentel konferenciát. A tragikus eseményekről előadást tartottak Dr. Hab. Zemba Andzsej és Dr. Hab. Duc-Fájfer
Olena.
A Biennálé harmadig és egyben befejező napja a
neves eperjesi ruszin lantos Szivij Vladiszláv műsorával
kezdődött. Sós Szlavica Elegáns delelő című duó drámájával, amelyben a főszerepeket Hardi Mónika és Tamás
Dániel alakította, ért végett a VIII. Nemzetközi Lemkó/
Ruszin Kulturális Biennálé.
Mászlyáná Anna
Fotó: Baszaliga Petró. Fordította: Janger Bt.
Sajnos a magyarországi ruszin művészeket nem
említik a Biennálé résztvevői között, bár az esemény
egyik szervezője a Ruszinok Világtanácsa, amelynek
tagja számos ruszin civil szervezet, amelyeket Dr. Lyavinecz Sztyepán képvisel a testületben.
(Szerk.)
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Kodifikáció

Кодіфікація

20 éve kodifikálták az irodalmi ruszin nyelvet
Szlovákiában
Az egyetemes ruszin közösség 2015. január 27-én
ünnepelte a jelenkori ruszin történelem egyik kiemelkedő eseményét – a szlovákiai irodalmi ruszin nyelv
kodifikálásának és annak az élet különböző területén
való használatának 20-ig évfordulóját. A ruszin
intézmények és szervezetek a jubileumi év folyamán
egy sor rendezvénnyel emlékeznek meg a jeles dátumról.
Az Eperjesi Tudományegyetem Ruszin nyelv és
kultúra intézete a kodifikációnak szentelt Kárpátmedencei ruszinisztikai tudományos szeminárium
megrendezését tervezi ez év első negyedében, valamint
IV. Nemzetközi ruszin nyelvkongresszust 2015. utolsó
negyedévében.
Az eltel 20 év alatt jelentős sikereket értünk el, de
meg kellett küzdenünk buktatókkal és csalódásokkal is.
A jubileum alkalmából szeretnénk az elért sikerekről
szólni.
A ruszin nyelv használatát a liturgikus életben
csak részben sikerült megoldani. Itt meg kell említenem a Ruszin Görögkatolikus Lelkipásztorok Körének
és a megújult Keresztelő Szent János ruszin egyházikulturális egyesület tevékenységét, amely a negyedévenként megjelenő Artos és a Görögkatolikus ruszin
kalendárium megjelentetésével segíti a ruszin nyelv
liturgikus használatát, az egyházi művek egyházi-szláv
nyelvről az irodalmi ruszin nyelvre való fordítását.
Az irodalmi ruszin nyelv használata Szlovákiában
az elmúlt 20 évben leginkább az irodalom és a színház
terén gyökeresedett meg.
A Szlovákiai ruszin irodalom több száz kiadvánnyal büszkélkedhet, megtalálhatók köztük úgy az
érett, befutott szerzők (Szuhij Stefán, † Malcovszka
Mária †, Kszenyák Mikoláj, Haritun Jurko), mind a
fiatalabb generáció képviselői (Kudzej Jozsif, Morohovicsova-Cvik Kvetá, Melynicsáková Ivetá). A kortárs
ruszin szépirodalom képviselőinek megjelenését (Homolyová M., Kávcsáková M., Szemáncevá P., Boguszká J., Pavlics M. és mások) a felsőfokú ruszin nyelvi
képzés és az irodalmi művek bemutatása 2000-ben a
„Ruszálká”, (negyedéves melléklet gyermekeknek és
ifjúságnak), valamint 1995-be a „Pozdrávlinyá Rusziniv”, a „Národnyi Novinki” irodalmi mellékletében
segítette.
A ruszin nyelvű színjátszás a Duchnovics Alexander Eperjesi Színházban honosodott meg, amely nem
csupán a névváltoztatásban, de a társulat működésében
is megnyilvánult. Az 1980-1990 években végbement
generációváltással egy időben megváltozott a
közönség összetétele is. A klasszikus színházi műsor
mellett megjelenik a kísérletező áramlat, már 1989
novembere előtt egyre erősödik a ruszin nyelv
használata, amely végül a ruszin nyelvű színjátszás
megszületéséhez vezetett. Ily módon, az anyanyelven
játszó színház visszaszerezte a Szlovákia Éjszak-keleti

részén élő ruszinok szeretetét és a Szlovákiai
színjátszás ismert helyszíne lett.
A ruszin nyelv fejlődésének kisebb nagyobb
sikereit számos kudarc is kísérte, ezek szerves részei az
1989-ben elindult ruszin önazonosság felismerésének
folyamatának. A kezdeteknél a Ruszinszká Obrodá
hazai ruszin kulturális-társadalmi szervezet (1990) és a
nemzetközi ruszin mozgalom képviseletében a
Ruszinok Világtanácsa (1991) állt. Mindkét szervezet
fontos kezdeményezéseket tett a ruszin nyelv
problémáinak megoldása terén: 1992-ben a Ruszin
Világtanács kezdeményezésére, Bárdejevszki Kupeliben megrendezték az első Nemzetközi Ruszin
Nyelvkongresszust, amely a ruszin nyelv fejlődésének
főirányvonalát határozta meg. A Ruszinszká Obrodá,
élén Turok-Hetes Vaszilij elnökkel javaslatot tett a
stratégia gyakorlati megvalósítására – a Ruszinszká
Obrodá működtetésében megvalósuló első tudományos intézmény, az Eperjesi Ruszin Nyelv és Kultura
Intézet létrehozására 1993-1994 kötött. Az intézményben, hála az állami támogatásnak, amely sajnos
rövidtávúnak bizonyult, előbb Dr. Panykó Jurij docens,
majd Dr. Jábur Vaszilij docens vezetésével elindult a
Szlovákiai irodalmi ruszin nyelv normáinak kidolgozása. Az általunk a 90-es évek elején megalapozott ruszin
nyelvkutatás szakmai nyelvészeti alapjai komoly
eredményeket hoztak úgy a ruszin nyelv kodifikálási
folyamatában, mind a ruszin közösségi élet számos
területén való felhasználásában.
Az új ruszin szakintézmények megjelenése: az
Eperjesi Ruszin Kultúra Múzeuma (2007) és az
Eperjesi Tudományegyetemen működő Ruszin Nyelv
és Kultúra Intézete (2008) új szakaszt jelentenek a
ruszin történelemben, az irodalmi nyelv fejlődésében,
amely nem jöhetett létre az 1989. november 17-i és az
1995. január 27-i történelmi jelentőségű események
nélkül.
(Rövidített változat)
Dr. Plisková Anna, docens
Forrás: Národnyi Novinki, 1/2015
Fordította: Janger Bt.
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Hodinka Antal, a hűség tudósa
Hodinka Antal a kárpátaljai ruszinok történetének legeredményesebb és legsokoldalúbb kutatója.
A nagy tudós meggyőződése volt, hogy a kárpátaljai
ruszinoknak saját népnyelvükön lehet csak irodalmi
nyelvet kifejleszteni…
1864. január 12-én született
görög katolikus papcsaládban. Az
ungvári királyi katolikus gimnáziumban 1882-ben tett érettségi
után Ungváron, majd Budapesten
folytatott teológiai tanulmányokat.
1891-ben a Budapesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karán
doktorátust szerez szláv filológiából, magyar történetből és oklevéltanból. 1891-92 között Thallóczy Lajos történész beosztottjaként a bécsi közös, osztrákmagyar pénzügyminisztérium
levéltárában dolgozik, majd 18921906 között Ferenc József
császári és királyi hitbizományi
magánkönyvtárának könyvtárosa.
1905-ben a Budapesti Bölcsészkaron magántanári
képesítést nyert a magyar és szláv történeti érintkezések tárgyköréből. 1906-tól a Pozsonyi Jogakadémián,
1916-tól ugyanott az Erzsébet Tudományegyetemen

professzor. 1920-ban egyetemével együtt elhagyja
Pozsonyt, és, átmenetileg Budapesten, majd 1923-tól
Pécsett működik, ahol az 1932-33-as tanévben az
egyetem rektorává választották. 1934-ben Budapestre
vonul vissza nyugdíjba, itt folytatja
tudományos munkáját. 1941-43-ban a
Kárpátaljai Tudományos Társaság első
elnökévé választották, 1910 – ben a
Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1933-ban rendes tagja lett. 1946-ban
Budapesten hunyt el.
Tudományos munkássága három
nagyobb témakörre osztható:
1. A szláv-magyar kapcsolatok
története;
2. Pécs város története;
3. A kárpátaljai ruszinok egyházi
és világi története.
Hodinka Antal életével és munkásságával utat mutatott a szülőföldről, az
Erdős Kárpátokból elszármazott ruszinoknak, hogy mint kell szeretni a népet,
amelyből származnak, és milyen hűségesen, odaadóan és önzetlenül szolgálni
azt az országot, amely befogadta őket.
Prof. Dr. Udvari István előszavából
Dr. Káprály Mihály “Az árvíznél is rettenetesebb
az idő…” c. könyvéhez (2005)

Hodinka Antal: Két égi levél
Még gyerekkoromban hallottam, hogy 600 évvel
ezelőtt a Bereg vármegyei Huszli havasok sziklás
csúcsánál Rosztiszláv csernigov-galiciai herceg, IV.
Béla magyar király veje valamit belevésett egy
kőtáblába. Mi volt az az írás - nem tudni, nyoma sem
maradt. Azóta akaródzik nekem megnézni azt a táblát,
megkeresni, van-e még, s ha tényleg, mi is az a felirat
rajta. De mindmáig, már vagy 60 éve, sehogy sem
sikerült. Mert keserű a ruszin sors. Mindig csak dolgozz
meg dolgozz, fáradozz azért a mindennapi kenyérért.
Mert hát az asszony és a gyerekek - állandóan csak enni
meg enni akarnak, hiába van kevés. Mostanra már
megöregedtem, megőszültem, ideje már megpihenni
egy kicsit. Fiaim megházasodtak, lányaim férjhez
mentek, az öregasszony meg - nyugodjék békébenegyedül hagyott. Olyan egyedül, mint a kalász a mezőn:
várom a kaszát. Mert már a levegőt is nehezen veszem
és a lábaim is gyengék, járni is alig tudok. De csak azt
gondolom mindig: addig nem hagyom itt ezt a
hollókkal csúfított édent, míg meg nem nézem azt a
kőtáblát és nem látom, van-e rajta írás vagy sem. Egy
nap aztán azt mondom magamnak: jaj, úgy érzem,
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mintha több erőm lenne, hát most kéne felmenni a
Huszlira és megkeresni, s ha megvan, elolvasni azt az
ősi írást azon a kőtáblán. Mert bizony, Istenem, kell
hogy adj nekünk ilyet, amilyen se a lemki muszkáknak,
sem az ukránoknak sincs, kikből annyi csúszottmászott meg tódult be ide hozzánk, csakis hozzánk nem tudni miért és minek - hogy nincs már elég ház.
Hiába is törik fejüket a mieink, Isten se tudja, mi hozza
ezeket ide. Mert azt még meg lehet érteni, ha egyszerű
dolgos emberek tolakszanak. Dologra jöttekmondanánk. De ezek városiak: se úr, se szolga, mit
akarnak itt, miért jönnek - ez furdal mindenkit. Mert
kenyérmagból nekünk is szűken van, kis karéjra ha jut,
inkább csak málé meg zab van. Mondom magamnak
utam közben, mit törődök velük, se károm, se hasznom
abból. Bajlódjanak velük a fiatalok. Én még ezt az
egyet megcsinálom, megkutatom a táblát, aztán
betakarhat a fekete föld. - Nehéz volt a felmásznom a
hegyre, de legalább tiszta levegőt szívtam. Lent a
völgyben most nagyon érződik meg bűzlik az idegen
szag. Itt fent meg, ahová Isten segítségével
felmásztam-kúsztam, olyan a levegő, olyan a tisztaság,
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drága Istenem, maga az érintetlen természet. És ami
kitárult és megnyílt odafenn: a széles látóhatár. Csak
nézzed, jóember, nézzed és csodáld!
Jobbra a Runa havasok, tovább a Kraszna csúcs
Ungnál, balról Sztoj, majd Kuk, Priszlop, Mencsul,
Nehrovec havasok és messze-messze kéklenek a
hegyek: Pop Iván, Hoverla és Petrosz, legvégén a
Feketebérc-hegy. Istenem, mind a mi havasaink, a mi
hegyeink. Messzire, talán a Szvidovec, mintha embereket látnék. Nyújtózkodom és felismerem őket, azok a
mieink. Annyian vannak, egész sereg, hogy nem is
lehetnek mások, mint Suhaj a legényeivel. Aj, szép
pénz van a fejére kitűzve, de mindhiába szép, drágább
az annál. Ott látom őt a felhők alatt, meg biztosan
vércséket is, mert a vércse az kérem vércse és nem sas,
nem is tudja őt utolérni. Mert úgy hallottam, hogy ő
mást nem iszik, csak friss vizet a hegyen az itatókból
vagy a forrás vízéből; tiszta levegőt szív, ezért olyan a
szeme, mint a sasé, keble mint a szarvasé, szíve mint a
legényé - miértünk ver. És imádkoztam érte, hogy adjon
Isten neki tiszta fejet és ép szívet.
Aztán láttam még két-három embert a csúcsokon.
Maguk elé bámultak, ahogy én is, és magam előtt
láttam elterülni, mint a sárga selymet, a magyar rónát…
és könnyek csorogtak az arcomon. Talán azért, mert
nagyon messzire meresztettem szemeimet. Aztán
milyen furcsa dolog ez, ahogy arra a rónára néztem,
nyomban megéheztem. Istenem, hányszor voltam
odalent kenyérért… Emlékezem és ennék egy darabka
rozskenyeret. De ahogy benyúlok a tarisznyámba,
látom, hogy üres az. Hát nekilátok szedret meg áfonyát
szedni. Mert a szegény ruszinnak már csak ez maradt,
ha nem, hát az éhség … És amint a bokrok közt forgolódom, az egyik sziklában egy rést látok, abban meg
valamilyen papírosok. Kezembe veszem őket és olvasok, és ahogy olvasok, egyre jobban ver a szívem. A
kőtáblát már nem is keresem tovább, csak ezeket a
leveleket olvasom. Két levél volt, semmi több. Az

egyikben a bánatunk beszél, a másikban Magyarország
anyánk felel. Ki és mikor írta őket, Isten tudja. Sokáig
gondolkodtam rajta, de nem tudtam kitalálni. Csak azt
láttam, hogy a nyelve, az a mienk. Olyan szépen írva,
ahogyan mi beszélünk. Mintha a beszédünket betűkkel
írta le volna valaki. Nálunk csak a szeklencei szegénylegény ír így a mi nyelvünkön, ahogy ezek a levelek
íródtak, de őt még, hogy miféle, nem ismerem. Biztos
olvastátok már a könyveit, most Fakobikán lakik.
Onnan meg - meg ne haragudjanak - csak a kutya
szőrén juthattak volna el ide a Huszlira, ebbe a kőrésbe,
ha ő írta volna. Ez meg azért sem lehet, mert hiába
ugyanaz a nyelv, a levelek ősi betűkkel vannak írva.
Olyan régiekkel, hogy alig tudtam kiolvasni. Ezért nem
is gondolkodtam tovább ezen, mert úgy gondoltam,
meg úgy tűnt, ahogy ma is gondolom, hogy másként
nem kerülhettek ide, csak az égből. Mert itt az ég közelebbinek látszik. És ahogy erre hirtelen rájöttem, azon
nyomban megértettem, hogy valahol, valamikor, Isten
tudja, hány száz évvel ezelőtt, a mi Ruszin Bánatunk és
a mi anyaországunk Magyarország előre tudta a mi mai
nyomorúságunkat és pusztulásunkat, és hogy el ne keseredjünk, elküldte ezeket a levélkéket a magasságból:
a kék, ragyogó csillagokkal veretett fényes égből, és ki
más őrizte volna őket nekünk ebben a sziklában, mint a
mi szent atyánk, Miklós. Mert hát írva van:
„Ó, aki Miklóst szereti,
Annak Szent Miklós,
Ó, aki Miklóst szolgálja,
Megsegíti Szent Miklós mindenkor.”
És így az ő őrizete alatt feküdtek itt a nekünk írt
levelek, Isten a tudója mióta, amíg észre nem vettem
őket. Merthogy megjelennek, ahogy bajba jutunk. Ám
olyan baj ért utol minket, amilyen még soha sem. Most
már értem, mért akartam annyira a Huszlira menni a
rosztiszlávi tábláért. És tábla nélkül, de a levelekkel
jöttem le. És amit találtam, mindenkinek odaadom. Na,
olvassuk...
Fordította: Janger Bt.

Harajda János 1941-ben, Ungváron megjelent
„Ruszin nyelv” című műve az irodalmi ruszin nyelv
normáinak kodifikálására tett kísérlet volt. A ruszin
felvilágosodás kiemelkedő egyénisége, ismert nyelvész, tanár, műfordító 1905. január 29-én született a
Kárpátaljai Drugethházán. 1919-ben családjával együtt
Magyarországra költözött, 1924-ben a Székesfehérvári Gimnáziumban érettségizett, 1924-1928
között a Budapesti Tudományegyetem Jogi karán
folytatta tanulmányait. Később a Pécsi Egyetem
Bölcsészettudományi Karának hallgatója volt, 1930ban a lengyel kormány ösztöndíjasaként a Krakkói
Jagelló Tudományegyetemen a magyar-lengyel
kapcsolatokat tanulmányozta. 1939-ben a Krakkói
egyetemi tanárokkal együtt a Gestapó letartoztatta és a
Saxenhauseni koncentrációs táborba deportálta. A
család közbenjárására a magyar kormány elérte
kiszabadítását. 1940-ben súlyos betegen érkezett
Magyarországra, majd, hogy távol legyen a Gestapó

megfigyeléseitől, Ungvárra költözött. 1941-1944
között a Kárpátaljai Tudományos Egyesület igazgatója,
egy sor irodalmi és tudományos folyóirat: „Lyiteráturna Negyilyá”, „Zorjá”, „Ruszká molodezs”, szépirodalmi sorozatok, tudományos és gyermekirodalmi
művek kiadója és szerkesztője volt. 1943-ban Lelekács
N. társszerzővel összeállította a „Bibliográfiá podkárpátszkoj ruszkoj literáturi” („ A kárpátaljai ruszin
irodalom bibliográfáját”), megalkotta az „Idegen Szavak Szótárát” és dolgozott a „ Ruszin-magyar szótár”
összeállításán.
Dr. Harajda Jánost 1944 novemberében, a
kommunista rendszer elleni fasiszta propaganda vádjával letartoztatták, nemsokára a SZMERS (Szovjet Katonai Elhárítás) Ungvári börtönében halt meg.
Págyák V.
"Emlékezetes események kalendáriuma",
Págyák kiadó, Ungvár, 2004.
Fordította: Janger Bt.
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75 éve született Turok-Hetes Vaszlij
A ruszin újjászületés
1989- ben elindult történelmi folyamatának kiemelkedő alakja, a Szlovákiai irodalmi ruszin nyelv kodifikálásának egyik első kezdeményezője és a folyamat
szervezője, a Ruszinszká
Obrodá szervezet és a Ruszinok Világtanácsának
egykori vezetője, az Eperjesi megyei ruszin közösség

kulturális életének meghatározó egyénisége, kiváló
tanár, színházi rendező 1940. január 8-án született a
Mezsilaborci melletti Habura községben. Mozgalmas
és sikerekben gazdag életet élt, alkotott és maradandót
hagyott maga után, tevékenységével hozzájárult az
egyetemes ruszin kultúra fejlődéséhez és népszerűsítéséhez. 2005. november 7-én hunyt el Eperjesen,
távozásával pótolhatatlan űrt hagyott maga után.
Medvigy Petro, Eperjes
Narodni Novinki, 1/2015 (rövidítve)
Fordította: Janger Bt.

Tomcsányi Mihály emlékére
Tomcsányi Mihály 1914. július 16-án született az
Ungvár melletti Gerényben. Az Ungvári Polgári Iskola
befejezése után, 1932-1936 között a Munkácsi Kereskedelmi Akadémián tanult, itt kezdett el írni. A Vak
című elbeszélése 1936-ban jelent meg.1936 - 1938
között a csehszlovák hadseregben szolgált, 1939 - 1945
között postai tisztviselőként Szolnokon,
Budapesten és Kisújszálláson dolgozott.
Kisújszálláson ismerkedett meg jövendő
feleségével, Paál Gizella Annával, 1945ben tért vissza Ungvárra, ahol folytatta
postai tisztviselői munkáját.
Válogatott elbeszélései 1950-ben
„Selyemfű” kötetben jelentek meg. Az író
számos regényével és elbeszéléseivel
bekerült az irodalmi köztudatba. Különösen híres irodalmi műve a „Zsmenyák
család” trilógia: a „Zsmenyák család”, a
„Csendes városka”, a „Fivérek”. Erről a
regényéről az író így vall: „Zsmenyák
család című regényemben a szülőfalumról írtam: a szomszédokról, a falubeliekről, akik között éltem, a rétről, mezőről, szőlőről,
erdőről és a vizekről, amelyekben fürödtem. Az mind
az enyém volt. Lehet, hogy a szereplők jellemábrázolásába magamat és apámat is belecsempésztem. Írtam
anyámról, a szeretteimről, ismerőseimről, közeli és
távoli rokonaimról. A Zsmenyákok közt nőttem fel, itt
telt a gyermekkorom és az ifjúságom”.
Az író műveit több ízben is kiadták, színpadra
állították, megjelent magyar, latin és orosz fordításban
is. A „Zsmenyák család” című regényéből készült egy
három részes film is, amihez a díszleteket az író fia,

ifjabb Tomcsányi Mihály, tehetséges grafikus és
építész készítette.
A neves alkotó munkássága a gyermekirodalom
terén is termékenynek mondható. Ő írta az „Iskola a
tölgy alatt” és a „Kincs” elbeszéléseket, nagy sikert
aratott Mikszáth Kálmán Különös házasság című
regényének fordítása.
Tomcsányi Mihály élete utolsó
napjáig alkotott, 1975. január 19-én súlyos betegség után hunyt el.
A szépirodalom nagymestere volt
ő, aki pontosan ábrázolta az emberi
érzelmek bonyolultságát és mélységét, a
lélek erejét, bátorságát, vakmerőséget,
hűségét. Szeretettel írt az emberekről.
Számos művével elősegítette a múlt
megismerését, hűen ábrázolta Kárpátalja és Magyarország falun és a városokban élő emberek mindennapi életet.
Nemcsak ismert író és jó ember
volt, de szerető és gyengéd férj, bölcs és
jóságos apa, nagypapa is. Irigylésre
méltó megfigyelőképességgel, fejlett igazságérzettel
rendelkezett, ismerte a szavak hatalmát.
2015-ben Kárpátalja és Magyarország számos
településén, ahol Tomcsányi Mihály tisztelői élnek,
emléknapokat tartottak a híres ruszin-magyar
származású író halálának 40. évfordulója alkalmából.
Dr. Pócs Olga
Fordította: Janger Bt.

Felhívjuk tisztelt olvasóink figyelmét arra, hogy közeledik a nyelvvizsga időszak!
A jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatást és a ruszin nyelvvizsga (alap-, közép- és felsőfokú)
követelményeit, valamint a feladatsorokat és azok megoldását az ELTE ITK honlapján olvashatják.
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Manajló András jubileumára
Manajló András alkotói tevékenysége a ruszin és az egyetemes művészet számos rétegeihez
kötődik. A Kárpátaljai
nagyok, mesterek éppen
úgy hatnak rá, mint a
nyugat-európai és Szent
Pétervár akadémikus stílusú festészet szellemisége. Utazásai és külföldi
bemutatói során szerzett
tapasztalatok, látnivalók,
élmények pont úgy inspirálják, mint szülőföldjén
átélt impressziók, vizuális jelenségek.
Közéleti kezdeményezésének néhány kiemelt
projektje: nemzetközi kiállítások, alkotótáborok
szervezése, az Országos Ruszin Önkormányzat
képzőművészeti gyűjteményének folyamatos bővítése,
gazdagítása, kortárs művészek mecénás kapcsolatépítése, tehetségkutatás-gondozás, művészeti értékeink
népszerűsítése az óhazán kívül is. Hagyománnyá vált,
hogy a nemzetközi alkotótáborok zárónapján kiállításra kerülő festmények később a ruszin képzőművészeti gyűjteményt gazdagítják. Ezen kívül
művészeti szerkesztői, kiadói tevékenysége is rendkívül aktív, például: művészeti albumok, ruszinmagyar kiadványok, folyóiratok…
A Kárpátok Régió Kultúráért Közhasznú Egyesület elnökeként létrehozta a Pannon Világ Kulturális és
Ismeretterjesztő Központot, amelyet fővárosunk egyik
legszebb szállodájában, az Aquaworld Resort Budapest
központi aulájában nyitottak meg. Közös projectként
2010-tól az állandóan működő Művészeti Galériában
mutatják be a Kárpát-medencében élő és alkotó
kiemelkedően tehetséges művészeket külföldi és hazai
közönségnek, valamint az általa szerkesztett és kiadott
időközi folyóiratot, amelyben a ma érvényes kommunikációs eszközökkel szólíthatja meg közönségét.
Festődinasztia utódja- és folytatójaként András,
festőművész apjához hasonlóan, saját vagyonának egy
részét nagyapja emlékmúzeumának alapítására
fordította. Ismerve törekvéseit, nem lehet kétségünk

afelől: világhírnevet szerzett saját őseit, családjával
nem azért tartják nemzetünk emlékezetében, hogy
dicsfényt fonjanak saját fejük köré, hanem, mert
gyökereik, Kárpátaljához való személyes szellemi
kötődésük, kulturális kapcsolatuk, hűségük a ruszinsághoz és szeretetük ezt megköveteli. András ezáltal
terjeszti ki a szeretett nagyapa és apa hirtelen elveszített
fizikai létének határait. Mondta nekem egyszer:
„Érzem, hogy segítenek, energiájuk sugárzik felém,
mintha még mindig mellettem lennének.” Az alkotás
folyamata hozza meg neki a harmóniát, a boldogságot.
Szeretettel fest, mintha ajándékot készítene szeretteinek – mondta. Segítségére van a művészetet értő
családja, a mindig gondját viselő, szintén festő,
iparművész felesége Andika, akivel együtt Gregor és
Teodor nevű fiaikat nevelik. Keményen, koncentráltan
és boldogan, ösztönös elhivatottsággal dolgozik.
Kiállításaira készülve szeme előtt mindig az alkotás
lebeg, annak minden örömével és gyötrelmével.
Színeiből árad az erő, látásmódjának líraisága és
természetessége.
Manajló András 1970. január 14-én született
Ungváron, 45. éves korára érett festőművésszé vált.
Hazai kiállításain kívül, sikeresen mutatkozott be:
Amerikában, Svájcban, Egyesült Arab Emírségben,
Németországban, Angliában, Olaszországban.
Művészeti hitvallása: „Az ember természeténél
fogva a szépre, a szeretetre vágyik!”
Ortutay Mária

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

Памнятаєме, припоминаєме

Donáth Lehel emlékére
(1935.03.17-2015.01.16)
Tragikus balesetét követően, két és fél hónapos
kóma után elhunyt Donáth Lehel, a Budapest V.
kerületi (Belváros – Lipótvárosi) Ruszin Önkormányzat elnöke. A villamosmérnök végzettségű, nyugalmazott
Külügyminisztériumi Főtanácsos a
nemzetiségi mozgalomba 1999-ben
kapcsolódott be, Ő lett az V. kerületi
Ruszin Önkormányzat elnöke, és ezt a
tisztséget 16 éven át töltötte be. Kiváló
szervezőképességét folyamatosan
kamatoztatta úgy kerületi, mind közös
Budapesti rendezvények szervezésében. Nevéhez fűződik a hagyománnyá
vált Budapesti Ruszin Batyus bál rendszeres szervezése, ruszin képzőművészek kiállításainak, irodalmi estek,
tudományos konferenciák szervezése.
Az 1000 éves ruszin-magyar együttélésről konferencia anyagai megjelentek külön
kiadásban, melyet a nagy érdeklődésre tekintettel újra

kellett kiadni. Bár mindössze öt évet töltött Kárpátalján
(édesapja Malomtó-n – Zsornava-n volt erdészmérnök), a Kárpátok és a kárpátaljai
nép szeretetét mindhalálig megőrizte.
A nagy Tiszai árvíz idején teherautó
számra szervezte és szállította a
segélyszállítmányt az árvízkárosultaknak Kárpátaljára, majd elsőként Hajdúszoboszlón megszervezte az árvízkárosult családok gyermekeinek üdültetését. Évente szervezte a Balatonszepezdi anyanyelvi táborokat, ahol a
Magyarországi ruszin gyermekeken
kívül Kárpátaljai gyermekek is üdültek
(Rahóról, Volócról, Munkácsról, Ungvárról). Három ciklusban (12 éven át)
volt tagja az ORKÖ közgyűlésének.
2009-ben Hodinka Antal Díjban részesült. Emlékét szívünkben megőrizzük.
Emlékét megőrizzük!
A hazai ruszin közösség nevében: Dr. Szabó János

Minden háború
(Hattinger Gábor)

Minden ellen, ami háború,
minden ellen, ami fenyegető,
mindenkor felháborodom.
S életemben mégis ami ér valamit,
az mindig az örökös háború.

A puccs megbukott!
Nyilatkozat
A hazai ruszin közösség nevében az Országos Ruszin Önkormányzat képviselő-testületének tagjai felszólítjuk
Popovics László, Popovics Tibor Miklós, Erdős József, Kuzma Hanna, képviselőket, valamint Dr. Ujaczki Tibort, a
RUKISÖSZ elnökét az ORÖ demokratikusan megválasztott képviselők és tisztségviselők elleni törvénysértő,
elvtelen, valótlan és durva támadások azonnali leállítására és elhatárolódunk az efféle magatartástól, amely
szégyent hoz a több éve tisztességes tevékenységet folytató ruszin önkormányzatokra és közösségekre.
2/2015. (II.12.) ORÖ határozat

Idén február 6-án bemutatták a 2014. évi „Ruszin
Almanachot”, amelynek Előszavában a szerkesztők, a
tavalyihoz hasonlóan, ismét valótlan tényeket közöltek
a kiadvány támogatásával kapcsolatban. Az eltel négy
év során az Almanach támogatására nem érkezett
hivatalos, írásos kérelem a kiadók felől. Közismert
tény, hogy 2011-2014 között az Országos Ruszin
Önkormányzat elnökhelyettese Dr. Ljavinyec
Sztyepán, az ORÖ Oktatási és Kulturális Bizottságának
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elnöke Lyavinecz Marianna volt, akik tisztségüknél
fogva ismerték a támogatási kérelmek benyújtásának
szabályait.
Felszólítjuk a Ruszin Almanach szerkesztőséget,
hogy haladéktalanul vessen végett az Országos Ruszin
Önkormányzat alaptalan rágalmazásának és a ruszin
médiában elhelyezett Nyilatkozatban cáfolja meg
valótlan állításait.
(Szerk.)
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Кроника

Krónika

Януар

Január

7.: Русинськоє Самосправованя Зугло, уєдно из
Русинськым Самосправованям XVI. района и Русинськым Самосправованям Уйбуды держали традіційноє Руздвяноє сято.
10.: Столичноє РНС, Общество Русинської Културы и Столичнї Районї РНС орґанізовали Крачуновый бал, де выступив мукачуськый фолклорный
ансамбль „Руснакы”.
14.: У Зеркалнуй Салї резиденції Міністерії
Людськых Ресурсув статс- секретаріат из вопросув релігійных, націоналных и цівілных сосполных капчань провюв засіданя из предсїдателями
Вседержавных Націоналных Самосправовань.
25.: Резултативно отбыли ся повторнї выборы
націоналної меншины Егера. Предсїдателём зась
став Бийло Ласло Тромбіташ.

7.: A Budapest Zuglói, a XVI. kerületi és az Újbudai
Ruszin Önkormányzatok hagyományos Karácsonyi
Estet rendeztek.
10.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat, a
Ruszin Kulturális Egyesület, a fővárosi kerületi RNÖ
megtartották a Karácsonyi Ünnepséget. A zenés
programot a Munkácsi „Rusznáki” Népi Együttes
szolgáltatta.
14.: Az EMMI Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának
vezetői és az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok elnökei az EMMI épületének Tükörtermében
értekezletet tartottak.
25.: Eredményes volt az időközi egri települési nemzetiségi választás. Az Egri Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnökévé ismét Trombitás Béla Lászlót
választották.

Фебруар
6.: Столичноє Русинськоє Самосправованя,
Самосправованя VI. и III. районув, Общество Русинської Интелігенції им. А. Годинкы тримали
конференцію по случаю 151. ручницї од дня роженя академика Антонія Годинкы и презентацію
Русинського Алманаха 2014.
6-8.: Дни памняти aкадемика Антонія Годинкы
держали и у Пийчу. У проґрамі: бесіда за круглым
столом про жывот и дїятелность академика, стріча
гостей из русинськов греко-католицьков громадов,
покладеня вінкув на памнятну таблу Антонія
Годинкы у Пийчськум Універзітетї.
12.: Депутатськый корпус Вседержавного Русинського Самосправованя у резиденції ВРС тримав
екстреноє и плановоє Засіданя, на котрому было
принято буджет ВРС и Інстітуцій на 2015. рук.
20-22.: Межинароду научну конференцію пуд
назвов Нищеня народув у XX.
ст. у Европі и міста совмісного
проживаня жыдув и християн у
наш час, орґанізовав у Сеґедї и у
Говдмезёвашаргелї віце статссекретаріат из вопросув релігійных, націоналных и цивілных
сосполных капчань МЛР и Інстітут Ференца Ґала.

Február
6.: A Budapest Fővárosi, a VI. és a III. kerületi RNÖ és
a Hodinka Antal Ruszin Értelmiségi Egyesület megtartották Hodinka Antal akadémikus születésének 151.
évfordulójának szentelt emlékkonferenciát és a
Ruszin Almanach 2014. című kiadvány bemutatóját.
6-8.: Hodinka Antal akadémikus emléknapokat
tartottak Pécset, a Pécsi Ruszin Önkormányzat szervezésében. A program részeit képezték: kerekasztal
beszélgetés Hodinka Antal akadémikus életútjáról, panachida, találkozó a pécsi ruszin görögkatolikus közösség tagjaival és koszorúzás Hodinka Antal emléktáblájánál a Pécsi Tudományegyetemen.
12.: Az ORÖ székházában megtartották a rendkívüli és
a soron következő rendes közgyűlést, amelyen elfogadták az Országos Ruszin Önkormányzat és Intézményeinek 2015. évi költségvetését.
20-22.: Az EMMI Nemzetiségi és a
Civil Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Helyettes Államtitkársága
és a Gál Ferenc Főiskola XX.
századi népirtások Európában és
a keresztény-zsidó együttélés
színterei ma címmel nemzetiségközi tudományos konferenciát
szervezett Szegeden és Hódmezővásárhelyen.
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