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Кроника             Krónika

Юлій

5: Русинськоє Теріторіалноє Націоналноє 
Самосправованя  области Б-А-З, уєдно из Міш-
колцськым Русинськым Самосправованём и ОРМ 
орґанізовало cято честованя памняти славянського 
писемства и Сятых Кирила и Методія у ґреко-
католицькуй церкві Мішколц-Ґёрёмбёля. По 
привітственум слові Бан Ґерґейне Марії Соноцкі, 
предсїдателя Б-А-З областного ТРНС и Мішколц-
ського РНС многочислена публика из інтересом 
слухала лекцію Др. Томаша Бубнова за Шайовпал-
фаласькый Ірмолоґіон и насолоджовала ся сяточ-
ным концертом Мужського Візантійського Хора 
Сятого Єфрема.

14-19.: На ініціативу Русинського Теріторіал-
ного Націоналного Самосправованя области Б-А-З, 
Мішколцського Русинського Самосправованя и 
ОРМ пуд веденём о. Абела Сочкы, ЧСВВ,  вірникы-
Русины, ґрекокатоликы многых парохій зучастнили 
ся у орґанізованум Мішколцськов Ґрекокатолиць-
ков Єпархіёв 130 кілометровум,  Шайовпалфала-
Маріяповч, ІІІ. Русинськум пішум паломництві на 
честь праздника Сятого Илія.

25.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Толчвы держало традіційноє Сято Русинськуй 
Културы, котроє зачало ся Ґрекокатолицьков Божов 
Службов у містнуй церкві, пак числена публика 
послухала привітствену бесїду предсїдателя РНС 
Толчвы Томаша Гаттінґера, посланика Русинув у 
Парламентї Віры Ґіріц и предсїдателя ВРС Віктора 
Крамаренко. Сято завершило ся деґустаціёв 
традіційнуй ґастрономії и выступом школашув 
Толчвы, Комловшського Фолклорного Ансамбла и 
танцёвалнуй ґрупы Шарошпотокськуй Умілецькуй 
Школы.

Авґуст

1.: Пуд орґаніза-
ціёв Комловшського 
Містного Самосправо-
ваня на радость велми-
чиселної публики, из 
богатов културнов про-
ґрамов у селї держали 
Русинськый Націонал-
ный День. Акція зачала 
ся Сятов Літурґіёв на 
ц е р ь ку в н о - с л о вя н -
ськум языкови у міст-
нуй ґрекокатолицькуй 
церкві. По привітствію 
предсїдателя Комлов-

шського Русинського Самосправованя Ласлова По-
повича и предсїдателя Світового Конґреса Русинув 
Др. Степана Лявинца, праздник продовжив ся у 
Русинському Паркови Комловшкы. На ґала-концер-
тї выступили школаші Комловшськуй Русинськуй 
Націоналнуй Школы, воспитаникы захоронкы, 
Комловшськый Фолклорный Ансамбл и Русин-
ськый Танцёвалный Ансамбл из Пряшова. Празд-
ник закончив ся выставков-деґустаціёв русинськуй 
народнуй ґастрономії и веселым балом.

8.: Восьмый раз Пейчськоє РНС из цілёв пред-
ставленя богатства традіційнуй русинськуй кухнї 
орґанізовало Сято у виницї. Честованым гостём 
быв бирув села Квасово из Пудкарпатя Василь 
Губаль из сопроводженём. У проґрамі выступили 
солісты Панонської філгармонії, Жужа Лебеда, 
Рийка Т. Шойом, Мигаль Ингоф, Йожеф Чегіль. 
Гостї навщивили выставку образув Артура Ґрінчи-
шина. По осяченю о. Ласловом Бодоґаном їдїня за-
чала ся деґустація: голубцї из грибами, уха по-
ужгородськы, рейтеш из сыром, печенї у пецу сыр-
никы по русинськы, ку котрым силовали паленку и 
вино, вуробленоє винарями ̶ членами русинськуй 
общины. Пак звучали наші народнї піснї, фіґлї, 
приказкы.

12-13.: Ґрупа пейч-
ськых Русинув навщи-
вила у Бурґенландї ва-
рошик Бороштянкё, де 
погребеный Еде Еґан, 
єден из тых люди, ко за-
служили од нашого 
народа майбулшу честь 
и памнять. Навщива ся 
зачала з офіційнуй час-
ти на містнум цвынтарі, 
де были возложенї три 
вінцї на груб славного 
Еде Еґана од имени Ру-
синськых Вседержав-
ного и Пейчського Са-
мосправовань, и посла-

ника од Русинув у Мадярськум Парламентї ‒ Віры 
Ґіріц. Годно быти, же по первый раз на сюм цвын-
тарі загучало русинськой слово. По куртуй бесїдї 
Йожефа Чеґіля, предсїдателя Пейчського Русин-
ського Самосправованя, ініціатора и орґанізатора 
путованя, и професора Др. Михаила Капраля вінцї 
были возложенї членами русинськуй делеґації. 

Кроника акцій нашых самосправованьКроника акцій нашых самосправовань
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Поселеня Вамошуйфалу росположеной у Зем-
плинськых горох на березї рікы Бодроґ, близь села 
Комловшка, де прожывавуть Русины. Много моло-
дежі лишило Комловшку, што было характерным 
про послїднї десятилїтя. Булша часть перебрала ся 
до Будапешта вадь у другі великі вароші. Многі 
фамілії перестяговали ся также до Толчвы вадь 
Вамошуйфалу, захранявучи фамілійнї капчаня. 

3. октовбра 2010. рока – знаменита дата у жы-
вотї поселеня Вамош-
уйфолу зато, же часть 
обывательства рішила 
засновати русинськоє 
самосправованя. На лї-
шту избирателюв при-
голосило ся 42 особы, 
што мож раховати 
цалком успішным про 
новоє самосправованя. 
По оглашеню резул-
татув выборув 18. ок-
товбра на установляву-
чум засїданю было ос-
новано Русинськоє На-
ціоналноє Самоспра-
вованя поселеня Ва-
мошуйфолу, предсїда-
телём котрого став Ґабор Варґа, котрый занимать 
сесь почестный пост и доднесь. Члены самосправо-
ваня: Ернёне Вереш и Мікловш Контраш.

Уже у октовбрі отбыла ся перва акція у жывотї 
нового самосправованя – творчый вечур русин-
ського поета Ґабора Ґаттінґера-Клебашко, родака из 
Комловшкы. Містнї Русины учули літературнї 
творы на русинськум языкови, слухали русинську 
музыку, у тому числї и русинськый гімн. На сякум 
первум собраню общины ушыткі чули ся добрі. Из 
того часа каждоручне проведеня літературных 
русинськых вечорув у октовбрі уже стало файным 
сохташом. Айбо созданя ВРНС – се лем краєугол-
ный камінь великої роботы. Головнї події у 
побудованю общины были ищи поперед нами. 27. 
новембра 2010. рока члены общины зучастнили ся у 
конференції пуд тітулом: „Роля ґрекокатолицької 
церьковли у захраненю русинського ідентітета», 
котра проходила у Шайовпетрі. Делеґація вернула 
ся дому, збогативши ся новов хосеннов інформа-
ційов. 27. децембра отбыв ся Руздвяный русин-
ськый вечур у селському клубі. Русины, прибывші 
из Комловшкы, указали Віфлеємські игры зыйшов-
шуй ся файным числом авдіторії. Пуд час 

проґрамы, котра пройшла у чудеснуй наладї, 
публика співала вєдно из выступавучыма, дїточкы 
читали верші. На основі позітівных доимув было 
прийнято рішеня проводити сякі културнї акції 
каждый рук.

Нашоє самосправованя пудписало договоры 
про сотрудництво и взаимопомуч межи русин-
ськыма общинами и из цівілнов орґанізаціёв 
Обществом Русинув/Рутенув Мадярщины (ОРМ). 

Каждый рук пудпору-
єме и зучастнюєме ся 
у сяткованю памняти 
Ференца Раковція II. 
Мы рахуєме, же треба 
прискіплёвати націо-
налнї цїнности на 
ушиткых містох, де 
жыють Русины. Сякі 
акції тїсно поязанї из 
ґ р е ко катол и ц ь ко в  
церьковлёв, особенно 
у вопросох русинства. 
Также до сёго одно-
сить ся и народный 
фолклор. Каждый рук, 
хоснувучи успішно 
вугранї ґранты Адмі-

ністрації Пудпорованя МЛР, пробуєме притяговати 
русинську общину ку сосполному жывотови по-
селеня. 

У юлію 2011. рока совершили сьме паломни-
чество у Маріяповч, а у септембрі мало менша 
ґрупа зучастнила ся на торжествох Сята Малої 
Богородицї у Сентендре. Пуд вплывом сёго у 2012. 
роцї у деревлянуй Мандокськуй церковцї у 
Сентендре на Службі Божуй нашых вірникув уже 
было 50 чоловік.

У децембрі 2011. рока пройшов традіційный 
културный фестівал, на котрому выступили сестры 
Кедик и Комловшськый Фолклорный Ансамбл.

У послїдувучі рокы каждый децембер прово-
дили сьме Дни захраненя традіцій и русинської 
културы. Од 2012. рока нашоє самосправованя на-
зывать ся Русинськоє Націоналноє Самосправо-
ваня Вамошуйфалу.

У децембрі 2012. рока нас навщивили наші 
комловшські братя, у тум числї школаші, бетлеге-
меші и участникы Фолклорного Ансамбла. У 
децембрі 2013. рока мы покликали до себе позна-
тый Мужськый Візантійськый Хор Сятого Єфрема, 
котрый исповнив Божественну Літурґію, а также у 

ВамошуйфалуВамошуйфалу
Представляєме Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
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керетох днюв културы дав концерт у містнум Домі 
културы. 

2014. рока презентовали сьме книгу єпископа 
Др. Сіларда Керестеша „Az én Bibliám –Homiliák”. 

Из рока на рук росте розмаитость захраненя 
русинськуй дїдузнины, ширить ся спектр проґрам у 
области літературы и націоналної културы. Пуд сим 
вплывом Вамошуйфалушські жоны створили свуй 
Ансамбл Народної Русинської Співанкы. У 
послїднї рокы у Комловшці у Русинському паркови 
проходить фестівал „Вертайме ся ку корінюм. 
Русинськый фестівал захраненя традіцій и ґастро-
номії”. У лїтї 2014. рока зучастнили сьме ся у 
триднёвум паломничестві Шайовпалфала – Маріо-
цел на автобусї. По путёви попозерали сьме у 
Дёндёшпата олтарь Ессе, у Будапештї парламент, 
Базіліку Сятого Іштвана. У Австрії по навщивленю 
монастыря Мелки, досягли сьме нашу главну цїль ‒ 
поклоненя оріґіналнуй іконї Слезоточивуй Марії у 
Відню, котру даколи перевезли из Маріяповча. 
Послїднїй день провели сьме у абації Панонголмы.

На сяточностёх памняти Ференца Раковція II. 
філіал Мадярського Націоналного Музея Музей Ф. 
Раковція у Шарошпотокови вєдно из Русинськым 
Націоналным Самосправованём Вамошуйфалу 
голосив конкурс дїточого малюнка „Gens 
fidelissima – майпреданый народ Ференца Раковція 
II.” Из радостёв годнї сьме повісти, же у конкурсї 
быв представленый 41 дїточый рисунок. За 
рішенём компетентного журі наші школаші заняли 
ушыткі призові міста и были удїленї дарчиками – 
книгами и чоколадов, а їх сокласникы дустали 
ґратіс карткы у музей.

1. мая мер Вамошуйфалу голосив конкурс 
ґастрономії, котрый проходив у керетох Вамош-
ської маёвкы. Русины Вамошуйфалу ладили лап-
чанку на огнёви за старовинным рецептом. Окрем 
того пекли ланґош у пецу и варили боґрач из заяця. 
Наша русинська ґарда была у дуже файнуй наладї!

9. мая 2015 рока (прикапчавши ку датї 
проведеня Днюв Націоналної Културы), РНС 

Толчвы довєдна из РНС Вамошуйфалу у будовлї 
Мікротершег у Толчві тримали уже 3-ій фестівал-
стрічу „Назад ку коріню III.” Пуд голым небом 
пекли лапчанку. Айбо на столови быв и ланґош, и 
вшелиякі шютеминї, котрі напекли русинські 
ґаздынї. Уровень стрічі закріпили співанкы Русин-
ськых Фолклорных Ансамблув из Комловшкы и 
Вамошуйфалу.

27. юнія 2015. рока у керетох проґрамы 
Навщивленя поселень Словакії, у котрых жыють 
Русины, провели сьме незабываємый день. Молили 
сьме ся у ґрекокатолицькых церьквох Свідника, 
Ладомармагаша, Гонковце. Побывали сьме и на 
полськум гатарі, плавали сьме на човнох по ріцї 
Дунаєць, а поєднї прошейталовали ся и на 
полськый бук. У пообіднїй час почестовали сьме 
памнятник Александера Духновича у Пряшові, 
заспівали сьме коло нёго Русинськый гімн и 
Вручаніє. Навщивили сьме Кошицї, Борші, покла-
ли сьме вінцї до буста Ференца Раковція II.

Наш Жунськый Фолклорный Ансамбл Русин-
ської Співанкы дустав од Русинського Націонал-
ного Самосправованя Еделейня покликаня 15. 
августа навщивити Еделейнь на одзначеня днюв 
ґрекокатолицькых фамілій. 12-13. септембра у сло-
вацькому Вамошуйфалу проводить ся націонална 
стріча поселень Вамош. Покулько Вамошуйфалу є 
членом сполочности поселень Вамош, мер 
попросив наш фолклорный ансамбл выступити на 
стрічі и представити нашоє поселеня. Также у 
Вамошдёркёнь у октовбрі одбуде ся подобна стріча 
фолклорных ансамблув, де будуть выступати и 
наші артісты.

27. септембра на акції Русинського Націонал-
ного Самосправованя Вамошуйфалу, пудпорова-
нуй ґрантом Адміністрації Пудпорованя МЛР вы-
ступить Жунськый Фолклорный Ансамбл Вамош-
уйфалу.

Ґабор Варґа 
Предсїдатель РНС Вамошуйфалу

Потовмачила: Ірина Скіба 
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женя у ІІ. Світовуй Войнї пятьма вояками, межи 
котрыма быв сержант русинського походженя 
Михаил Стренко, америцькуй заставы на япон-
ськум острові Іво Джіма. 

Родив ся Михаил Стренко 1. новембра 1919. 
рока в Орябинї днешнюй Словакії. Кедь мав шість 
рокув из родителями перестяговав ся до Зъедине-
ных Штатув, скончив середню школу у Пенсілванiї 
и в октовбрі 1939. рока приголосив ся ку морськуй 
піхотї. Погыб 1-го марца 1945. рока. Михаил 
Стренк быв нагородженый многыма америцькыма 
нагородами и похованый на Арлінґстонськум 
цынтарю (сектор 12., груб 7179.) 

Петро Медвідь
Інфо РУСИН, 3/2015

Премєров документалного філма „Най наш 
флаґ вічно трепече!” честовали у Зъединеных 
Штатох, у Джонставнї 70-ручный юбілей воздви-

Бенза, прекрасный ґазда, застачає участникув 
пленера первокласным сервізом у своюм краснум 
готелу. 

Тематика діску-
сій и обговорень пле-
нера: колектованя, ар-
хівація, пудготовка ку 
вуданю матеріалув за 
жывот и творчость 
нашых художникув, 
орґанізація курсув ма-
лёваня и выставок. 

Наша майглавна 
ціль: демонстровати 
розвуй, способность 
обновленя и солідар-
ность умілцюв Кар-
патського реґіона. 

Марія Ортутай
Потовмачив: 

Janger Bt.
На фото: 
Петер Фёлдеші из супругов Любов, Петер Матл из 

супругов Сіранус, сыном Арпадом и ёго супругов Олґов, Сергій 
Чубірко из супругов Іринов, Андрій Манайло из супругов 
Андрейов Ілько, Андраш Бровді, Марія Ортутай и Дёрдь Бенза.

VII. Межинародный Русинськый Творчый 
Сімпозіум отбыв ся у Балатонфёлдварі 6-14. юнія 
2015-го рока. Орґанізаторами были: Дёрдь Бенза, 
предсїдатель курато-
ріума „Про загатарных 
Мадяр”, Андреа Ілько, 
предсїдатель Вацського 
Русинського Самоспра-
вованя. Андрій Манай-
ло, директор Културо-
лоґічно-Просвітител-
ського Центера – Світ 
Панноніи руководив 
професіоналнов про-
ґрамов пленера. Уже 
многі рокы участникы 
пленера - знамі русин-
ські малярі, котрі жы-
ють у Карпатськум ба-
сенї и Італії - из радос-
тёв, реґуларно збира-
вуть ся на Балатонї, обы малёвати прекраснї 
пейзажі и красоту непрестано мінявучого ся озера, 
на вечурнїх діскусійох обговорити актуалнї 
вопросы, наповнити ся енерґійов творчостї. Дёрдь 

VII. Межинародный Русинськый 
Творчый Сімпозіум

VII. Межинародный Русинськый 
Творчый Сімпозіум

Памнятник америцькым героям – 
покорителям острова Іво Джіма у Арлінґтоні.

Герой русинського походженяГерой русинського походженя
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Наші таборы              Táboraink

Дякувучи ґрантови Адміністрації  Пудпоро-
ваня Міністерії Людськых Ресурсув, вуграному 
Вседержавным  Русинськым Самосправованём,  
уже третїй раз у познатуй про ушыткых вір-
никув–ґрекокатоликув Шайовпалфалї быв орґа-
нізованый Табор Захраненя Русинськых Традіцій. 

У таборі зучастнило 
ся 22 дїти из Мішколца, 
Еделейня, Гомроґда, Сік-
сова, Будапешта, Тіса-
вашвара, Дебрецина, 
Башкова и Гейовкересту-
ра. На занятёх традіцій-
ного прикладного уміл-
ства дїти освоїли тайны 
выготовленя тїста, спо-
собы хоснованя фетра у 
декорації. У проґрамі 
были и екскурзії, спор-
тованя, змаганя, занятя 
материнськым языком.

По сконченю школ-
ного рока наш табор уже 
традіційно быв притом-
ный на благовіннум обрядї вошколашув урокув 
реліґії  Мішколцської Ґрекокатолицької Єпархії и  
зучастнив ся окремов командов у змаганёх , у 
котрых, бавлячи ся, ушыткі грачы зберали сумы на 
біржі, из „цїны” котрых мож было вукласти ікону. 

У керетох проґрамы из народописа мы 
навщивили реставровану церьков на площі Буза. 
Дїти з інтересом изучали у Мішколц-Гёрёмбёлю  
Русинську пивницю, вуставленї там серсамы на 
зачатку XX. столїтя, котрі хосновали ся пуд час 
обробеня виниць и вуготовеня вина. У хранилищох 
музея мы увидїли копії церьковных книг, из котрых 
познакомили ся из історіёв Русинув Гёрёмбёля. 
Навщивили сьме и Пивницьку келію, котру по-
будовав у час межи двох світовых войн Михаил 
Маршалко. Сей чоловік и прикрасив стїны пивницї 
чудеснов різьбов. Ипен изза сакралної різьбы сесю 

Табор Захраненя Русинськых Традіцій Табор Захраненя Русинськых Традіцій 
Шайовпалфала, 15.–21. юнія 2015. рока

пивницю назвали келійов. Дїти зачудовано по-
зерали на спрятанї у мглї пивницї краснї ціфрованя 
и сімболы, освітленї  мерехтливыма свічками.

 У Таполцї дїти послухали історію абатства 
Бенедектинцюв, пак прогуляли ся у паркови, де  
старші дїти вупробовали множество пригод, а 

менші бобслейну трасу. 
На другый день мы 
навщивили чудесно од-
реставрованый каштель 
Еделейня. Вун состоить 
ся из величезных зал и у 
прекраснуй централнуй 
из них дїти змагали ся на 
«лїпшого ґіда експозі-
ції».

У одремонтовануй 
спортивнуй залї ґреко-
католицької школы Ся-
того Николая у Еделейнї 
дїти хосновали лїзецьку 
стїну, по котруй пак быв 
приём у Еделейнскому 
РНС. У казковум селї 

Ірота  навщивили сьме родину Естер Кішіцкі, де 
пуд час гостины у  бабкы и дїдика Естер учули сьме 
за історію села, сохташі жыючых туй людей. 
Видїли сьме и прекрасну будовлю ґрекокатолицької 
церьковли на селськум берегови, де сьме ся 
помолили за свої родины. Каждый день у церьковли 
Шайовпалфалы мы просили слезоточащу ікону 
Дївы Марії за заступничество. 

У нашум таборі редакція телевізії „Рондо”,  на-
філмовала жывот дїти, котрі туй лїтовали. Пуд час 
„премєры” філма видїли сьме кадры минувшых 
рокув, айбо дїти уже плановали будучность.

о. Янош Мигаль Соноцькый
Потовмачила: Ірина Скіба
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Наші таборы              Táboraink

Сёго рока межи 22. и 30. авґуста у Балатон-
фёлдварі уже традіційно проводив ся табор ру-
синського языка и умілства. Главнов цілёв акції 
было захраненя русинського ідентітета, културных 
и реліґійных цінностюв. Майбулшый акцент клали 
сьме на штудованя материнського языка, спо-
знаваня традіцій и културы. Ушытко застачало ся из 
помочов русинськых професіоналув при каждо-

деннум штудова-
ню русинського 
языка, народопи-
са, прикладного 
умілства, ученю 
співаня, малёваня, 
музыкы и танцюв. 
Дїти розвивали 
свої языкові знаня 
ученём вершув и 
співанок. 

Знамі русин-
ські художникы 
( Ірина Фірцак,  
Андрій Бровдій) 
указали дїточкам 
характернї темы у 
русинськум маляр-
стві, познакомили 
їх из роботами ру-
синськых май -

Русинськый молодежный 
языковый и умілецькый табор 2015.

Русинськый молодежный 
языковый и умілецькый табор 2015.

струв, хоснувучи 
характернї тех-
никы, што пред-
ставленї суть в 
умільськых албу-
мох, вуданых у 
Мадярщинї.

На умілськых 
штудіёх дїти спо-
знавали хоснованя 
акріловых и олайо-
вых фарб на тексті-
лї, на занятёх по 
рукодїлству учили 
ся способум плете-
ня, роботї из гли-
нов,  текстілом, 
продукованю ба-
вок из дерева и па-
піря, характернуй 
русинськуй вы-
шывцї (низинї), 
техницї батіка.

На годинох народознавства дїточкы мали 
можность познати традіції и сокташі, націоналного 
шатя и ґастрономії.

Орґанізаторы табора забезпечили дїтюм 
триразовоє їдїня и бываня у цімрох на 4-5 міст. У 
проґрамі были русинські бавкы и вшелиякі весе-
лїня. Путовало ся у Тігань, де дїточкы познакомили 
ся из історіёв містнуй абації, из роботами горчарюв, 
навщивили етноґрафічный музей-сканзен.

У послїднїй день перебываня у таборі от-
ворила ся выставка дїточых робут, выпродукованых 
пуд час занять, и выставка малюнкув. Завершила ся 
робота табора ґала-концертом, у котрум зучастнили 
ся молодї Русинята.

Олґа Сілцер-Ликович
предсїдатель РУКЕ

заміститель предсїдателя ВРС
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Наша література               Irodalmunk

же уж немал бул змісель просити Бога, же «давай 
дождьу, Боже давай, не лем указувай». На мінуту 
обидвоє опробували зрозумити то, што їм мама 
повідала. Нука у душі цітіли, же пару роки іщі 
пережыют, покі зрозумлят мамине слова, так 
копали далей. Мані бачі як пустили монтерох до 
хіжи, вказали, же де би хтіли телефон, пак шадли 
собі до кухні, а одтай следували, же як роблят 
хлопци, котрих понукли зоз погарик вином. Же 
нехотіли пити, так лем собі наляли зоз єдним 
погариком. Робота нетримала барз дого, скоро 
затягли телефонный дрот, пришрофовали спойку а 
пак вишли вон на драгу, де єден змеджі ніх вишол 
горі на стоп а дроти взязал зоз централнима 
дротами 

– Но, бачі скончіли сме роботу! – а зачали 
пакувати.  Зоз далека дзвон було чути, котрый на 
модліня а на обідуваня кликал людів дома, і вон на 
полях. Не було то іншак ани у родині ніни Рози.

– Марішко обід, а приведь і Пішта! – загуякали 
ніна Роза, а уж і краяли хліб ку пасуї, котра була у 
дінерки. Мали зачінали фтікати ку обіду, но 
Марішка раз шя ошпотила, хпадла на землю, але 
так, же шя цалком потокла а іщі пару раз шя 
котуйбала на землї, де не мало кукурицу поламала. 
Міцно плакала од болїстю, руки і голову си зложила 
на болячі колїна, но цітіла болїсть і у ребрах. Як ніна 
Роза то збачіли, уж були при Марішки, чапли ї 
двараз на гузицу а лем теё ї повідали: „ Cмодь, же 
штоз наробила!, Боже, Боже, телё кукурици...”.

Меджі тим монтери у Мані бачія скончіли зоз 
пакуваньём, одздравкали а лем телё їм повідали: 
„Но бачі, од днешка телё можете бешідувати а стим, 
келё лем хцете”, но то забудли повісти, же і платити 
треба концом мішяца за бешідуваня. Випровадили 
хлопців, пак вернули ша до кухні, обзирили 
телефон, шадли ку столу а випили знову погарик 
вина. –Як було добрі було кедь тото шитко уж бул єм 
дістал, кеди єм бул молодый! То могло було бути 
шпіца! Веёме сме думали, же молодость, або 
середный час нашого жывота є верхолина. Як би 
могли тим бути!? Бо жывот шя може ускуточніти 
лем зоз пережыньом старих віках. Але радшей не 
думам стим, иду а шя похвалью зоз телефоном 
другим.

Мані бачі виклали телефоніцкый реґістер а 
горливо зачінали кликати своїх знамиг. Так то ишло 
пару тиждні каждый день, кеди раз лем пришол 
учеть. Мані бачі як отворили лист, наперед ку серцу 
хватли а пак ледво заклилали санитку.

Ґабор Ґаттінґер

Слонко уж веце як годину праскало на небі, но 
Мані бачі іщі ша лем тераз обернули на другый бік. 
Часу мали дост, вшак телефоніншталатери слуби-
ли, же прийдут около дешатой монтувати телефон.

Велика а радостна справа є то у валаї, вшак 
роки требало ку тому, же бы і такый малый валал де 
і Мані бачі жыли свій валалскый жывот, ша дістали 
ку телефону. То є така часть Країни, де ани 
мобілный телефон не фунґує, але ани телевізію не 
може смотріти чловек, бо централно ани єден канал 
немож лапити. 

Но немал каждый таке щестя як Мані бачі, хто 
мог остати дома, бо векшина людьства перебігло 
слонко а вон були на кукурічанной землї а 
окопували іщі у голодку. Вони уж несадили.

Праві тоту драгу ходили і ніна Роза, котри 
винесли і діти зоз собом на полье. 

–Шчестя Боже дай! – здравкали тому, хто уж 
копал.  

–Дай Боже і тобі добре здравя Розіка! – було 
чути одповід, а ишли далей.  Мали три сину і єдно 
дівчатко, котре ша волало Марішка. Не бул то 
легкый жывот зоз дітми, але ани без ніх. На обід і на 
вечерю ніна Роза старість не мали, бо пасую зоз 
костями, на котрима ша нашло і мало меса, вчера 
вечур нескоро наварили. Тераз уж ''лем'' на роботу а 
на діти требало меркувати. Меджі тим Мані бачі ша 
зобудили, шмарили доша півдецу палїнки, 
пофриштикували хпечени яйца зоз солониной, на 
то випили погарчек вина, а ишли вон на двір 
кормити звіря. Зато єдно око ше мали на капурі, 
вшак важна була їх робота, требало пустити 
іншталатерох до хижы. Як скончіли зоз своёв 
роботой, шадли собі на пістіну а знову-не от давна 
ше густіше-передумали зоз своёв єднодухой 
валалской філозофіёв свій жывот. Але свою думку 
немали часу передумати, бо у капури збачіли 
монтерох. Слонко фришно плавало ше више а више 
на небі. Старши хлопци, котри помагали мамі 
копати, джмуркали на небо а ша пошміяли, кеди 
збачіли пару хмарки, так, же ша оперли на пориско 
лапішки.

– Нич не зрозумите хлопци мої, кед ше на 
другого ша опрете. – зачінали свій гвар ніна Роза на 
своїм клудним голосом. Мусите знати, же як і тераз, 
ша на поріско опрете так стратите і зрозуміня, котре 
зрозуміня сте дістали до пожічку. У жывоті вас так 
будут учіти, же би сте ше завісили од другого. То 
хцут до вас заплантувати, а кед ша їм то подаріт, 
теди зачнут панувати над вами. Діти знову 
обзирили небо, але хмарки у котрих мали мало 
бізовност ша розтопили на безграничнім небі, так, 

У первум числї нашого журнала за 2015 рук, познакомили сьме Вас из оріґіналными 
мінтами кодіфікованого русинського языка, хоснованого у сосїдськых державох. У 
теперішнюм числї нашої новинкы публікуєме новелу, написану на комловшськум варіантї 
русинського языка Мадярщины.

Дробни траґедіїДробни траґедії
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Гордость нашого народа              Népünk büszkesége

12-13. авґуста с. р. невелика ґрупа пейчськых 
Русинув навщивила Бурґенланд, тоту часть 
днешнюй Австрії, у котруй и до теперь жыють 
Мадяре. Путь лежав на самый перед до варошика 
Бороштянкё (мад. Borostyánkő, нім. Bernstein), де 
погребеный Еде Еґан, 
єден из тых люди, ко 
заслужыли од нашого 
народа майбулшу честь 
и памнять. Мало ко знає 
(у нашых лексіконох за 
тото не найдете), же по 
загадочнуй траґедії на 
Лазськум березї 18. сеп-
тембра 1901. рока и 
смерти по двох днёх в 
Унґварськум шпиталю, 
тїло сёго честованого 
челядника было переве-
зеноє на другый конець 
Мадярщины, у вармедь 
Ваш. Темна історія поги-
белї Еде Еґана не прояснена до днесь. За офіційнов 
верзіёв так нещасно ся упер на властну пушку, же 

стрілив до ся, а на гадку 
містного обыватель-
ства, та и многых днеш-
нїх изглядователюв, 
застрілили го, ибо было 
до блуду много против-
никув ґаздувськых ре-
форм у Пудкарпатю на 
хосен простого народа, 
котрых Еде Еґан быв 
ініціатором и сполните-
льом... Перевезли го из 
Унгвара на другый ко-
нець державы, видав, 
желїзницёв, на тот час 
вже была доста роз-

Честуєме Еде ЕґанаЧестуєме Еде Еґана
голудженов. Знаєме прецізно єдно: на цвинтарі у 
Бороштянкёви быв погребеный у фамілійнуй 
кріптї, де вжек покоїв ся од 1880. рока прах вутця му 
ірландяна Едварда Еґана старшого, котрый у полов-
цї ХІХ. столїтя перестяговав ся вєдно з фаміліёв из 

родной Ірландії и став 
на службу Мадярськуй 
державі. Варошик зна-
менитый на цїлу Мадяр-
щину своїм замком-
каштільом Алмашія 
(ним од 1865. и до 1892. 
владїла фамілія Еґанув!) 
и камняныма банями, де 
добывали даколи срібро 
и золото, а такой до ХІХ 
столїтя напувдраґоміт ‒ 
благородный серпан-
тиніт. 

Наша навщива ся 
зачала з офіційнуй части 
на містнум цвынтарі, де 

были возложенї три вінцї на груб славного Еде 
Еґана од имени Русинськых Вседержавного и 
Пейчського самосправовань, и посланика од 
Русинув у Мадярськум Парламентї ‒ Віры Ґіріц. 
Годно быти, же по первый раз на сюм цвынтарі 
загучало русинськой слово. По куртуй бесїдї 
Йожефа Чеґіля, предсїдателя Пейчського русин-
ського самосправованя, ініціатора и орґанізатора 
путованя, и професора Др. Михаила Капраля, 
даколишнёго бывателя села Великі Лазы, недалеко 
од котрого и быв смертелно раненый Еде Еґан, вінцї 
были возложенї членами русинськуй делеґації.

(Продовженя у слїдувучум числї новинкы)

Др. Михаил Капраль, 
руководитель Русинського Научно-Изглядова-

тельного Інстітута при Сеґедськуй 
Богословськуй Академії Ференца Ґала 



10

Дїтська сторонка             Gyermek oldal

– Отвага, братчику! – отозвало ся 
море. – И твої капкы помагавуть носити 
гордї, щогластї кораблї.

И майменша робота має свою цїну. 
Най каждый тулько зробить, кулько його 
силы дозволявуть.

Малый поточок затюк у море.
– Боже, – стогне скромненькый, – 

якый я слабый, якый малый. Якбы и я 
муг быти великым и могучым! Што 
варта моїх пару капок воды и сюй 
незмірностї?

Малый поточок и мореМалый поточок и море

Завданя: 
Чом важно робити добрі и хосновитї дїла?

Які книжкы маєте дома? 
Кто читать казкы перед сном?

Удвіты заганяйте на адрес нашуй редакції, 
майітнереснї из них будуть публікованї у VI. числї новинкы (новембер-децембер).

Рисунок Агнеси Медвецької
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A kispatak elért a tengerhez.
- Istenem,- sóhajt szerényen,- mennyire 

gyenge és kicsi vagyok. Bárcsak lehetnék 
nagy és hatalmas! Mit ér par csepp vizem 
ebben a végtelenben?

- Bátorság, testvérem!- válaszolt a 
tenger. – A te vizednek cseppjei is segítenek 
nekem cipelni a büszke vitorlás hajókat. A 
legkisebb munka is értékes. Mindenki te-
gyen annyit, amennyi erejéből telik.

A kispatak és a tengerA kispatak és a tenger

Feladat:
Miért fontos jó és hasznos dolgokat tenni?

Milyen könyveid vannak?
Ki olvas Neked meséket elalvás előtt?

A válaszokat szerkesztőségünk címére várjuk, 
a legérdekesebbeket lapunk VI. (november-decemberi) számában közzétesszük.

Fordította: Janger Bt.

Medveczky Ágnes rajza
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Július

5.: A B-A-Z Megyei Területi, a Miskolc MJV 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok és a Magyar-
országi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége 
szervezésében megtartották a Szent Cirill és Metód 
tisztelete és a szláv írásbeliség ünnepét a Miskolc-
Görömbölyi görögkatolikus templomban. A nagy-
számú megjelent közönség Dr. Bubnó Tamás előadását 
hallgathatta meg a Sajópálfalai Irmologionról és 
gyönyörködhetett a Szent Efrém Férfikar ünnepi 
műsorában.

14-19.:  A B-A-Z Megyei Területi, a Miskolc MJV 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzatok és a Magyar-
országi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége 
kezdeményezésére számos ruszin görögkatolikus test-
vérünk Szocska Ábel OSBM vezetésével részt vett az 
Istenszülő és a Miskolci Egyházmegye Szent Illés-napi 
búcsú tiszteletére a Sajópálfala-Máriapócs (130 km) 
közötti Ruszinok III. gyalogos zarándoklatán. 

25.: A Tolcsvai Ruszin Nemzetiségi Önkormány-
zat hagyományaihoz híven és nagy érdeklődés mellett 
megtartotta a Ruszin Kulturális Ünnepségét, amely 
egyházi szláv nyelvű görögkatolikus istentisztelettel 
kezdődött, majd gazdag ünnepi műsor keretein belül 
felléptek a Tolcsvai óvodások és iskolások nép-
művészeti együttesei, a Komlóskai Nemzeti Népdalkör 
és a Sárospataki Művészeti Iskola tánccsoportja.

Augusztus

1.:  A Komlóskai 
Ruszin Nemzetiségi Ön-
kormányzat a nagyszámú 
részvevő közösség örö-
mére és megelégedésére 
nívós kulturális program-
mal és műsorral ünnepel-
te az idei Ruszin Nem-
zetiségi Napot. A ren-
dezvénysorozat egyházi 
szláv nyelvű szentmisé-
vel kezdődött a helyi 
görögkatolikus temp-
lomban, majd Popovics 
László, a Komlóskai 
RNÖ elnökének  ünne-

pélyes megnyitója és Dr. Lyavinecz István, a Ruszin 
Világtanács elnökének köszöntője után gazdag 
műsorral folytatódott a Komlóskai Ruszin Parkban. Az 
ünnepi gálán a meghívott hat együttes mellett felléptek 
a Komlóskai Nemzetiségi Iskola és Óvoda tanulói, a 
Komlóskai Ruszin Pávakör, Haluska Katalin, aki ru-

Önkormányzati krónikaÖnkormányzati krónika
szin népdalokat adott elő, és az Eperjesi Ruszin Népi 
Táncegyüttes. Az ünnepet vidám szabadtéri bál zárta. 

8.: A Pécsi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
megrendezte a VIII. Nemzetközi Főzőcske a szőlő-
hegyen hagyományos rendezvényét, amelynek dísz-
vendége Hubay László, a Kárpátaljai Kovaszo telepü-
lés polgármestere és kísérete volt. Az ünnepi műsorban 
felléptek a Pannon Filharmonikusok szólistái, valamint 
Lebeda Zsuzsa, T.Solyom Réka, Inhof Mihály és 
Csehily József. A nagyszámú közönség megtekinthette 
Grincsisin Artúr Présházi kiállítását, majd bemutatták a 
hagyományos nemzetiségi ételeket és italokat. 
Bodogán László, görögkatolikus parókus által 
elvégzett ételszentelést követően terítékre kerültek: 
vargányagombás töltött káposzta, ungvári halászlé, 
kaviáros-túrós rétes, kemencés lepény ruszin módra. 

12-13 . :  A Pécsi 
RNÖ küldöttsége láto-
gatást tett a Burgerlandi 
Borostyánkő városkában, 
amelynek temetőjében 
nyugszik Egán Ede, egyi-
ke azoknak a politikusok-
nak, akik tevékenysé-
gükkel kiérdemelték né-
pünk tiszteletét és emlé-
kezetét. A látogatás hiva-
talos részében a jelenlé-
vők az Országos és a Pé-
csi Ruszin Önkormány-
zatok, valamint Giricz 
Vera, nemzetiségi szó-
szóló nevében megko-

szorúzták a helyi temetőben található Egán Ede sírját. 
Csehily József, a Pécsi RNÖ elnöke, a látogatás 
kezdeményezője és Dr. Káprály Mihály professzor 
méltató beszédeit követően a ruszin delegáció tagjai 
elhelyezték a megemlékezés virágait és a koszorúkat. 
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Vámosújfalu település a Zempléni hegység lábá-
nál, a Bodrog folyó partján fekszik, közel a ruszinok 
lakta Komlóska falucskához. A korábbi évtizedekre 
jellemzően sok fiatal hagyta el Komlóskát is, többen 
Budapestre vagy más nagyobb városokba költöztek. 
Sok család a Komlóskához közeli Tolcsván vagy éppen 
Vámosújfaluban telepedett le, de tartják a kapcsolatot a 
nagyszülőkkel és a rokonsággal.

2010. október 3-a történelmi időpont Vámosújfalu 
Község életében: a lakosság egy része úgy döntött, 
hogy önszerveződéssel megalakítja ruszin kisebbségi 
önkormányzatát. 42 fő jelentkezett a választói 
névjegyzékre, ami egy 
induló kisebbségi ön-
kormányzat esetében si-
keresnek mondható. A 
választások eredménye-
inek hivatalos közzé-
tétele után 2010. október 
18-án megalakult Vá-
mosújfalu Község Ru-
szin Kisebbségi Önkor-
mányzata, amelynek el-
nökévé Varga Gábort 
választották, aki a mai 
napig is betölti ezt a 
tisztséget. A testület 
tagjai:Veres Ernőné és 
Kontrás Miklós. Már 
októberben a Komlóskai 
származású Hattinger Klebaskó Gábor ruszin költő 
irodalmi estjén a helyi ruszinság megismerkedett jó 
néhány ruszin nyelvű irodalmi alkotással. A műsor 
után, a kötetlen beszélgetések alatt több ruszin nyelvű 
zenei anyagot hallgattunk meg, többek között a ruszin 
himnuszt is. Jól éreztük magunkat az első közösség-
építő rendezvényen, mondhatom ezt azok nevében is, 
akik eljöttek. Azt követően minden év októberében 
ruszin irodalmi estet rendeztünk Vámosújfaluban. A 
Vámosújfalu Község Ruszin Kisebbségi Önkormány-
zatának megalakítása a közösségi munkának csak a 
kezdete. A közösségépítő tevékenység jelentősebb 
állomásai csak ezután következtek. 2010. november 
27-én a képviselő testület Sajópetriben részt vett „A 
görögkatolikus egyház szerepe a ruszin identitás 
megőrzésében” című konferencián. A küldöttség sok új 
információval gazdagodva tért haza. December 27-én 
hagyományőrző ruszin estet tartott a ruszin nemzetiség 
a település Faluházában. A közösség tagjainak gyerekei 
(négy évestől tizennyolcig évesig) verseket szavaltak, a 
Komlóskáról érkezett ruszin barátok pedig betlehemi 
játékot adtak elő. A jó hangulatú esti program során 

sokszor együtt énekeltek a közösség tagjai a betle-
hemesekkel és a pásztorokkal. Mindenki nagyon jól 
érezte magát, sikerült szép számmal összegyűlni a 
rendezvényre. A visszajelzések alapján megfogalma-
zódott, hogy hagyományőrző jelleggel a ruszin kul-
turális nap minden évben megrendezésre kerüljön. 
Szoros kapcsolatápolás keretében és az együttműkö-
dési megállapodások megkötése után a szomszédos 
ruszin önkormányzatok feladataik ellátásában is segítik 
egymást. Szerződéskötésre került sor a MROSZ civil 
szervezettel is. A Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat minden éven bekapcsolódik a márciusi 

sárospataki és borsi Rá-
kóczi rendezvényekbe. 
Viszont elengedhetetlen 
az is, hogy a helyi ruszin 
nemzetiségű közösség 
tagjai számára helyben 
vagy máshol (pl: zarán-
doklaton) igazi értéke-
ket közvetítsünk. Ezek 
kapcsolódhatnak a gö-
rögkatolikus egyház 
rendezvényeihez, főleg 
ha figyelembe vesszük a 
ruszin eredetű kapcsoló-
dási pontokat is. De 
sorolhatnánk a népi-, 
népzenei-, folklór mű-
sorok nyújtotta tradicio-

nális értékeket is. 
Évente az EMET pályázatainak sikeres megvaló-

sításával kívánjuk bevonni a vámosújfalui ruszin kö-
zösséget a hatékony közösségi életbe. 2011 júliusban 
zarándokútra utaztunk Máriapócsra, szeptemberben 
pedig egy kisebb csoport Szentendrére, a Kisboldog-
asszony Napja ünnepségre. A látogatás sikerének 
köszönhetően 2012 szeptemberében már 50 fővel 
utaztunk Szentendrére a Skanzenbe, az eredeti ruszin 
fatemplomba imádkozni. 2011 decemberében  meg-
rendezésre került a második hagyományőrző ruszin 
kulturális nap, amikor is felléptek a Faluházban a Ke-
dyk család és a Komlóskai Nemzetiségi Pávakör tagjai 
is. Az elkövetkező években hagyományosan december-
ben rendeztük meg a kulturális és hagyományőrző 
napjainkat. 2012-től már Vámosújfalui Ruszin Nemze-
tiségi Önkormányzat néven működünk. 2012 de-
cemberében komlóskai ruszin testvéreink érkeztek 
hozzánk az általános iskolások, a betlehemesek és a 
pávakör kíséretében. 2013 decemberében meghívtuk a 
híres Szent Efrém Férfikart, amikor is a Szent Liturgíát 
énekelték el és délután a Faluházban, a Kulturális Nap 

Bemutatkozik 
a Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat

Bemutatkozik 
a Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat
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keretében is tartottak előadást. 2014 decemberi 
rendezvényünk keretében Dr. Keresztes Szilárd püspök 
atya bemutatta a ruszin közösségünk számára „Az én 
Bibliám-Homiliák” című könyvét. Évről - évre erősö-
dik a ruszin hagyományőrzés, színesedik a ruszin 
kultúra és irodalom terén szervezett program. A 
vámosújfalui ruszinok kezdeményezésére az utóbbi 
években Komlóskán, a Ruszin Parkban sikeresen 
megrendezésre került a „Vissza a Gyökerekhez Ruszin 
Hagyományőrző és Gasztronómiai Bemutató” prog-
ram. Rendezvényeiken rendszeresen fellép a Kom-
lóskai Nemzetiségi Pávakör. Vámosújfaluban is 
bontogatja szárnyait a helyi asszonyok alkotta Vámos-
újfalui Ruszin Dalkör. 2014-ben háromnapos zarán-
dokutat szerveztünk, amely során Sajópálfalától, a 
Mária kegyhelytől autóbusszal eljutottunk Mariacelle-
ig. Az út során Gyöngyöspatán meglátogattuk a Jesse 
oltárt, Budapesten az Országházat, a Szent István 
Bazilikát, Auszriában a Melki apátságot. A fő úti célunk 
azonban az eredeti Máriapócsi Könnyező Mária kegy-
kép megtekintése volt Bécsben. Az utolsó napot a 
társaság Pannonhalmán töltötte.

A közelmúltban is történtek vámosi ruszinokkal 
kapcsolatos fontos események:

 - A sárospataki Rákóczi ünnepségen meghirdetett 
és a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma által 
kiírt rajzpályázathoz kapcsolódóan a Vámosújfalui 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a vámosújfalui 
általános iskolások számára rajzpályázatot írt ki „Gens 
fidelissima - II. Rákóczi  Ferenc leghűségesebb népe" 
címmel. Nagy örömünkre szolgált a 41 beadott 
rajzpályázat, amelyeket kiértékelés után továbbítottuk 
a múzeum vezetésének. Alsó és felső tagozatosok 
kategóriájában az 1-3. helyezettek és a különdíjas 
versenyző értékes könyvajándékokat kaptak, de 
mindenkit megajándékoztunk egy csokoládéval is. A 
gyerekek nagyon örültek az elismerésnek és érdeklőd-
ve várták a Rákóczi Múzeum elbírálását is. Nagy 
örömünkre szolgált, hogy a Rákóczi Múzeum értéke-
lése szerint az első három helyezett vámosújfalui 
általános iskolás gyermek lett. A múzeum igazgatója 
személyesen vitte ki az iskolába az ajándék könyveket 
és a nyertesek osztálytársai ingyenes belépőjegyet 
kaptak a vármúzeum látogatására.

- Május 1-ére Vámosújfalu polgármestere  főző-
versenyt hirdetett meg a Vámosi Majális keretében. a 
vámosi ruszinok nagyanyáink receptje szerinti 
lepcsánkát szabad tűzön sütöttük ki. Ezen kívül ott a 
helyszínen készített kenyérlángost kemencében 
sütöttük ki. De akadt közöttünk olyan is, aki nyúl-
bográcsost készített. Ruszin csapatunk a jó hangulatot 
teremtve este hét óráig kitartott, s ezután tértünk 
nyugovóra.

2015. május 9-én (jó az időzítés a Nemzetiségi 
Kultúrák Napjához kapcsolódóan) a Tolcsvai Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat és a Vámosújfalui Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat közösen rendezte meg 

Tolcsván a Mikrotérségi épületben és annak parkolójá-
ban a Vissza a Gyökerekhez III. Ruszin Gasztronómiai 
Bemutató és Hagyományőrző Találkozót. A jól sikerült 
rendezvényen a nap folyamán lepcsánkát szabad tűzön 
készítettünk. De került az asztalra kenyérlángos és a 
ruszin közösség tagjai süteményeket is hoztak a 
rendezvényre. A Hagyományőrző Találkozó szín-
vonalát erősítette a meghívott vendégünk a Komlóskai 
Nemzetiségi Népdalkör. Énekeltek a Vámosújfalui 
Ruszin Dalkör tagjai is. A jó hangulatú  ruszin és 
magyar dalok éneklése kíséretében még táncra is 
perdültünk.

 2015.06.27-én a 

A Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat a ruszin önazonosság, az anyanyelv, a 
kulturális és vallási értékek megőrzését tartja műkö-
désének fő célkitűzésének.

Varga Gábor
Vámosújfalui Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke

„A ruszinok által lakott tele-
pülések felkeresése Szlovákiában” EMET pályázaton 
elnyert program keretében utaztunk a felvidékre, ahol 
egy felejthetetlen napot töltöttünk el. Svidnikben, 
Ladomárvágásán és Honkovcén ruszin fatemplomok-
ban imádkoztunk. A lengyel határ mentén tutajoztunk a 
Dunajec folyón, miközben egyesek átsétáltak Lengyel-
országba. A délutáni órákban, az Eperjesi városnézés 
során tisztelegtünk Duchnovics Alexander szobra előtt, 
felolvasva a Ruszin Himnuszt és Szózatot. Olyan jól 
sikerült a nap, hogy augusztus 22-én „ Vámosújfalui 
ruszinokkal II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem   
és a kurucok nyomában” nevű program keretében 
többek között Kassára és Borsiba is eljutottunk. 

A Vámosújfalui Ruszin Dalkör esetében minden-
képp meg kívánom említeni a következő fellépéseket. 
A dalkör meghívást kapott augusztus 15-re Edelénybe a 
görögkatolikus családi napra az Edelényi Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat jóvoltából.  

Szeptember 12-13-án a szlovákiai Vámosfalván 
rendezik meg a Vámos Települések Nemzetközi 
Találkozóját. Mivel Vámosújfalu is a szövetség tagja, 
polgármesterünk felkérte a Vámosújfalui Ruszin Dal-
kört, hogy fellépésével képviselje Vámosújfalu 
települést. De hasonlóan, októberben Vámosgyörkön 
lesz a Vámos Települések dalköreinek és énekkarainak 
nemzetközi találkozója, ahol szintén fellép a dalkör. 

Vámosújfaluban, szeptember 27-én, az EMET 
nyertes pályázata „Ruszin folklór, néptánc és népzene” 
rendezvény keretén belül is fellép a Vámosújfalui 
Ruszin Dalkör.
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Érdekességek             Інтересноє

Benza György, a Határon Túli Magyarokért Ala-
pítvány elnöke, Ilykó Andrea, a Váci Ruszin Nemze-
tiségi Önkormányzat elnök asszonya és Manajló 
András, a Pannon Világ Kulturális és Ismeretterjesztő 
Központ vezetőjének szer-
vezésében rendezték meg a 
VII. Nemzetközi Alkotó 
Szimpóziumot Balaton-
földváron. Az Alkotótábor 
vezetője és művészeti 
szakirányítója – Manajló 
András volt.

Az évek óta megren-
dezésre kerülő képzőmű-
vészeti alkotótáborba a leg-
kiemelkedőbb ruszin szár-
mazású vagy kötődésű: 
Kárpát-medencei és Olasz-
országban élő művészeket 
és művészetet oktatókat 
hívták meg. Azért térnek 
vissza rendszeresen és 
örömmel a balatoni vidékre, hogy a Balaton-felvidék 
hegyes-völgyes térségét lefessék és az állandóan 
változó Balaton szépségét megörökítsék, hogy esti 
megbeszélések, viták során kölcsönösen feltöltődjék. 
Ehhez minden feltétel adott: a Balaton-part legszebb 
szállodája, terasza és parkja, valamint az I. osztályú 
vendéglátása, Benza György jóvoltából.

Gondos, előrelátó feladatot jelentett az elméleti és 
vizuális továbbképzések, kiállítások megszervezése és 
őseink hagyományait, életét bemutató filmek 
megvitatása. Megbeszéltük az alkotótáborban készült 

interjúk, szakmai megbe-
szélések kiadványaink-
ban való nyilvánosságra 
hozatalának ütemtervét 
és módját. Célunk, hogy 
összegyűjtsük, lejegyez-
zük, mindenhová el-
küldhetővé tegyük szülő-
földünk és honfitársaink 
alkotóinak munkáját, 
bemutassuk értékállósá-
gát. Tervünk között sze-
repelt az a szándék is, 
hogy bemutassuk a Ká-
rpát-medencei művésze-
ink fejlődését, megújulási 
képességét és az össze-
tartozást.

                                                                                                                         
Ortutay Mária

A VII. Nemzetközi Ruszin Alkotó Szimpózium résztvevői: 
Földessy Péter - Lyuba feleségével, Matl Péter - Sziranus 
feleségével és fia Árpád - Olga feleségével, Csubirko Serhij - Irina 
feleségével, Manajló András és a felesége - Ilykó Andrea,Bródy 
András, Ortutay Mária és Benza György

A VII. Nemzetközi Ruszin Alkotó SzimpóziumA VII. Nemzetközi Ruszin Alkotó Szimpózium
Balatonföldvár 2015. június 6-14.

„Örökké lobogjon zászlónk!”című film bemutató-
jával tisztelegtek az Egyesült Államokbeli Jonstown-
ban a II. Világháború egyik hőstettének 70. év-

fordulóján öt amerikai tengerészgyalogos emléke előtt, 
akik között ott volt Sztrenkó Mihály, ruszin származású 
törzsőrmester is. A hősök a japán Ivo Dzsima sziget 
elfoglalásában jeleskedtek.

Sztrenkó Mihály 1919. november 1-én született a 
Szlovákiában található Orjabin településen. 6 éves 
korában szüleivel az Egyesült Államokban telepedett 
le, középiskolai tanulmányait  Pennsylvania-ban 
végezte, majd 1939 októberében jelentkezett a 
tengerészgyalogságnál.  1945. március 1-én esett el, 
több amerikai kitüntetés birtokosa volt, az Arlingtoni 
temető 12. parcellájában, 7179. számú sírhelyben 
helyezték örök nyugalomra.

Medvigy Petro, Info RUSZIN, 3/2015.
Fordította: Janger Bt.

 A ruszin származású hős A ruszin származású hős

Az Ivo Dzsima sziget elfoglalásának amerikai hőseinek emlékműve 
Arlingtonban



Русинськый Світ • Ruszin Világ16

Táboraink             Наші таборы

Az Országos Ruszin Önkormányzat az Emberi 
Erőforrások Minisztériumához benyújtott és elnyert 
pályázati összegből Ruszin Anyanyelvi és Hagyo-
mányőrző Tábort szervezett.

A B-A-Z megyében élő görög katolikusok egyre 
ismertebb búcsújáró kegyhelyén, Sajópálfalán, az idén 
harmadik alkalommal került sor a táborra. 

A táborban 22 gyermek vett részt az ország 
különböző helyeiről: Mis-
kolcról, Edelényből, Hom-
rogdról, Szikszóból, Bu-
dapestről, Tiszavasvári-
ból, Debrecenből, Baskó-
ról és Hejőkeresztúrról. A 
kézműves, hagyomány-
őrző foglalkozások keretei 
között a gyerekek elsajátí-
tották a nemezelés és 
tésztakészítés fortélyait. 
Ezen kívül részt vettek 
még kiránduláson és sport 
programokon, de foglal-
koztak még az anyanyelv 
gyakorlásával és nyelvi 
vetélkedőkön hasznosít-
hatták szerzett tudásukat.

A hagyományos görögkatolikus hittanos év végi 
hálaadáson táborunk külön csapatot alkotva vett részt. 
Itt közösen gyűjtöttük az úgynevezett tőzsdei pontokat, 
melyek „értékéből” ikonképet lehetett kirakni.

A honismereti program során meglátogattuk a 
Búzatéri szépen felújított székesegyházat. A Miskolc – 
Görömbölyi Pincesoron megtekintettük a Ruszin pince 
emlékhelyet, melyben a 20. század elejei szőlőművelés 
és borkészítés eszközei láthatóak, a gyerekek 
kíváncsian érdeklődtek látható eszközök használatáról. 
A tárlókban egyházi könyvek másolatait láthattunk, a 
kiállításon pedig megismerkedtek a görömbölyi 
ruszinok történetével. 

Ezt követően a Pince Kápolnát látogattuk meg. A 
Pince Kápolnát a két világháború között készítette 

Ruszin Anyanyelvi és Hagyományőrző Tábor Ruszin Anyanyelvi és Hagyományőrző Tábor 
Sajópálfala, 2015. június 15-21.

Marschalkó Mihály, aki hitének és munkájának kö-
szönhetően csodálatos faragással díszíthette a kis 
pincét. A szakrális faragások miatt Pince Kápolnának 
nevezik. A gyerekek csodálattal nézték a pince 
sötétjéből a gyertyák fényére kirajzolódó szép motí-
vumokat, szimbólumokat. 

A tapolcai bencés apátság megtekintése és annak 
történelmi ismertetése után a tapolcai parkba tett sétát 

követően a nagyobb gye-
rekek kipróbálhatták a ka-
landpálya játékos lehető-
ségeit, kihívásait, míg a 
kisebbek a bob pályán 
„száguldozhattak”.

Másnap Edelényben 
meglátogattuk a szépen 
felújított kastélyt, amely-
nek hatalmas méretű ter-
mei és csodálatos díszter-
me van, itt tárlatvezetéses 
játékra hívták a gyereke-
ket. Ezek után a Szent 
Miklós Görögkatolikus 
Iskola felújított torna-
termében falat mászhattak 
a gyermekek. Majd az 

Edelényi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat vendég-
szeretetét élvezte a csoport. Délután az irotai mese-
faluba voltunk. Kisiczki Eszter nagyszülei vendég-
látása közben beletekinthettünk a falusi életbe. Majd a 
dombra épült gyönyörű templomot tekintettük meg és 
közösen imádkoztunk a szeretteinkért.

Sajópálfalán naponta betértünk a templomba és 
kértük a Könnyező Szűzanya közbenjárását. A tábort 
meglátogatták a Magyar Televízió „Rondó” című 
műsor szerkesztői is, akik felvételt készítettek a tábori 
eseményekről. A táborozás napjaiban a diavetítés során 
előkerültek az elmúlt évi tábori élmények, de a 
gyerekek már a jövő évi tábort tervezgették!

Szónoczky János Mihály
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Táboraink             Наші таборы

Idén a Ruszin Ifjúsági, Anyanyelvi és Alkotó tá-
bort már hagyományosan augusztus 22-30 között 
Balatonföldváron tartottuk. A tábor kiemelt célja a 
ruszin identitás, a hagyományok, a kulturális és vallási 
értékek megőrzése, valamint a résztvevő fiatalok üdül-
tetése volt: biztosítottuk a napi háromszori étkezést, 
elhelyezést 5, illetve 4 fős szobákban és művelődési le-

hetőségeket: a gye-
rekeket színes pro-
gramok és ruszin já-
tékok várták.  

A legnagyobb 
hangsúlyt a nyelv, a 
hagyományok és a 
kultúra megismerte-
tésére helyezеtük.

Mindezt ruszin 
szakemberek segít-
ségével, minden-
napos ruszin nyelvi 
oktatással, népisme-
reti, kézműves, rajz 
illetve ének–zenei 
foglalkozásokkal és 
táncórákkal biztosí-
tottuk.  A gyerekek 

versek, dalok tanu-
lásával fejlesztették 
a nyelvtudásukat.

Nagyszerű ru-
szin festőművé-
szeink (Firczák Irén, 
Bródy András) mu-
tatták be a gyere-
keknek a ruszin fes-
tőművészetre jel-
lemző témákat, is-
mertették művé-
szeink munkáit, a 
sajátos technikákat, 
illetve a Magyar-
országon megjelent 
albumaikat. A mű-
vészeti foglalkozá-
sokon a gyerekek 
megtanulhattak bán-
ni az akril-, olaj- és textilfestékkel.  A kézműves 
foglalkozásokon elsajátították a különféle fonási 
technikákat, agyagozást, nemezelést, fa- és papír-
játékok készítését, ruszin jellegzetes hímzéseket és a 
batikolást. A népismereti foglalkozásokon lehetőségük 
volt megismerni a ruszin hagyományokat, a szoká-
sokat, a ruszinok népviseletét és a nemzeti ételeket.

Hajókirándulást is szerveztünk Tihanyba, ahol a 
gyerekek megismerkedhettek a Tihanyi Apátsággal és 
történelmével, a tihanyi fazekas mesterek munkáival, 
és meglátogatták a Tihanyi Skanzent.

Az alkotótábor zárónapján rendeztük meg a 
kézműves foglalkozáson saját kezűleg készített tár-
gyak, valamint rajzok kiállítását és a gyermekek pro-
dukcióiból összeállított gálaműsort.

Szilcer-Likovics Olga
Fordította: Janger Bt.

Ruszin Ifjúsági, Anyanyelvi 
és Alkotó tábor 2015.

Ruszin Ifjúsági, Anyanyelvi 
és Alkotó tábor 2015.
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Irodalmunk             Наша література

A nap már több mint egy órája tűzött le az égről, de 
Máni bácsi még csak most fordult a másik oldalára. 
Ideje volt elég, hiszen a telefonszerelők azt ígérték, 
hogy 10 óra körül jönnek felszerelni a telefont.

Nagy és örömteli hír ez a faluban, hisz évek kel-
lettek ahhoz, hogy egy olyan kis falu, ahol Máni bácsi is 
élte a maga falusi életét, telefonhoz jusson. Ez egy 
olyan része az országnak, ahol a mobiltelefon sem 
működik, de a tévét sem nézheti az ember, mert köz-
pontilag egyetlen csatorna sem fogható.

No, de nem volt mindenkinek olyan szerencséje, 
mint Máni bácsinak, aki otthon maradhatott, mert az 
emberek többsége megelőzte a napot és kint voltak a 
kukoricaföldön, és még a hűvösben kapálták. Máni 
bácsi már nem vetett és nem aratott.

Rozi néni is a kapa útját járta, aki magával vitte 
gyerekeit is a földekre.

– Szerencsét adjon az Isten! – Köszönt Rozi néni 
azoknak, akik már kapáltak.

– Adjon Isten neked is jó egészséget Rozika! – 
lehetett hallani a választ, és továbbment.

Három fia volt és egy kislánya, akit Marikának 
hívtak. Nem volt könnyű élet a gyerekekkel, de 
nélkülük sem. Az ebédre és a vacsorára Rozi néninek 
nem volt már gondja, mert a babot a sonka csontjával, 
amin itt-ott volt némi hús, már tegnap későn este 
megfőzte, most már „csak” a munkára és a gyerekekre 
kellett figyelni. 

Eközben Máni bácsi fölébredt, lehajtott egy fél 
deci pálinkát, majd evett egy szalonnás rántottát, erre 
ivott egy pohárka bort és kiment az udvarra megetetni a 
jószágot. De azért az egyik szeme mindig a kapun volt, 
hiszen fontos volt a munkája, be kellett engedni a 
szerelőket a házba. Ahogy végzett a munkájával, leült a 
tornácra és újból – nem régóta, (mindig sűrűbben) 
átgondolta a maga egyszerű falusi filozófiájával az 
életét. De a gondolatait nem volt idő átgondolnia, mert 
a kapuban meglátta a szerelőket.

A nap gyorsan úszott fenn az égen. Az idősebb 
fiúk, akik segítettek az anyjuknak kapálni, kémlelték az 
eget és egymásra mosolyogtak, amikor megláttak 
néhány felhőt úgy, hogy nekitámaszkodtak a kapa 
nyelének.

– Fiaim, semmit nem fogtok megérteni, ha 
mindig másra támaszkodtok, – kezdte a maga beszédét 
Rozi néni a maga nyugodt hangján. Muszáj tudnotok, 
hogy mint ahogy most is a kapanyélre támaszkodtok, 
úgy elveszítitek az értelmet, mely értelmet csak 
kölcsönbe kaptatok. Az életben arra fognak tanítani, 
hogy mindig függjetek mástól. Ezt akarják belétek 
plántálni, és amikor ez sikerül, akkor kezdenek 
uralkodni fölöttetek.

A gyerekek újra felnéztek az égre, de a felhők, 
melyekben egy kevés reménységük volt, szétolvadtak a 

Lapunk 2015. évi első számában a környező országok ruszinok által lakta területeken használt, kodifikált 
irodalmi ruszin nyelv változatait mutattuk be. Jelen számunkban bemutatjuk a ruszin nyelv Komlóskai változatában 
született művet.

határtalan égen, úgy, hogy már nem lett volna értelme 
kérni az Istent, hogy „Adjad, Uram adjad, ne csak 
mutogassad!”.

Egy percre mindketten megpróbálták megérteni, 
amit az anyjuk mondott nekik. De lelkük mélyén 
érezték, hogy néhány év még eltelik, amíg megértik 
anyjuk szavát, hát kapáltak tovább.

Máni bácsi, ahogy beengedte a szerelőket a házba, 
megmutatta nekik, hogy hová kérné a telefont, majd 
leült a konyhába és innen figyelte, hogy hogyan 
dolgoznak a fiúk, akiket megkínált egy pohárka borral. 
Mert nem akartak inni, így csak magának töltött. A 
munka nem tartott hosszú ideig, gyorsan behúzták a 
telefondrótot, felcsavarozták a csatlakozót, majd 
kimentek az útra. Az egyikük felmászott az oszlop 
tetejére és a drótokat összecsatlakoztatta a központi 
vezetékkel. 

– No, bácsi, befejeztük a munkát! – és elkezdtek 
pakolni.

A távolból harangszó hallatszott, amely imád-
kozáshoz és ebédhez hívta az embereket otthon és kinn 
a mezőkön. Nem volt ez másképp Rozi néni család-
jában sem. 

– Marika, ebéd, és hozd ide Pistit is! – Kiabált 
Rozi néni és máris szelte a kenyeret a babhoz, mely 
ételhordóban volt. A kicsik elkezdtek futni az ebédhez, 
de Marika megbotlott, leesett a földre, de úgy, hogy 
majdnem összetörte magát és néhányszor gurult is a 
kukorica között, melyből nem keveset tört ki. Nagyon 
sírt a fájdalomtól, kezeit és a fejét a fájós térdeire rakta, 
és érezte a fájdalmat a bordáin is. Ahogy Rozi néni ezt 
észrevette, máris Marika mellett termett és rácsapott 
kettőt a fenekére, és csak ennyit mondott:„Nézd, hogy 
mit műveltél! Istenem, Istenem, ennyi kukoricát…”

Eközben a szerelők Máni bácsinál befejezték a 
pakolást, elköszöntek és csak ennyit mondtak: „No, 
bácsi, mától annyit beszélhet és azzal, akivel csak akar, 
de azt elfelejtették mondani, hogy hónap végén a 
beszélgetésekért fizetni is kell. Kikísérte a fiúkat, majd 
visszatért a konyhába, újra megnézte a telefont, leült az 
asztalhoz és újra ivott egy pohár bort.

Eh, milyen jó lett volna, ha mindezt már fiatalon 
megkaphattam volna! Az lett volna az igazi csúcs! De 
hát sokan hittük, hogy a fiatalságunk az életünk 
csúcspontja. De hát hogyan is lehetne a gyermekkorunk 
csúcspontja vagy életünk közepe. Az élet beteljesedése 
csakis az időskor megélésével élhető át. De inkább nem 
gondolkodom ezen. Megyek és eldicsekszem a 
telefonommal. Máni bácsi elővette a telefonkönyvét és 
nagy buzgón elkezdte hívni ismerőseit. Így ment ez 
heteken keresztül, míg egyszer csak megérkezett a 
számla. Máni bácsi a levél felbontása után először a 
szívéhez kapott és felhívta a mentőket.

Hattinger Gábor

Apró tragédiákApró tragédiák
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Népünk büszkesége             Гордость нашого народа

A pécsi ruszinok egy csoportja ez év augusztus 12-
13-án látogatást tett Burgelandban, Ausztria azon 
részén, ahol a mai napig is élnek magyarok.

Úticéljuk Borostyánkő (németül Bernstein) város-
ka volt, ahol a helyi temetőben nyugszik Egán Ede, aki 
tetteivel kiérdemelte né-
pünk megbecsülését és 
emlékezetét. Kevesen tud-
ják (a nálunk kapható 
lexikonok nem is említik 
nevét), hogy 1901. szep-
tember 18-án titokzatos, 
tragikus esemény érte, és 
az azt követő két napban, 
az ungvári kórházban 
bekövetkezett halála után, 
e tisztelt polgár holttestét 
Magyarország túlsó végé-
be, Vas megyébe szállí-
tották.

Egán Ede halálának 
tisztázatlan körülményeit 
a mai napig homály fedi. A hivatalos magyarázat 
szerint olyan szerencsétlenül támaszkodott rá a saját 
fegyverére, hogy meglőtte magát. A helyi lakosok és a 
mai kutatók véleménye az, hogy Egán Edét megölték, 
hiszen sok ellensége volt az általa kezdeményezett és 
végrehajtott, a kárpátaljai egyszerű emberek érdekeit 
szolgáló gazdasági reformok miatt. Úgy tűnik, hogy 
Egán Ede holttestét Ung-
várról az ország túlsó vé-
gébe vasúton szállították, 
hiszen akkoriban már 
szerteágazó vasúthálózat-
tal rendelkezett Magyaror-
szág. Pontosan tudjuk, 
hogy Egán Edét a boros-
tyánkői temetőben talál-
ható családi kriptában he-
lyezték el örök nyugalom-
ra, ott, ahol 1880-ban te-
mették el az Írországból a 
XIX. század közepén csa-
ládjával együtt Magyaror-
szágra áttelepült és ott szol-

Egán Edére emlékezünkEgán Edére emlékezünk
gálatot vállaló ír származású édesapját, Egán Edvardot. 
A városkában található, Magyarországon jól ismert 
Almássy Kastély 1865-1892 között az Egán család 
tulajdonában volt, ezen kívül ők birtokolták a helyi 
ezüst- és aranybányákat. 

A látogatás hivatalos 
része a helyi temetőben 
kezdődött, ahol a delegá-
ció tagjai az Országos és a 
Pécsi Ruszin Önkor-
mányzatok, valamint Gi-
ricz Vera, az országgyűlés 
ruszin nemzetiségi szó-
szóló nevében megkoszo-
rúzták Egán Ede sírját. 
Talán most először szólt 
ruszin szó e temetőben. 
Csehily József, a Pécsi 
RNÖ elnökének, a láto-
gatás kezdeményezőjé-
nek és szervezőjének, va-
lamint Dr. Káprály Mi-

hály professzornak, Nagyláz falúnak, ahol halálosan 
megsebesült Egán Ede, egykori lakosának méltató 
szavai után a ruszin delegáció tagjai elhelyezték a 
megemlékezés koszorúit. 

(Folytatjuk!)
Dr. Káprály Mihály, intézetvezető

Szegedi Gál Ferenc Katolikus Főiskola, 
Ruszin Kutatóintézet. Fordította: Janger Bt.

                                                    


