
рочник XVII. число 139., септембер – октовбер
XVII. évfolyam 139. szám, szeptember – október 2019

Сосполна інформаційна новинка Русинув Мадярщины  •  A magyarországi ruszinok közéleti, tájékoztató lapja

День памняти сященика-мученика Теодора Ромжы
Megemlékezés Boldog Romzsa Tódor vértanú püspökre 

Сято Малуй Богородицї / 
Kisboldogasszony ünnepe

Выставка маляря Петра Фелдешія / Földessy Péter kiállítás 

Фото: Шандор Смолар / Fotó: Szmolár Sándor

Вареня у Зуґлові / Zuglói főzőverseny 

На обкладцї: Памнятник сященика-мученика Теодора Ромжы. (Нїредьгаза-Орокёшфёлд, Ґрекокатолицька церьков)
A borítón: Romzsa Sándor vértanú püspök emlékhelye. (Nyíregyháza-Örökösföldi Görögkatolikus templom)

 Фото: Анґела Попп / Fotó: Papp Angéla
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Выборы                        Választások

На ліштї изберателюв: 4 294 особы

Оддали свуй голос: 2 956 (68,84 %)

Не голосовали: 1 338 (31, 16%)

Кулькость пропечатаных вот: 2 582

Кулькость недїйных вот: 94

Кулькость дїйных вот: 2 758

Резултаты выборув: 

ОРМ 

дїйнї голосы: 1 557 / вугранї мандаты: 9

ОРМС

дїйнї голосы: 991 / вугранї мандаты: 5

ОРІАГ

дїйнї голосы: 210 / вугранї мандаты: 1

Кулькость депутатув  вседержавного націонал-

ного самосправованя: 15

Общество Русинув/Рутенув Мадярщины и Вседержавноє Русинськоє Само-
справованя од имени ушыткых депутатув, вубраных на выборох націоналных 
меншыновых самосправовань од ОРМ, дякує нашым сімпатізантам-изберателям, 
што великым числом зучастнили ся у выборох.

Депутаты Вседержавного Русинського Само-

справованя:

Ґабор Варґа ОРМ

Др. Татьяна Ердейлї  ОРМС

Йожеф Ердёвш ОРМС

Янош Форкош ОРМС

Віктор Ґіріц ОРМ

Іштван  Гедї ОРМС

Петро ОРМГладинець 

Янош Кожнянськый ОРМ

Віктор Крамаренко ОРМ

Др. Степан Лявинец ОРІАГ

Йожеф Мудра ОРМ

Ласлов Попович ОРМС

Олґа Сілцер-Ликович ОРМ

Янош Соноцькый ОРМ

Базіл Мігаль Теленко ОРМ

Выборы 
Націоналных Русинськых Самосправовань 2019.

Резултати

Выборы 
Націоналных Русинськых Самосправовань 2019.

Резултати
Выборы Вседержавного Русинського Самосправованя (15 мандатув)

Булшость мандатув (9) : Общество Русинув/Рутенув Мадярщины (ОРМ)

Выборы Реґіоналных Русинськых Самосправовань: 

Столичноє: ОРМ ‒ 2, ОРМС ‒ 2, ОРІАГ ‒ 2, ОРК ‒ 1.

Боршод-Абов-Земплин: булшость мандатув ОРМ ‒ 7. 

Выборы у поселенёх: 42

30 поселень: булшость мандатув ОРМ / 6 поселень: булшость мандатув ОРМС / 5 поселень: булшость 

мандатув ОРІАГ / 1 поселеня: булшость мандатув ОРК

Выборы Вседержавного Русинського Самосправованя

Депутаты Столичного Русинського Самосправованя: 

Рената Ечедї-Попп  ОРМ / Андрій Крамаренко ОРМ / Анна Кузьма ОРМС / Др. Маріанна Лявинец ОРІАГ / 

Медве Ласловне ОРМС / Олґа Сілцер-Ликович ОРК / Дёрдї Сочка ОРІАГ

На ліштї изберателюв: 1 161 особа

Оддали свуй голос: 744 особы  (64,08 %)

Не голосовали: 417 особ  (35, 92%)

Кулькость пропечатаных вот: 696

Кулькость недїйных вот: 27

Кулькость дїйных вот: 669

Резултаты выборув:

ОРІАГ 

дїйнї голосы: 149 / вугранї мандаты: 2

ОРМС

дїйнї голосы: 179 / вугранї мандаты: 2

ОРМ

дїйнї голосы: 223 / вугранї мандаты: 2

ОРК

дїйнї голосы: 118 / вугранї мандаты: 1

Кулькость депутатув столичного націоналного 

самосправованя: 7

Выборы Столичного Русинського Самосправованя

На ліштї изберателюв: 1 682 особа

Оддали свуй голос: 1 331 особа  (79,13 %)

Не голосовали: 351 особ  (20, 87%)

Кулькость пропечатаных вот: 1 313

Кулькость недїйных вот: 180

Кулькость дїйных вот: 1 133

Резултаты выборув

ОРМ

дїйнї голосы: 1 133 / вугранї мандаты: 7

Кулькость депутатув реґіоналного націонал-

ного самосправованя: 7

Депутаты Реґіоналного Русинського Само-

справованя Области Боршод-Абов-Земплин: 

Атіла Мокраі ОРМ

Пейтер Мокраі ОРМ

Марґіт Попне Сабов ОРМ

Янош Мігальне Соноцька ОРМ

Марія Соноцька ОРМ

Токач Імрене ОРМ

Юдіта Токачне Форкош ОРМ

Джерело: 

Націонална Изберателна Комісія

Выборы Реґіоналного Русинського Самосправованя 
области Боршод-Абов-Земплин

Выголошеня

Общество Русинув/Рутенув Мадярщины повномочноє голосити, же неізвіснї особы од имени нашого 
Общества, незаконно, без дозволеня, схосновавшы персоналнї данї изберателюв, котрі прописанї у XVI. 
районї Будапешта и мавуть право голоса и фіґурувуть у изберателных ліштох, испровбовали выключити 
сых изберателюв из лішты, без їх дозволеня. При тому быв схоснованый е-адрес mrosz2000@gmail.com.  
Нашоє Общество прийняло одповіднї юридичнї міры. Дякувучы своєчасному професіоналному 
засягованю Націоналнуй Изберателнуй Комісії и НИК XVI. района, имена изберателюв были восстановленї 
на ліштї. 

Нашоє Общество не має доступа до вышеуказаного електроного адреса и протестує против сякых 
незаконых методув из вухоснованём персоналных даных изберателюв, што наносить непоправиму чкоду 
дїйнуй изберателнуй сістемі, граничить права изберателюв и указує сполность Русинув Мадярщины у 
неґативнум світлови.

Янош Кожнянськый, предсїдатель ОРМ

Врученя мандатув и фундаційной засїданя

7. новембра 2019. рока у Офісї Націоналнуй Изберателнуй Комісії на ул. Алкотмань, у сяточнуй 
атмосфері Др. Пейтер Радї, предсїдатель НИК, и Др. Ілона Палфі, предсїдатель Офіса Изберателнуй Комісії, 
передали мандаты депутатам, вугравшым на выборох Вседержавных Націоналных Самосправовань 2019. 

Торжественоє передаваня мандатув своёв притомностёв почтили Віра Ґіріц, Націоналный Посланик 
Русинув у Парламентї Мадярщины, Ріхард Тірчі,  ведучый Главного Оддїла Офіса Премєр-міністера з 
вопросув конфесійных и націоналных капчань, Др. Янош Ковач, главный новтарош уряда области Боршод-
Абов-Земплин, Др. Томаш Тёрёк, ведучый секретаріата Комісії по бороненю прав націоналностюв, 
жыючых у Мадярщинї.

По передаваню мандатув у резіденції Вседержавного Русинського Самосправованя на улицї Дёрмот 
одбыло ся фундаційной засїданя. По перевірёваню 15 дійных мандатув депутатами были вубранї: Віктор 
Крамаренко (ОРМ) предсїдатель ВРС, Олґа Сілцер-Ликович (ОРМ) и Янош Соноцькый (ОРМ) 
подпредсїдателї, Янош Кожнянськый (ОРМ) предсїдатель фінансово-ревізійнуй комісії, Петро Гладинець 
(ОРМ), Йожеф Мудра (ОРМ), Базіл Теленко (ОРМ) члены фінансово-ревізійнуй комісії и Ґабор Варґа 
(ОРМ) – совітник по конфесійным вопросох.

На фундаційнум засїданю были притомнї Др. Марія Палінкаш и Ґашпарни Др. Тюнде Чубак, 
сотрудникы Столичного Уряда Будапешта.

Товмачила: Ірина Скіба
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На ліштї изберателюв: 4 294 особы

Оддали свуй голос: 2 956 (68,84 %)

Не голосовали: 1 338 (31, 16%)

Кулькость пропечатаных вот: 2 582

Кулькость недїйных вот: 94

Кулькость дїйных вот: 2 758

Резултаты выборув: 

ОРМ 

дїйнї голосы: 1 557 / вугранї мандаты: 9

ОРМС

дїйнї голосы: 991 / вугранї мандаты: 5

ОРІАГ

дїйнї голосы: 210 / вугранї мандаты: 1

Кулькость депутатув  вседержавного націонал-

ного самосправованя: 15

Общество Русинув/Рутенув Мадярщины и Вседержавноє Русинськоє Само-
справованя од имени ушыткых депутатув, вубраных на выборох націоналных 
меншыновых самосправовань од ОРМ, дякує нашым сімпатізантам-изберателям, 
што великым числом зучастнили ся у выборох.

Депутаты Вседержавного Русинського Само-

справованя:

Ґабор Варґа ОРМ

Др. Татьяна Ердейлї  ОРМС

Йожеф Ердёвш ОРМС

Янош Форкош ОРМС

Віктор Ґіріц ОРМ

Іштван  Гедї ОРМС

Петро ОРМГладинець 

Янош Кожнянськый ОРМ

Віктор Крамаренко ОРМ

Др. Степан Лявинец ОРІАГ

Йожеф Мудра ОРМ

Ласлов Попович ОРМС

Олґа Сілцер-Ликович ОРМ

Янош Соноцькый ОРМ

Базіл Мігаль Теленко ОРМ

Выборы 
Націоналных Русинськых Самосправовань 2019.

Резултати

Выборы 
Націоналных Русинськых Самосправовань 2019.

Резултати
Выборы Вседержавного Русинського Самосправованя (15 мандатув)

Булшость мандатув (9) : Общество Русинув/Рутенув Мадярщины (ОРМ)

Выборы Реґіоналных Русинськых Самосправовань: 

Столичноє: ОРМ ‒ 2, ОРМС ‒ 2, ОРІАГ ‒ 2, ОРК ‒ 1.

Боршод-Абов-Земплин: булшость мандатув ОРМ ‒ 7. 

Выборы у поселенёх: 42

30 поселень: булшость мандатув ОРМ / 6 поселень: булшость мандатув ОРМС / 5 поселень: булшость 

мандатув ОРІАГ / 1 поселеня: булшость мандатув ОРК

Выборы Вседержавного Русинського Самосправованя

Депутаты Столичного Русинського Самосправованя: 

Рената Ечедї-Попп  ОРМ / Андрій Крамаренко ОРМ / Анна Кузьма ОРМС / Др. Маріанна Лявинец ОРІАГ / 

Медве Ласловне ОРМС / Олґа Сілцер-Ликович ОРК / Дёрдї Сочка ОРІАГ

На ліштї изберателюв: 1 161 особа

Оддали свуй голос: 744 особы  (64,08 %)

Не голосовали: 417 особ  (35, 92%)

Кулькость пропечатаных вот: 696

Кулькость недїйных вот: 27

Кулькость дїйных вот: 669

Резултаты выборув:

ОРІАГ 

дїйнї голосы: 149 / вугранї мандаты: 2

ОРМС

дїйнї голосы: 179 / вугранї мандаты: 2

ОРМ

дїйнї голосы: 223 / вугранї мандаты: 2

ОРК

дїйнї голосы: 118 / вугранї мандаты: 1

Кулькость депутатув столичного націоналного 

самосправованя: 7

Выборы Столичного Русинського Самосправованя

На ліштї изберателюв: 1 682 особа

Оддали свуй голос: 1 331 особа  (79,13 %)

Не голосовали: 351 особ  (20, 87%)

Кулькость пропечатаных вот: 1 313

Кулькость недїйных вот: 180

Кулькость дїйных вот: 1 133

Резултаты выборув

ОРМ

дїйнї голосы: 1 133 / вугранї мандаты: 7

Кулькость депутатув реґіоналного націонал-

ного самосправованя: 7

Депутаты Реґіоналного Русинського Само-

справованя Области Боршод-Абов-Земплин: 

Атіла Мокраі ОРМ

Пейтер Мокраі ОРМ

Марґіт Попне Сабов ОРМ

Янош Мігальне Соноцька ОРМ

Марія Соноцька ОРМ

Токач Імрене ОРМ

Юдіта Токачне Форкош ОРМ

Джерело: 

Націонална Изберателна Комісія

Выборы Реґіоналного Русинського Самосправованя 
области Боршод-Абов-Земплин

Выголошеня

Общество Русинув/Рутенув Мадярщины повномочноє голосити, же неізвіснї особы од имени нашого 
Общества, незаконно, без дозволеня, схосновавшы персоналнї данї изберателюв, котрі прописанї у XVI. 
районї Будапешта и мавуть право голоса и фіґурувуть у изберателных ліштох, испровбовали выключити 
сых изберателюв из лішты, без їх дозволеня. При тому быв схоснованый е-адрес mrosz2000@gmail.com.  
Нашоє Общество прийняло одповіднї юридичнї міры. Дякувучы своєчасному професіоналному 
засягованю Націоналнуй Изберателнуй Комісії и НИК XVI. района, имена изберателюв были восстановленї 
на ліштї. 

Нашоє Общество не має доступа до вышеуказаного електроного адреса и протестує против сякых 
незаконых методув из вухоснованём персоналных даных изберателюв, што наносить непоправиму чкоду 
дїйнуй изберателнуй сістемі, граничить права изберателюв и указує сполность Русинув Мадярщины у 
неґативнум світлови.

Янош Кожнянськый, предсїдатель ОРМ

Врученя мандатув и фундаційной засїданя

7. новембра 2019. рока у Офісї Націоналнуй Изберателнуй Комісії на ул. Алкотмань, у сяточнуй 
атмосфері Др. Пейтер Радї, предсїдатель НИК, и Др. Ілона Палфі, предсїдатель Офіса Изберателнуй Комісії, 
передали мандаты депутатам, вугравшым на выборох Вседержавных Націоналных Самосправовань 2019. 

Торжественоє передаваня мандатув своёв притомностёв почтили Віра Ґіріц, Націоналный Посланик 
Русинув у Парламентї Мадярщины, Ріхард Тірчі,  ведучый Главного Оддїла Офіса Премєр-міністера з 
вопросув конфесійных и націоналных капчань, Др. Янош Ковач, главный новтарош уряда области Боршод-
Абов-Земплин, Др. Томаш Тёрёк, ведучый секретаріата Комісії по бороненю прав націоналностюв, 
жыючых у Мадярщинї.

По передаваню мандатув у резіденції Вседержавного Русинського Самосправованя на улицї Дёрмот 
одбыло ся фундаційной засїданя. По перевірёваню 15 дійных мандатув депутатами были вубранї: Віктор 
Крамаренко (ОРМ) предсїдатель ВРС, Олґа Сілцер-Ликович (ОРМ) и Янош Соноцькый (ОРМ) 
подпредсїдателї, Янош Кожнянськый (ОРМ) предсїдатель фінансово-ревізійнуй комісії, Петро Гладинець 
(ОРМ), Йожеф Мудра (ОРМ), Базіл Теленко (ОРМ) члены фінансово-ревізійнуй комісії и Ґабор Варґа 
(ОРМ) – совітник по конфесійным вопросох.

На фундаційнум засїданю были притомнї Др. Марія Палінкаш и Ґашпарни Др. Тюнде Чубак, 
сотрудникы Столичного Уряда Будапешта.

Товмачила: Ірина Скіба



Русинськый Світ • Ruszin Világ4 Русинськый Світ • Ruszin Világ 5

Юбілей                         JubileumЮбілей                         Jubileum

(2-га часть)
Спершу вшытко так упозїровало, же молодый 

попович и сам пуйде путём своїх дїдув. По 
сконченю Унґварськуй ґімназії поступив у містну 
духовну семінарію, вудкы, правда, занедовго 
перебрав ся у Будапештськый універзітет на бого-
словськый факултет, по сконченю котрого докторо-
вав и нараз пушов в облюбену вже 
на тот час славістичну науку. Ін-
тереасантноє, же научну каріеру 
зачав молодый Антоній Годинка 
ипен из изглядованя церькувнуй 
історії. Перву серіозну публика-
цію „Egyházunk küzdelme a bosz-
niai bogomil eretnekekkel” (Buda-
pest, 1887) издав за богомилув 
(представителюв, годно быти, 
майдавнюй христіанськуй секты, 
што одвергала вонкашнї и мате-
ріалнї стороны Христовуй церь-
ковли), йсе пак, годно быти, зо-
грало тоту ролю, же булшость 
Боснякув, у котрых ся секта за-
хранила ся майдовже, волїли пак 
переходити у булш аскетічноє 
музулманство, а не тримати ся 
восточнуй, ги сосїдове Сербы, 
вадь западнуй, ги сосїдове Горва-
ты, голузы христіанства. Што спровадило твердого 
мараморощанина так далеко од роднуй єпархії, хоть 
и на изглядователськуй стежці, мож зазвідати. 
Видав, лем научный авторітет фахмана з історії 
южных славян, познатого мадярського історика 
Лайоша Таловція, старшого колеґы и пак довгі годы 
цімборы ученого. Важноє, же ся такой перва 
публикація молодого славісты дустала высокоє 
вузнаня академичнуй сосполности, была оцїнена 
преміёв Fraknói, што лем додало сил и бізувности 
молодому історикові до будучности. Изглядованя 
на сюй научнуй стезї продовжовав и надале. Так 
1898. года Мадярська Академія Наук вудала серіоз-
ный труд Антонія Годинкы з історії босняцькуй 
єпархії „Tanulmányok a bosnyák-bjakovári püspökség 
történetéből”. На сюм нелегкум и не грошовитум, 
„сирохманськум”, ги самый научник знав казати, 
поприщу до кунця своїх не куртенькых, булше ги 
вусямдесят годув, не єден раз вертать ся ипен ку 
„попувськуй” темі. Такой тогды у 90-тї годы ХІХ-го 

столїтя його научнї інтересы приближавуть ся ку 
отцюзнинї, ближе ку пудкарпатськуй минулости. 
Ипен ту, на родному матеріалї чекавуть Антонія 
Годинку майбулші резултаты. Пуд крылом Мадяр-
ськуй Академії Наук раз подає товстелезный фо-
ліант історії Мукачовськуй Єпархії на такой 900 
сторонох „A munkácsi görög-katholikus püspökség 

története” (Будапешт, 1909), за 
котру роботу дустав престіжну 
премію Ipolyi, а такой через два 
рокы публикує первый (богу-
жаль, и послїднїй) том ґрамот 
Єпархії „A munkácsi görög szer-
tartású püspökség okmánytára. I. 
Köt., 1458-1715.” (Ungvár, 1911). 
Велика чкода, же про булшость 
днешнїх пудкарпатськых Руси-
нув сї фундаменталнї роботы 
суть недоступнї як про їх бібліо-
ґрафічну рідкость, так и по при-
чинї языка публикацій… 

Годно быти, же мысль на-
писати історію роднуй Мука-
човськуй діоцезії прийшла му на 
розум ипен у єпархіалнум архіві в 
тогдашнюм Унґварі, де Годинка 
глядав матеріалы ку своїм книгам 
ищи тогды, у кунцёви поза-

минулого столїтя. Доста насидїв ся ученый и по 
иншых архівох тогды ищи могутнёї и россяглої 
Австро-Мадярщины; булше ги рук перебывав в 
таліанськых хранилищох (1895-96), посидїв читаво 
и по пудкарпатськых фарськых архівох. Майже из 
каждуй такуй експедіції привюз не єден старост-
ливо переписаный властнов руков документ, 
тыкавучый ся історії його милуй отцюзнины.

Крах Австро-Мадярщины, котрый застав 
Антонія Годинку в Пожонськум універзітетї, остро 
ранив лично професора історії. Мила його серцю 
мала отцюзнина – Пудкарпатя, было одтятой од, як 
вун казав, „матери русинув Угорщины”. Так вун 
писав у текстї „Два небеснѣ листкы”, котрый є у 
споминануй книзі „Час гурше ги вода…”. Ученый 
пожертвовав, мож повісти, каріеров, коли не 
пристав на просьбу новых правителюв перейти до 
Карлового універзітета у Празї. Волїв пережыти 
тяжкі часы у Будапештї, докідь його універзітет 
переношовали за даскулько рокув до Пейча, де пак 

устиг ищи послужыти деканом и за єден рук 
ректором, реалізовати свуй фаховый потенціал на 
благо мадярськуй и світовуй наукы. Айбо острый 
буль в його сердцю провказав ся ищи не єден раз…

Языкова сітуація на Пудкарпатю у часы пере-
бываня у Чехословацькуй державі была доведена 
до абсурда. Маленькый народ – и три языкові 
оріентації: русофілська, украинофілська и, на-
конець, русинофілська. Послїдня майбулшу помуч 
дуставала од Мукачовськуй Ґрекокатолицькуй 
Єпархії. Ї еліта такой у первум числї новинкы 
„Недѣля” 6. октовбра 1935. рока проголошовала 
властноє кредо: „Мы честуеме пересвідченье 
кожного чоловіка. Мы  високо цѣниме культурну 
силу так великоруського як и украинского народа, 
мы в почести держиме их справедливѣ націоналнѣ 
цѣли стремленья, але притом не хочеме забыти  о  с 
в о е м. …Зато рѣшили мы сю нашу новинку выдати 
и писати на чисто народном языцѣ”. Одтогды 
стороникув свого властного пути у сосполнум и 
културнум двиганю, „недѣляшув”, як їх окрестили 
опоненты з русофілського и украинофілського 
таборув, зачали нещадно бити з обадвох не-
приятелськых бокув. Но айбо и йсе вже было 
великоє моралноє вітязство на тот час вже 
пештського максімалісты у языковум вопросї, 
академика Антонія Годинкы. У нёго объявили ся 
соратникы. Ко теперь опредїлить, яку неоцїниму 
ролю у сякому поворотї сосполнуй думкы зограло 
цїлёвоє языковоє двиганя русинського академика за 
двадцять рокы? Світла доба про Русинув на-
дыйшла, як не парадоксално, у майтяжші рокы ІІ. 
Світовуй Войны, по заложеню Подкарпатского 
Общества Наук (януар 1941.). Не чудно, же не-
молодый ученый зясь зачинать активно сотрудити з 
ужгородськыма редакціями. Што булше, у свої 77 
рокув провадить за єден рук, мож повісти, 
русинську Академію Наук – Подкарпатськоє Об-
щество Наук. Помагать стати на ногы первуй у 
крайови подобнуй інстітуції, своїм приміром веде 
пудкарпатську научну еліту. Пише спередслова до 
новых книг, публикує научнї статї… Хоть и ту 
мусай уповісти, же у чисто языковум аспектї не быв 
то крочай до переду. На то были свої причины, но 
йсе вже иншака тема. Лем тулько уповім, же кедь 
порувняти „авторські” тексты Антонія Годинкы и 
тотї, што їх редаґовав Иван Гарайда вадь його 
помочникы Федор Потушняк и Николай Лелекач, 
мож констатовати, же тексты академика суть ближ-
ше ку жывуй бесїдї пудкарпатцюв... Годнї сьме 
предполагати, же Иван Гарайда сознателно по-
лївляв украинофілам, котрыма были булшость його 

авторув, меже котрыма и споминанї Федор 
Потушняк и Николай Лелекач, ибо булшость русо-
філув продовжала писати по руськы, а кулькость 
люди, котрі писали по русинськы была на тот час 
мізернов.

Кедь єм зачав споминати за хрaнилища до-
кументув, мусай одзначити, же без архівнуй 
пудготовкы не зачав писати ученый анї єдну свою 
научну статю. Йсе была його неодступна и 
непоколебима засада за довгі рокы у науцї. Годно 
быти, же была йсе природна и спонтанна реакція 
істинного научника на подаколы и смішнї пнутя 
містных аматерув-романтикув. Писати лем строго 
сперавучы ся на документ. Даколы онь до 
крайности. Про многых ученых уже и тогды было 
ясно, же Славяне (другой дїло – котрі?) ищи переже 
ІХ. столїтя заселяли Придунайську низину. Інтере-
сантна реакція на йсе Годинкы: „Кажете, были 
Славяне у Пудкарпатю до прихода Мадярув. Де 
суть писемнї згадкы за йсе?”, звідав вун од своїх 
опонентув. И йшов дале. Залюдненя Русинами 
Пудкарпатя, каже, зачинать ся лем по 1254. рокови, 
ибо за йсе суть документы часув Кароля Роберта и 
Лайоша Надя. Напримір, ґрамота 1299. года, у 
котруй споминать ся „Гриць, воєвода Льва, князя 
руського, замок Мастк в Шариші, котрый до 1328. 
года принадлежав галицькым князям…”

Тяжко уповісти набізувно, кулько тых матеріа-
лув, што днесь суть у оддїлї рукописув Мадярськуй 
Академії Наук, вухосновав ученый. Бізувно, же 
суть меже папірём Антонія Годинкы подаякі, котрі 
бы яло дати опубликовати. Поєднї з ных, што были 
приправленї ку публикації 1944. года самым 
академиком, обявив Іштван Удварій, инші пак уже 
были исправленї вадь доповненї мнов у книжочкох 
„Час гурше ги вода…” и „Як нашѣ духовникы про-
живали…”. У ных же суть и тотї публикації Антонія 
Годинкы, за котрі сьме не знали у совєтськый час, 
ибо были публикованї в ужгородськых новинкох и 
єжегодникох 30-ых и первуй половкы 40-ых рокув 
минулого столїтя. Гурьков правдов є, як бы ся не 
хотїло милити, же булша часть архіва не дасть ся 
опубликовати ниґда. Папірь тліє, тінта вублїдла, не 
вшытко было сістематизованой за жывота славного 
історика. Єдным словом, не много мож вучитати.

Што бы ищи яло учинити на самый перед, се 
звеличити число нашых печатаных русинськых 
ґрамот, што за свуй довгый вік назберав Антоній 
Годинка по архівох и парохіёх, опубликовати їх 
окреме. Маленьку часть из ных представив ученый 
у америцькуй новинцї „Америцькый Руськый 
Вістник” 1936. рока, вни суть у послїднюм выданю 
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Спершу вшытко так упозїровало, же молодый 

попович и сам пуйде путём своїх дїдув. По 
сконченю Унґварськуй ґімназії поступив у містну 
духовну семінарію, вудкы, правда, занедовго 
перебрав ся у Будапештськый універзітет на бого-
словськый факултет, по сконченю котрого докторо-
вав и нараз пушов в облюбену вже 
на тот час славістичну науку. Ін-
тереасантноє, же научну каріеру 
зачав молодый Антоній Годинка 
ипен из изглядованя церькувнуй 
історії. Перву серіозну публика-
цію „Egyházunk küzdelme a bosz-
niai bogomil eretnekekkel” (Buda-
pest, 1887) издав за богомилув 
(представителюв, годно быти, 
майдавнюй христіанськуй секты, 
што одвергала вонкашнї и мате-
ріалнї стороны Христовуй церь-
ковли), йсе пак, годно быти, зо-
грало тоту ролю, же булшость 
Боснякув, у котрых ся секта за-
хранила ся майдовже, волїли пак 
переходити у булш аскетічноє 
музулманство, а не тримати ся 
восточнуй, ги сосїдове Сербы, 
вадь западнуй, ги сосїдове Горва-
ты, голузы христіанства. Што спровадило твердого 
мараморощанина так далеко од роднуй єпархії, хоть 
и на изглядователськуй стежці, мож зазвідати. 
Видав, лем научный авторітет фахмана з історії 
южных славян, познатого мадярського історика 
Лайоша Таловція, старшого колеґы и пак довгі годы 
цімборы ученого. Важноє, же ся такой перва 
публикація молодого славісты дустала высокоє 
вузнаня академичнуй сосполности, была оцїнена 
преміёв Fraknói, што лем додало сил и бізувности 
молодому історикові до будучности. Изглядованя 
на сюй научнуй стезї продовжовав и надале. Так 
1898. года Мадярська Академія Наук вудала серіоз-
ный труд Антонія Годинкы з історії босняцькуй 
єпархії „Tanulmányok a bosnyák-bjakovári püspökség 
történetéből”. На сюм нелегкум и не грошовитум, 
„сирохманськум”, ги самый научник знав казати, 
поприщу до кунця своїх не куртенькых, булше ги 
вусямдесят годув, не єден раз вертать ся ипен ку 
„попувськуй” темі. Такой тогды у 90-тї годы ХІХ-го 

столїтя його научнї інтересы приближавуть ся ку 
отцюзнинї, ближе ку пудкарпатськуй минулости. 
Ипен ту, на родному матеріалї чекавуть Антонія 
Годинку майбулші резултаты. Пуд крылом Мадяр-
ськуй Академії Наук раз подає товстелезный фо-
ліант історії Мукачовськуй Єпархії на такой 900 
сторонох „A munkácsi görög-katholikus püspökség 

története” (Будапешт, 1909), за 
котру роботу дустав престіжну 
премію Ipolyi, а такой через два 
рокы публикує первый (богу-
жаль, и послїднїй) том ґрамот 
Єпархії „A munkácsi görög szer-
tartású püspökség okmánytára. I. 
Köt., 1458-1715.” (Ungvár, 1911). 
Велика чкода, же про булшость 
днешнїх пудкарпатськых Руси-
нув сї фундаменталнї роботы 
суть недоступнї як про їх бібліо-
ґрафічну рідкость, так и по при-
чинї языка публикацій… 

Годно быти, же мысль на-
писати історію роднуй Мука-
човськуй діоцезії прийшла му на 
розум ипен у єпархіалнум архіві в 
тогдашнюм Унґварі, де Годинка 
глядав матеріалы ку своїм книгам 
ищи тогды, у кунцёви поза-

минулого столїтя. Доста насидїв ся ученый и по 
иншых архівох тогды ищи могутнёї и россяглої 
Австро-Мадярщины; булше ги рук перебывав в 
таліанськых хранилищох (1895-96), посидїв читаво 
и по пудкарпатськых фарськых архівох. Майже из 
каждуй такуй експедіції привюз не єден старост-
ливо переписаный властнов руков документ, 
тыкавучый ся історії його милуй отцюзнины.

Крах Австро-Мадярщины, котрый застав 
Антонія Годинку в Пожонськум універзітетї, остро 
ранив лично професора історії. Мила його серцю 
мала отцюзнина – Пудкарпатя, было одтятой од, як 
вун казав, „матери русинув Угорщины”. Так вун 
писав у текстї „Два небеснѣ листкы”, котрый є у 
споминануй книзі „Час гурше ги вода…”. Ученый 
пожертвовав, мож повісти, каріеров, коли не 
пристав на просьбу новых правителюв перейти до 
Карлового універзітета у Празї. Волїв пережыти 
тяжкі часы у Будапештї, докідь його універзітет 
переношовали за даскулько рокув до Пейча, де пак 

устиг ищи послужыти деканом и за єден рук 
ректором, реалізовати свуй фаховый потенціал на 
благо мадярськуй и світовуй наукы. Айбо острый 
буль в його сердцю провказав ся ищи не єден раз…

Языкова сітуація на Пудкарпатю у часы пере-
бываня у Чехословацькуй державі была доведена 
до абсурда. Маленькый народ – и три языкові 
оріентації: русофілська, украинофілська и, на-
конець, русинофілська. Послїдня майбулшу помуч 
дуставала од Мукачовськуй Ґрекокатолицькуй 
Єпархії. Ї еліта такой у первум числї новинкы 
„Недѣля” 6. октовбра 1935. рока проголошовала 
властноє кредо: „Мы честуеме пересвідченье 
кожного чоловіка. Мы  високо цѣниме культурну 
силу так великоруського як и украинского народа, 
мы в почести держиме их справедливѣ націоналнѣ 
цѣли стремленья, але притом не хочеме забыти  о  с 
в о е м. …Зато рѣшили мы сю нашу новинку выдати 
и писати на чисто народном языцѣ”. Одтогды 
стороникув свого властного пути у сосполнум и 
културнум двиганю, „недѣляшув”, як їх окрестили 
опоненты з русофілського и украинофілського 
таборув, зачали нещадно бити з обадвох не-
приятелськых бокув. Но айбо и йсе вже было 
великоє моралноє вітязство на тот час вже 
пештського максімалісты у языковум вопросї, 
академика Антонія Годинкы. У нёго объявили ся 
соратникы. Ко теперь опредїлить, яку неоцїниму 
ролю у сякому поворотї сосполнуй думкы зограло 
цїлёвоє языковоє двиганя русинського академика за 
двадцять рокы? Світла доба про Русинув на-
дыйшла, як не парадоксално, у майтяжші рокы ІІ. 
Світовуй Войны, по заложеню Подкарпатского 
Общества Наук (януар 1941.). Не чудно, же не-
молодый ученый зясь зачинать активно сотрудити з 
ужгородськыма редакціями. Што булше, у свої 77 
рокув провадить за єден рук, мож повісти, 
русинську Академію Наук – Подкарпатськоє Об-
щество Наук. Помагать стати на ногы первуй у 
крайови подобнуй інстітуції, своїм приміром веде 
пудкарпатську научну еліту. Пише спередслова до 
новых книг, публикує научнї статї… Хоть и ту 
мусай уповісти, же у чисто языковум аспектї не быв 
то крочай до переду. На то были свої причины, но 
йсе вже иншака тема. Лем тулько уповім, же кедь 
порувняти „авторські” тексты Антонія Годинкы и 
тотї, што їх редаґовав Иван Гарайда вадь його 
помочникы Федор Потушняк и Николай Лелекач, 
мож констатовати, же тексты академика суть ближ-
ше ку жывуй бесїдї пудкарпатцюв... Годнї сьме 
предполагати, же Иван Гарайда сознателно по-
лївляв украинофілам, котрыма были булшость його 

авторув, меже котрыма и споминанї Федор 
Потушняк и Николай Лелекач, ибо булшость русо-
філув продовжала писати по руськы, а кулькость 
люди, котрі писали по русинськы была на тот час 
мізернов.

Кедь єм зачав споминати за хрaнилища до-
кументув, мусай одзначити, же без архівнуй 
пудготовкы не зачав писати ученый анї єдну свою 
научну статю. Йсе была його неодступна и 
непоколебима засада за довгі рокы у науцї. Годно 
быти, же была йсе природна и спонтанна реакція 
істинного научника на подаколы и смішнї пнутя 
містных аматерув-романтикув. Писати лем строго 
сперавучы ся на документ. Даколы онь до 
крайности. Про многых ученых уже и тогды было 
ясно, же Славяне (другой дїло – котрі?) ищи переже 
ІХ. столїтя заселяли Придунайську низину. Інтере-
сантна реакція на йсе Годинкы: „Кажете, были 
Славяне у Пудкарпатю до прихода Мадярув. Де 
суть писемнї згадкы за йсе?”, звідав вун од своїх 
опонентув. И йшов дале. Залюдненя Русинами 
Пудкарпатя, каже, зачинать ся лем по 1254. рокови, 
ибо за йсе суть документы часув Кароля Роберта и 
Лайоша Надя. Напримір, ґрамота 1299. года, у 
котруй споминать ся „Гриць, воєвода Льва, князя 
руського, замок Мастк в Шариші, котрый до 1328. 
года принадлежав галицькым князям…”

Тяжко уповісти набізувно, кулько тых матеріа-
лув, што днесь суть у оддїлї рукописув Мадярськуй 
Академії Наук, вухосновав ученый. Бізувно, же 
суть меже папірём Антонія Годинкы подаякі, котрі 
бы яло дати опубликовати. Поєднї з ных, што были 
приправленї ку публикації 1944. года самым 
академиком, обявив Іштван Удварій, инші пак уже 
были исправленї вадь доповненї мнов у книжочкох 
„Час гурше ги вода…” и „Як нашѣ духовникы про-
живали…”. У ных же суть и тотї публикації Антонія 
Годинкы, за котрі сьме не знали у совєтськый час, 
ибо были публикованї в ужгородськых новинкох и 
єжегодникох 30-ых и первуй половкы 40-ых рокув 
минулого столїтя. Гурьков правдов є, як бы ся не 
хотїло милити, же булша часть архіва не дасть ся 
опубликовати ниґда. Папірь тліє, тінта вублїдла, не 
вшытко было сістематизованой за жывота славного 
історика. Єдным словом, не много мож вучитати.

Што бы ищи яло учинити на самый перед, се 
звеличити число нашых печатаных русинськых 
ґрамот, што за свуй довгый вік назберав Антоній 
Годинка по архівох и парохіёх, опубликовати їх 
окреме. Маленьку часть из ных представив ученый 
у америцькуй новинцї „Америцькый Руськый 
Вістник” 1936. рока, вни суть у послїднюм выданю 

Ку юбілеёви Антонія Годинкы 
(1864‒1946)

Ку юбілеёви Антонія Годинкы 
(1864‒1946)
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нїредьгазського годинкознавства, книзї „Як нашѣ 
духовникы проживали…”. 

Послїдню свою книгу „Книга писаних цирил-
ликов документов угорських русинов” (переже, як 
уже згадовав єм, Іштван Удварій появив часть сёї 
книгы) пудготовив мадярськый академик у тяжкум 
воєннум януарі 1944. года и віновав свому нанаш-
кови Антоніёви Чопеёви. Ґрамоты сесї опублико-
ванї факсіміле и практично не суть читабелныма не 
же про рядового читателя, но даколы и про фах-
мана. Тяжко їх вучитати и з Годинковых оріґіналув, 
хотя академик ладив їх до печатнї доста акуратно и 
серіозно. До сёї книгы, так нам ся видить, Антоній 
Годинка односив ся ги ку пузднёму дїтвакови 
старенькі матірь з вутцём. За сї ґрамоты, што 
попризберав за довгі годы меже Русинами Мадяр-
щины, сам їх зберач атсяк пише у спередслові 
своюй послїднюй книгы: „Я сесѣ стародавнѣ 
письма из першу на свою дяку читав и зберав. А 
теперь старостьов примушеный отказуюся от них, 
але перше щи передаю и вручаю ѣх внукам 
поздным тых дѣдов и прадѣдов, котрѣ ѣх писа-
ли…”. Война, кедь єдным словом обяснёвати, не 
дала увидїти сю книжку академикови. Про нас 
важноє, же вручена она была, як читаєме, днешнюй 
и будучым ґенераціям Русинув.

Умер славный мадярськый славіста недовго по 
войнї в голоднум 1946 роцї. Прах му ся покоить на 
цвинтарі в Будапештї на Фіумейськуй улицї. 
Простый порусшый травов груб, аскетічный дубо-
вый крест з бадоґовов табличков довго пудчерковав 
ушытку траґічность другуй половкы ХХ. столїтя як 
про творчу дїдузнину самого Антонія Годинкы, так 
про судьбу його народа ‒ Карпатськых Русинув. 
Уже у наш час на гробі установленый достойный 
честованого академика памнятник.  

Доброє имня академика в комуністичнї годы 
было заказаноє. Заново, мож уповісти, отворив го 
про булшость модерного русинського сосполства 
нїредьгазськый ученый Іштван Удварій. Ипен вун 
на зачатку 90-ых годув минулого столїтя зачав из-
давати його творы, орґанізовав велику меже-
народну научну конференцію. Днесь за авторітет-
ного ученого и порядного горожанина добрі 
знавуть не лем мадярські Русины. Не чудно, же його 
имня носить майбулша награда, котру удїлявуть 
майчестованым мадярськым и загатарным особам, 
што одличили ся на полю становленя русинського 
народа. Не є анї на мак чудным, же днешнї мадяр-
ські Русины при пудготовцї властного варіанта 
літературного языка, кодіфікація котрого де-факто є 
завершенов у булшуй части, зачали хосновати на 
самый перед творчу дїдузнину славного родака и 
ученого Антонія Годинкы. Приняли за основу 
укаючый говор, котрым писав вельочестованый 
академик, котрый ку тому ищи и злучать Восток и 
Запад Пудкарпатя, Мараморош з Ужанщинов. 
Сперавучы ся на языкові особости западных 
говорув Комловшкы и Мучоня, хоснувуть богату 
лексику ученого, поєднї языкові особости. 

Сміло можеме уповісти, же про днешнїх Руси-
нув сей славный його сын є не лем хранителём 
минулости народа, айбо и надїйнов опоров у його 
днешнюм жывотї.

Др. Михаил Капраль,

діректор Русинського Изглядователного 

Исправленя! Дякувучы нашому честованому читателёви проф. П. Р. Маґочійови, исправляєме єдну  
майже тридцятьручну хыбу у отцюзнянуй історіоґрафії. Бесїда за місто роженя академика Антонія 
Годинкы. Хыба, видав, трафила ся изза того, же обадва села у Восточнуй Словакії Ладомирова и Ладомиров 
по мадярськы ся пишуть єднако Ladomér. Также уточняєме раз и на все, же подля данїх церькувных 
шематізмув, будучый академик ся родив у Ладомирови коло днешнёго словацько-украинського гатара (на 
тот час парохія села односила ся ку Мукачовськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії), а не у Ладомировуй коло 
Свидника, котра тогды была и до днесь є частёв Пряшовськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії. (Автор)

Юбілей                         Jubileum

Септембер

5.: Столичноє Русинськоє Націоналноє Само-
справованя и Общество Русинськуй Інтеліґенції 
имени Антонія Годинкы орґанізовали выставку 
маляря Петра Фелдешія у Мадярськум Домі.

6.-8.: Одб -ыла ся стріча пудкарпатцюв у Бала
тонфёлдварі при орґанізації Пудкарпатського Об-
щества. Первого дня участникы установили пам-
нятну лавицю на честь Дюлы Керейнїя. Пуд час 
стрічі были проведенї сякі проґрамы: „Як быти 
пастирём на Пудкарпатю“ ‒ круглый стул пуд 
руководством Юрія Бензы, позераня філма „Борони 
Мадярув!“ и бесїда на сю тему пуд веденём Дёрдя 
Чете Еёрш, міні-конференція „Одторгнутя Пуд-
карпатя, вадь 100 рокув Сен-Жерменського догово-
ра“ пуд веденём Шандора Шеремета, окрем того 
одбыла ся презентація новых выдань. Пуд час 
вечаршуй музыкалнуй проґрамы выступили 
артісты театра Іды Тураї Іштван Сокач (піано) и 
Ґерґель Матуз (флетна). Стріча завершыла ся 
екуменичнов Службов Божов.

7.: Сято Малуй Богородицї тримали у ґреко-
католицькуй церьковли на площі Руж Столичноє 
Русинськоє Націоналноє Самосправованя и Русин-
ськоє Націоналноє Самосправованя Терейзвароша. 
У сятови зучастнив ся мішаный хор Белвароша-
Ліпотвароша.

13.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Зуґлова потримало традіційноє сято славянськых 
днюв на улицї Пейтерварод у залї церемоній 
реґістрації побраня. На вечурі гостюв веселив 
пудкарпатськый музыкант Золтан Мурза.

Октовбер

9.: У резіденції Вседержавного Русинського 
Самосправованя на улицї Дёрмот одбыло ся 
слїдувучой за шором засїданя. Депутаты обсудили 
и одобрили поправкы у буджетови 2019. рока 
Вседержавного Русинського Самосправованя, Офі-
са ВРС, інстітуцій и прийняли рішеня за пудпоро-
ваня будованя деревлянуй церьковли у Дебреценї, 
котра буде мати великой значеня у духовнум жывотї 
сполности. 

17.: У Будапештї на ул. Горанскі, у Домі Діа-
лоґув общество „Харта XXI.“ потримало демон-
страцію філма, ку котруй была прикапчана пре-
зентація книгы. Участникы попозерали філм 
новинарькы Анґелы Ґалан и режісера Акоша 
Замборського „Наші сосїдове Мадяры: Пуд-
карпатя“, котрый став четвертым у шорови філмув 
за словацькых, ардялськых и войводинськых 

Мадярув. (Філм мож попозерати на інтернетови). 
По позераню невіроятнуй силы філма, предсїдатель 
общества „Харта XXI.“ Др. Ласлов Шурьян вручив 
награды создателям філма. Дале одбыла ся пре-
зентація книгы з русинського народописа „Я єм 
Русин, быв и буду“. Потребну книгу выдало об-
щество „Харта XXI.“ сполно з выдавательством 
„Гондолот“. Презентовала книгу Чіла Фединец, 
єден из редакторув выданя. Ґаздинёв вечура была 
Юдіт Діана Шімон-Палов.

25.: Бібліотека Русинув Мадярщины им. 
Іштвана Удварія и Вседержавна Бібліотека Ино-
страных Языкув провели конференцію памняти 
Іштвана Удварія. Конференцію отворила дірек-
торка Бібліотекы Иностраных Языкув Др. Анна 
Марія Папп, по котруй прозвучали слїдувучі 
бесїды:

- Документы за І. Удварія у русинськуй бібліо-
тецї - презентує Ілдіко Поланскіне Надош, ведуча 
Бібліотекы Русинув Мадарщины имени професора 
Іштвана Удварія; 

- Язык Біблії у Няґовськуй Постілї. - Др. Ан-
драш Золтан, доктор МАН, Інстітут слав. и балт. 
языкув Будапештського Універзітета Ловранда 
Етвеша, Катедра украинськуй філолоґії;

- Іштван Удварі – лексікоґраф, изглядователь 
капчаня мадярсько-русинського и мадярсько-
українського языкув - Ержейбет Барань Комарі, 
доцент Пудкарпатського Мадярського Інстітута 
Ференца Раковція ІІ.;

- Іштван Удварі – талантливый ученый и ор-
ґанізатор учебного процеса - Рената Романюк;

- Ци має одношеня варіант Біблії Бачинського 
до Урёмського мавзолея? - Др. Мігаль Кочіш, Ка-
тедра філології Інстітут славістикы Сеґедського 
універзітета Йожефа Атілы; 

- Місто Іштвана Удварія у днешнюй мадярськуй 
славістицї. - Др. Михаил Капраль, діректор Русин-
ського Научного Інстітута имени Антонія Годинкы; 

- Іштван Удварі – вочми дїтвака. - Юдіта Удварі 
за свого няня.

27.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Нїредьгазы и ґрекатолицька парохія Нїредьґаза-
Орокёшфёлд потримали день памняти, врученый 
72-уй роковинї зо дня смерти сященика-мученика 
Теодора Ромжы у ґрекокатолицькуй церьковли 
Орокёшфёлда. Міроприятя завершыло ся Сятов 
Літурґіёв.

Товмачила: Ірина Скіба
Честованї Читателї! 

Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй 

інтернет сторонї: http://ruszin.com   

Вістї              Hírek
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нїредьгазського годинкознавства, книзї „Як нашѣ 
духовникы проживали…”. 

Послїдню свою книгу „Книга писаних цирил-
ликов документов угорських русинов” (переже, як 
уже згадовав єм, Іштван Удварій появив часть сёї 
книгы) пудготовив мадярськый академик у тяжкум 
воєннум януарі 1944. года и віновав свому нанаш-
кови Антоніёви Чопеёви. Ґрамоты сесї опублико-
ванї факсіміле и практично не суть читабелныма не 
же про рядового читателя, но даколы и про фах-
мана. Тяжко їх вучитати и з Годинковых оріґіналув, 
хотя академик ладив їх до печатнї доста акуратно и 
серіозно. До сёї книгы, так нам ся видить, Антоній 
Годинка односив ся ги ку пузднёму дїтвакови 
старенькі матірь з вутцём. За сї ґрамоты, што 
попризберав за довгі годы меже Русинами Мадяр-
щины, сам їх зберач атсяк пише у спередслові 
своюй послїднюй книгы: „Я сесѣ стародавнѣ 
письма из першу на свою дяку читав и зберав. А 
теперь старостьов примушеный отказуюся от них, 
але перше щи передаю и вручаю ѣх внукам 
поздным тых дѣдов и прадѣдов, котрѣ ѣх писа-
ли…”. Война, кедь єдным словом обяснёвати, не 
дала увидїти сю книжку академикови. Про нас 
важноє, же вручена она была, як читаєме, днешнюй 
и будучым ґенераціям Русинув.

Умер славный мадярськый славіста недовго по 
войнї в голоднум 1946 роцї. Прах му ся покоить на 
цвинтарі в Будапештї на Фіумейськуй улицї. 
Простый порусшый травов груб, аскетічный дубо-
вый крест з бадоґовов табличков довго пудчерковав 
ушытку траґічность другуй половкы ХХ. столїтя як 
про творчу дїдузнину самого Антонія Годинкы, так 
про судьбу його народа ‒ Карпатськых Русинув. 
Уже у наш час на гробі установленый достойный 
честованого академика памнятник.  

Доброє имня академика в комуністичнї годы 
было заказаноє. Заново, мож уповісти, отворив го 
про булшость модерного русинського сосполства 
нїредьгазськый ученый Іштван Удварій. Ипен вун 
на зачатку 90-ых годув минулого столїтя зачав из-
давати його творы, орґанізовав велику меже-
народну научну конференцію. Днесь за авторітет-
ного ученого и порядного горожанина добрі 
знавуть не лем мадярські Русины. Не чудно, же його 
имня носить майбулша награда, котру удїлявуть 
майчестованым мадярськым и загатарным особам, 
што одличили ся на полю становленя русинського 
народа. Не є анї на мак чудным, же днешнї мадяр-
ські Русины при пудготовцї властного варіанта 
літературного языка, кодіфікація котрого де-факто є 
завершенов у булшуй части, зачали хосновати на 
самый перед творчу дїдузнину славного родака и 
ученого Антонія Годинкы. Приняли за основу 
укаючый говор, котрым писав вельочестованый 
академик, котрый ку тому ищи и злучать Восток и 
Запад Пудкарпатя, Мараморош з Ужанщинов. 
Сперавучы ся на языкові особости западных 
говорув Комловшкы и Мучоня, хоснувуть богату 
лексику ученого, поєднї языкові особости. 

Сміло можеме уповісти, же про днешнїх Руси-
нув сей славный його сын є не лем хранителём 
минулости народа, айбо и надїйнов опоров у його 
днешнюм жывотї.

Др. Михаил Капраль,

діректор Русинського Изглядователного 

Исправленя! Дякувучы нашому честованому читателёви проф. П. Р. Маґочійови, исправляєме єдну  
майже тридцятьручну хыбу у отцюзнянуй історіоґрафії. Бесїда за місто роженя академика Антонія 
Годинкы. Хыба, видав, трафила ся изза того, же обадва села у Восточнуй Словакії Ладомирова и Ладомиров 
по мадярськы ся пишуть єднако Ladomér. Также уточняєме раз и на все, же подля данїх церькувных 
шематізмув, будучый академик ся родив у Ладомирови коло днешнёго словацько-украинського гатара (на 
тот час парохія села односила ся ку Мукачовськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії), а не у Ладомировуй коло 
Свидника, котра тогды была и до днесь є частёв Пряшовськуй Ґрекокатолицькуй Єпархії. (Автор)

Юбілей                         Jubileum

Септембер

5.: Столичноє Русинськоє Націоналноє Само-
справованя и Общество Русинськуй Інтеліґенції 
имени Антонія Годинкы орґанізовали выставку 
маляря Петра Фелдешія у Мадярськум Домі.

6.-8.: Одб -ыла ся стріча пудкарпатцюв у Бала
тонфёлдварі при орґанізації Пудкарпатського Об-
щества. Первого дня участникы установили пам-
нятну лавицю на честь Дюлы Керейнїя. Пуд час 
стрічі были проведенї сякі проґрамы: „Як быти 
пастирём на Пудкарпатю“ ‒ круглый стул пуд 
руководством Юрія Бензы, позераня філма „Борони 
Мадярув!“ и бесїда на сю тему пуд веденём Дёрдя 
Чете Еёрш, міні-конференція „Одторгнутя Пуд-
карпатя, вадь 100 рокув Сен-Жерменського догово-
ра“ пуд веденём Шандора Шеремета, окрем того 
одбыла ся презентація новых выдань. Пуд час 
вечаршуй музыкалнуй проґрамы выступили 
артісты театра Іды Тураї Іштван Сокач (піано) и 
Ґерґель Матуз (флетна). Стріча завершыла ся 
екуменичнов Службов Божов.

7.: Сято Малуй Богородицї тримали у ґреко-
католицькуй церьковли на площі Руж Столичноє 
Русинськоє Націоналноє Самосправованя и Русин-
ськоє Націоналноє Самосправованя Терейзвароша. 
У сятови зучастнив ся мішаный хор Белвароша-
Ліпотвароша.

13.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Зуґлова потримало традіційноє сято славянськых 
днюв на улицї Пейтерварод у залї церемоній 
реґістрації побраня. На вечурі гостюв веселив 
пудкарпатськый музыкант Золтан Мурза.

Октовбер

9.: У резіденції Вседержавного Русинського 
Самосправованя на улицї Дёрмот одбыло ся 
слїдувучой за шором засїданя. Депутаты обсудили 
и одобрили поправкы у буджетови 2019. рока 
Вседержавного Русинського Самосправованя, Офі-
са ВРС, інстітуцій и прийняли рішеня за пудпоро-
ваня будованя деревлянуй церьковли у Дебреценї, 
котра буде мати великой значеня у духовнум жывотї 
сполности. 

17.: У Будапештї на ул. Горанскі, у Домі Діа-
лоґув общество „Харта XXI.“ потримало демон-
страцію філма, ку котруй была прикапчана пре-
зентація книгы. Участникы попозерали філм 
новинарькы Анґелы Ґалан и режісера Акоша 
Замборського „Наші сосїдове Мадяры: Пуд-
карпатя“, котрый став четвертым у шорови філмув 
за словацькых, ардялськых и войводинськых 

Мадярув. (Філм мож попозерати на інтернетови). 
По позераню невіроятнуй силы філма, предсїдатель 
общества „Харта XXI.“ Др. Ласлов Шурьян вручив 
награды создателям філма. Дале одбыла ся пре-
зентація книгы з русинського народописа „Я єм 
Русин, быв и буду“. Потребну книгу выдало об-
щество „Харта XXI.“ сполно з выдавательством 
„Гондолот“. Презентовала книгу Чіла Фединец, 
єден из редакторув выданя. Ґаздинёв вечура была 
Юдіт Діана Шімон-Палов.

25.: Бібліотека Русинув Мадярщины им. 
Іштвана Удварія и Вседержавна Бібліотека Ино-
страных Языкув провели конференцію памняти 
Іштвана Удварія. Конференцію отворила дірек-
торка Бібліотекы Иностраных Языкув Др. Анна 
Марія Папп, по котруй прозвучали слїдувучі 
бесїды:

- Документы за І. Удварія у русинськуй бібліо-
тецї - презентує Ілдіко Поланскіне Надош, ведуча 
Бібліотекы Русинув Мадарщины имени професора 
Іштвана Удварія; 

- Язык Біблії у Няґовськуй Постілї. - Др. Ан-
драш Золтан, доктор МАН, Інстітут слав. и балт. 
языкув Будапештського Універзітета Ловранда 
Етвеша, Катедра украинськуй філолоґії;

- Іштван Удварі – лексікоґраф, изглядователь 
капчаня мадярсько-русинського и мадярсько-
українського языкув - Ержейбет Барань Комарі, 
доцент Пудкарпатського Мадярського Інстітута 
Ференца Раковція ІІ.;

- Іштван Удварі – талантливый ученый и ор-
ґанізатор учебного процеса - Рената Романюк;

- Ци має одношеня варіант Біблії Бачинського 
до Урёмського мавзолея? - Др. Мігаль Кочіш, Ка-
тедра філології Інстітут славістикы Сеґедського 
універзітета Йожефа Атілы; 

- Місто Іштвана Удварія у днешнюй мадярськуй 
славістицї. - Др. Михаил Капраль, діректор Русин-
ського Научного Інстітута имени Антонія Годинкы; 

- Іштван Удварі – вочми дїтвака. - Юдіта Удварі 
за свого няня.

27.: Русинськоє Націоналноє Самосправованя 
Нїредьгазы и ґрекатолицька парохія Нїредьґаза-
Орокёшфёлд потримали день памняти, врученый 
72-уй роковинї зо дня смерти сященика-мученика 
Теодора Ромжы у ґрекокатолицькуй церьковли 
Орокёшфёлда. Міроприятя завершыло ся Сятов 
Літурґіёв.

Товмачила: Ірина Скіба
Честованї Читателї! 

Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй 

інтернет сторонї: http://ruszin.com   

Вістї              Hírek
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 4 294 fő 

Megjelent: 2 956 (68,84%) 

Nem szavazott: 1 338 (31,16%) 

Lebélyegzett szavazólapok száma: 2 852 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 94 

Érvényes szavazólapok száma: 2 758 

A szavazás eredménye:

MROSZ

érvényes szavazatok: 1 557 / elnyert mandátumok: 9 

 "RUKISÖSZ" Egyesület 

érvényes szavazatok: 991 / elnyert mandátumok: 5 

HORUE 

érvényes szavazatok: 210 / elnyert mandátumok: 1

Az országos nemzetiségi önkormányzat tagjainak 

száma: 15

Az Országos Ruszin Önkormányzat képviselői: 

DR. ERDÉLYI TATJÁNA "RUKISÖSZ" Egyesület 

ERDŐS JÓZSEF "RUKISÖSZ" Egyesület 

FARKAS JÁNOS "RUKISÖSZ" Egyesület 

GIRICZ VIKTOR MROSZ 

HEGYI ISTVÁN "RUKISÖSZ" Egyesület 

HLADINEC PÉTER MROSZ 

KOZSNYÁNSZKY JÁNOS MROSZ 

KRAMARENKO VIKTOR MROSZ 

DR. LJAVINYEC SZTYEPÁN HORUE 

MUDRA JÓZSEF MROSZ 

POPOVICS LÁSZLÓ "RUKISÖSZ" Egyesület 

SZILCER-LIKOVICS OLGA MROSZ 

SZÓNOCZKI JÁNOS MROSZ 

TELENKÓ BAZIL MIHÁLY MROSZ 

VARGA GÁBOR MROSZ

A Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége és az Országos Ruszin 
Önkormányzat az MROSZ színeiben megválasztott képviselők nevében köszönjük a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során tanúsított magas részvételi 
hajlandóságot és a szavazatokat!

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzati választás 2019.
Eredmények

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzati választás 2019.
Eredmények

Megtartott országos választás: 1 

MROSZ mandátumtöbbség

Megtartott területi választások száma: 2 

Főváros: MROSZ-RUKISÖSZ-HORUE egyenlő mandátumszám

Borsod-Abaúj Zemplén Megye: MROSZ mandátumtöbbség

Megtartott települési választások száma: 42 

30 települési választás: MROSZ mandátumtöbbség / 6 települési választás: RUKISÖSZ mandátumtöbbség / 

5 települési választás: HORUE mandátumtöbbség / 1 települési választás: RUKE mandátumtöbbség

Országos Ruszin Önkormányzat Választása

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1 161 fő 

Megjelent: 744 fő (64.08%) 

Nem szavazott: 417 fő (35.92%) 

Lebélyegzett szavazólapok száma: 696 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 27 

Érvényes szavazólapok száma: 669 

A szavazás eredménye:

HORUE 

érvényes szavazatok: 149 / elnyert mandátumok: 2

"RUKISÖSZ" Egyesület 

érvényes szavazatok: 179 / elnyert mandátumok: 2 

MROSZ 

érvényes szavazatok: 223 / elnyert mandátumok: 2

RUKE 

érvényes szavazatok: 118 / elnyert mandátumok: 1

A fővárosi nemzetiségi önkormányzat tagjainak 

száma: 7 

A Fővárosi Ruszin Önkormányzat képviselői:

ECSEDI-PAPP RENÁTA MROSZ 

KRAMARENKO ANDRÁS MROSZ 

KUZMA HANNA "RUKISÖSZ" Egyesület 

DR. LJAVINECZ MARIANNA HORUE 

MEDVE LÁSZLÓNÉ "RUKISÖSZ" Egyesület 

SZILCER-LIKOVICS OLGA RUKE 
SZÓCSKA GYÖRGYI HORUE

Fővárosi Ruszin Önkormányzat Választása

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ruszin Önkormányzat választása

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1 682 fő 

Megjelent: 1 331 fő (79.13%) 

Nem szavazott: 351 fő (20.87%) 

Lebélyegzett szavazólapok száma: 1 313 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 180 

Érvényes szavazólapok száma: 1 133

A szavazás eredménye

MROSZ 

érvényes szavazatok: 1 133 / elnyert mandátumok: 7

A területi nemzetiségi önkormányzat tagjainak 

száma 7 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin 

Önkormányzat képviselői:

MOKRAI ATTILA MROSZ 

MOKRAI PÉTER MROSZ 

PAPPNÉ SZABÓ MARGIT MROSZ 

SZÓNOCZKI JÁNOS MIHÁLYNÉ MROSZ 

SZÓNOCZKI MÁRIA MROSZ 

TAKÁCS IMRÉNÉ MROSZ 

TAKÁCSNÉ FARKAS JUDIT MROSZ

Forrás: Nemzeti Választási Iroda

Nyilatkozat

A Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége, az MROSZ ezúton tájékoztatja Önöket, hogy 
ismeretlen személyek egyesületünk nevével visszaélve jogosulatlanul, személyes adatok engedély nélküli 
felhasználásával, a Budapest XVI. kerületi ruszin nemzetiségi névjegyzékben szereplő, magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgárok ruszin nemzetiségi névjegyzékből való törlését kezdeményezték az érintettek 
beleegyezése nélkül az mrosz2000@gmail.com címről. Társadalmi szervezetünk megtette a szükséges jogi 
lépéseket. Hála az NVI és a Budapest XVI. kerületi HVI szakszerű és gyors intézkedésének az érintettek nevét 
visszaállították a nemzetiségi névjegyzékbe. 

Szövetségünk nem rendelkezik a fenti e-mail fiók hozzáférésével, tiltakozik a megengedhetetlen módszerek 
ellen, és elhatárolódik minden olyan cselekedettől, amely a személyes adatokkal való visszaéléshez, a választójog 
korlátozásához, és a magyarországi ruszin nemzetiség negatív megítéléséhez vezethet.

Kozsnyánszky János, az MROSZ elnöke

A képviselői megbízólevelek átadása és alakuló ülés

2019. november 7-én a Nemzeti Választási Bizottság Alkotmány utcai székházában ünnepélyes keretek között 
Dr. Rádi Péter, az NVB elnöke és Dr. Pálffy Ilona, az NVI elnöke átadták a megbízóleveleket a 2019. évi országos 
nemzetiségi képviselők választásán megválasztott képviselőknek. Dr. Rádi Péter köszöntőjében méltatta a 
ruszinoknak a közös magyar-ruszin történelem során tanúsított hűségét és önfeláldozását. A mandátumkiosztási 
ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Tircsi Richárd, 
a Miniszterelnökség Egyházi és nemzetiségi államtitkárságának főosztályvezetője, Dr. Kovács János, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának főjegyzője, Dr. Török Tamás, az ÁJB Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes titkárságának vezetője. 

A megbízólevelek átadását követően az Országos Ruszin Önkormányzat Gyarmat utcai székházában sor 
került az ORÖ Közgyűlésének Alakuló ülésére. A 15 képviselő a mandátumigazolás után Kramarenko Viktort 
(MROSZ) az ORÖ elnökének, Szilcer-Likovics Olgát (MROSZ) és Szónoczki Jánost (MROSZ) az ORÖ 
elnökhelyettesének, Kozsnyánszky Jánost (MROSZ) a Gazdasági, Pénzügyi és Ellenőrző bizottság elnökének, 
Hladinec Pétert (MROSZ), Mudra Józsefet (MROSZ) és Telenkó Bazilt (MROSZ) a PEB tagjainak, Varga Gábort 
(MROSZ) Egyházi-karitatív tanácsnoknak választotta meg. Az Alakuló ülést megtisztelte jelenlétével Dr. Pálinkás 
Mária és Gáspárné dr. Csubák Tünde,  munkatársai.a Budapest Főváros Kormányhivatalának

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com
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A névjegyzékben lévő választópolgárok száma: 4 294 fő 

Megjelent: 2 956 (68,84%) 

Nem szavazott: 1 338 (31,16%) 

Lebélyegzett szavazólapok száma: 2 852 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 94 

Érvényes szavazólapok száma: 2 758 

A szavazás eredménye:

MROSZ

érvényes szavazatok: 1 557 / elnyert mandátumok: 9 

 "RUKISÖSZ" Egyesület 

érvényes szavazatok: 991 / elnyert mandátumok: 5 

HORUE 

érvényes szavazatok: 210 / elnyert mandátumok: 1

Az országos nemzetiségi önkormányzat tagjainak 

száma: 15

Az Országos Ruszin Önkormányzat képviselői: 

DR. ERDÉLYI TATJÁNA "RUKISÖSZ" Egyesület 

ERDŐS JÓZSEF "RUKISÖSZ" Egyesület 

FARKAS JÁNOS "RUKISÖSZ" Egyesület 

GIRICZ VIKTOR MROSZ 

HEGYI ISTVÁN "RUKISÖSZ" Egyesület 

HLADINEC PÉTER MROSZ 

KOZSNYÁNSZKY JÁNOS MROSZ 

KRAMARENKO VIKTOR MROSZ 

DR. LJAVINYEC SZTYEPÁN HORUE 

MUDRA JÓZSEF MROSZ 

POPOVICS LÁSZLÓ "RUKISÖSZ" Egyesület 

SZILCER-LIKOVICS OLGA MROSZ 

SZÓNOCZKI JÁNOS MROSZ 

TELENKÓ BAZIL MIHÁLY MROSZ 

VARGA GÁBOR MROSZ

A Magyarországi Ruszinok/Rutének Országos Szövetsége és az Országos Ruszin 
Önkormányzat az MROSZ színeiben megválasztott képviselők nevében köszönjük a 
nemzetiségi önkormányzati képviselők választása során tanúsított magas részvételi 
hajlandóságot és a szavazatokat!

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzati választás 2019.
Eredmények

Ruszin Nemzetiségi Önkormányzati választás 2019.
Eredmények

Megtartott országos választás: 1 

MROSZ mandátumtöbbség

Megtartott területi választások száma: 2 

Főváros: MROSZ-RUKISÖSZ-HORUE egyenlő mandátumszám

Borsod-Abaúj Zemplén Megye: MROSZ mandátumtöbbség

Megtartott települési választások száma: 42 

30 települési választás: MROSZ mandátumtöbbség / 6 települési választás: RUKISÖSZ mandátumtöbbség / 

5 települési választás: HORUE mandátumtöbbség / 1 települési választás: RUKE mandátumtöbbség

Országos Ruszin Önkormányzat Választása

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1 161 fő 

Megjelent: 744 fő (64.08%) 

Nem szavazott: 417 fő (35.92%) 

Lebélyegzett szavazólapok száma: 696 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 27 

Érvényes szavazólapok száma: 669 

A szavazás eredménye:

HORUE 

érvényes szavazatok: 149 / elnyert mandátumok: 2

"RUKISÖSZ" Egyesület 

érvényes szavazatok: 179 / elnyert mandátumok: 2 

MROSZ 

érvényes szavazatok: 223 / elnyert mandátumok: 2

RUKE 

érvényes szavazatok: 118 / elnyert mandátumok: 1

A fővárosi nemzetiségi önkormányzat tagjainak 

száma: 7 

A Fővárosi Ruszin Önkormányzat képviselői:

ECSEDI-PAPP RENÁTA MROSZ 

KRAMARENKO ANDRÁS MROSZ 

KUZMA HANNA "RUKISÖSZ" Egyesület 

DR. LJAVINECZ MARIANNA HORUE 

MEDVE LÁSZLÓNÉ "RUKISÖSZ" Egyesület 

SZILCER-LIKOVICS OLGA RUKE 
SZÓCSKA GYÖRGYI HORUE

Fővárosi Ruszin Önkormányzat Választása

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ruszin Önkormányzat választása

A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1 682 fő 

Megjelent: 1 331 fő (79.13%) 

Nem szavazott: 351 fő (20.87%) 

Lebélyegzett szavazólapok száma: 1 313 

Érvénytelen, lebélyegzett szavazólapok száma: 180 

Érvényes szavazólapok száma: 1 133

A szavazás eredménye

MROSZ 

érvényes szavazatok: 1 133 / elnyert mandátumok: 7

A területi nemzetiségi önkormányzat tagjainak 

száma 7 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi Ruszin 

Önkormányzat képviselői:

MOKRAI ATTILA MROSZ 

MOKRAI PÉTER MROSZ 

PAPPNÉ SZABÓ MARGIT MROSZ 

SZÓNOCZKI JÁNOS MIHÁLYNÉ MROSZ 

SZÓNOCZKI MÁRIA MROSZ 

TAKÁCS IMRÉNÉ MROSZ 

TAKÁCSNÉ FARKAS JUDIT MROSZ

Forrás: Nemzeti Választási Iroda

Nyilatkozat

A Magyarországi Ruszinok /Rutének/ Országos Szövetsége, az MROSZ ezúton tájékoztatja Önöket, hogy 
ismeretlen személyek egyesületünk nevével visszaélve jogosulatlanul, személyes adatok engedély nélküli 
felhasználásával, a Budapest XVI. kerületi ruszin nemzetiségi névjegyzékben szereplő, magyarországi lakcímmel 
rendelkező választópolgárok ruszin nemzetiségi névjegyzékből való törlését kezdeményezték az érintettek 
beleegyezése nélkül az mrosz2000@gmail.com címről. Társadalmi szervezetünk megtette a szükséges jogi 
lépéseket. Hála az NVI és a Budapest XVI. kerületi HVI szakszerű és gyors intézkedésének az érintettek nevét 
visszaállították a nemzetiségi névjegyzékbe. 

Szövetségünk nem rendelkezik a fenti e-mail fiók hozzáférésével, tiltakozik a megengedhetetlen módszerek 
ellen, és elhatárolódik minden olyan cselekedettől, amely a személyes adatokkal való visszaéléshez, a választójog 
korlátozásához, és a magyarországi ruszin nemzetiség negatív megítéléséhez vezethet.

Kozsnyánszky János, az MROSZ elnöke

A képviselői megbízólevelek átadása és alakuló ülés

2019. november 7-én a Nemzeti Választási Bizottság Alkotmány utcai székházában ünnepélyes keretek között 
Dr. Rádi Péter, az NVB elnöke és Dr. Pálffy Ilona, az NVI elnöke átadták a megbízóleveleket a 2019. évi országos 
nemzetiségi képviselők választásán megválasztott képviselőknek. Dr. Rádi Péter köszöntőjében méltatta a 
ruszinoknak a közös magyar-ruszin történelem során tanúsított hűségét és önfeláldozását. A mandátumkiosztási 
ünnepséget megtisztelték jelenlétükkel Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi szószólója, Tircsi Richárd, 
a Miniszterelnökség Egyházi és nemzetiségi államtitkárságának főosztályvezetője, Dr. Kovács János, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Hivatalának főjegyzője, Dr. Török Tamás, az ÁJB Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak védelmét ellátó biztoshelyettes titkárságának vezetője. 

A megbízólevelek átadását követően az Országos Ruszin Önkormányzat Gyarmat utcai székházában sor 
került az ORÖ Közgyűlésének Alakuló ülésére. A 15 képviselő a mandátumigazolás után Kramarenko Viktort 
(MROSZ) az ORÖ elnökének, Szilcer-Likovics Olgát (MROSZ) és Szónoczki Jánost (MROSZ) az ORÖ 
elnökhelyettesének, Kozsnyánszky Jánost (MROSZ) a Gazdasági, Pénzügyi és Ellenőrző bizottság elnökének, 
Hladinec Pétert (MROSZ), Mudra Józsefet (MROSZ) és Telenkó Bazilt (MROSZ) a PEB tagjainak, Varga Gábort 
(MROSZ) Egyházi-karitatív tanácsnoknak választotta meg. Az Alakuló ülést megtisztelte jelenlétével Dr. Pálinkás 
Mária és Gáspárné dr. Csubák Tünde,  munkatársai.a Budapest Főváros Kormányhivatalának

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com
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Jubileum               Юбілей           Jubileum               Юбілей           

(2. rész)
A Hodinka családról többet tudhatunk meg a 

„Бокорашѣ ци фаркановы” (Tutajosok vagy fa-
úsztatók) és a „Малый Проданчук, селськый 
сиротюк” (Kis Kópé, a falu árvája) írásokból (meg-
találhatóak a „Час гурше ги вода…” (Az árvíznél is 
rettenetesebb az idő…) könyvben, mely 2005-ben 
Nyíregyházán látta meg a napvilágot), amelyekben 
olvashatunk még Hodinka Antal 
bácsikájáról, elbeszéléseket a Szek-
lencén töltött évekről, Hodinka 
nagyapjának papi szolgálatáról 
Majdánkán. 15 év szeklencei élét 
után 1889-ben apja, Hodinka Roman 
átköltözött Máramaros legészakibb 
részére, Felsőhidegpatakra. Hogy 
milyen is volt azokban az időkben a 
Felvidék eme sarka, megtudhatjuk 
apja fiához intézett leveleiből, mely-
ben télen látogatóba hívta a buda-
pesti diákot, figyelmeztetve őt, hogy 
a sok hó miatt könnyebb lesz eljutnia 
hozzá Felsőhidegpatakra gyalog a 
halicsi hegyekből Oporecről vagy 
Lavocsnéről! Egyszóval Román Ho-
dinka sokat barangolt Magyarország 
vidékein... Pedig felesége híres ne-
mesi családból származott. Hodinka 
Antal nagymamája anyai ágon Cso-
pej Anna volt. Az Antal nevet a keresztségben a 
Munkácsi görögkatolikus egyház ungvári kanonoka, 
Antal Csopej tiszteletére kapta, aki nővérével, Máriá-
val együtt lett keresztszülője a későbbi akadémikusnak. 
Ez lehet az oka, hogy 1944 januárjában Budapesten, a 
bombázások alatt, már idősen utolsó könyvét A magyar 
ruszinok cirill dokumentumairól szóló könyv címmel 
(kéziratát részletekben később Udvari István adta ki a 
„Hodinka Antal válogatott kéziratai” könyvben, 
Nyíregyháza, 1992) az elismert teológusnak, ke-
resztapjának ajánlotta. Magát a keresztelőt 1864 
február 7-én tartották, amit saját kézzel jegyzett be a 
ladoméri parókia anyakönyvébe az újszülött nagyapja, 
Jackovics Andrij.

Úgy tűnt, hogy a fiatal papnövendék követi 
nagyapjai útját. Az Ungvári Gimnázium elvégzése után 
felvételizett a helyi lelkész karra, ám kis idő elteltével 
átjelentkezett a Budapesti egyetem teológiai karára, 
aminek elvégzése után ledoktorált, majd rögtön áttért 
az időközben megszeretett szlavisztikai tudományra. 

Érdekes az is, hogy a tudományos karrierjét a fiatal 
Hodinka Antal éppen az egyházi történelem ku-
tatásával kezdte el. Első komoly publikációját Egy-
házunk küzdelme a boszniai bogomil eretnekekkel 
címmel 1887-ben adta ki Budapesten. A „bogomilok” 
(valószínűleg az egyik legrégibb keresztény szekta 
tagjai) elutasították a keresztény egyház világi és 
anyagi oldalait, ami később valószínűleg szerepet 

játszott abban, hogy a bosnyákok 
többsége, akiknél ez a szekta a leg-
tovább fennmaradt, át akartak térni 
az aszketikusabb muzulmán hitre, 
míg a keleti szomszédjaik, a szerbek, 
vagy a nyugati szomszédjaik, a 
horvátok a kereszténységnél marad-
tak. Mi vihette el ilyen messzire, ha 
csak kutatási szempontból is, az 
anyaegyháztól a hithű máramarosit? 
- kérdezhetjük. Valószínűleg az is-
mert magyar történésznek, kollé-
gájának, majd hosszú éveken ke-
resztüli barátjának, Thallóczy Lajos-
nak, a déli szlávok szakértőjének 
tudományos tekintélye. A fiatal 
nyelvész első publikációja nagy el-
ismerést kapott az akadémiai közös-
ségben, Fraknói-díjjal jutalmazták, 
ami azért is nagyon fontos, mert erőt 
és önbizalmat adott a fiatal történé-

sznek. A kutatásokat a tudomány ezen területén később 
is folytatta. Így 1898-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia kiadta Hodinka Antal jelentős munkáját a 
bosnyákok egyházi történelméről Tanulmányok a 
bosnyák-djakovári püspökség történetéből címmel. 
Ezen a nem könnyű és nem éppen jövedelmező, ahogy 
maga nevezte „koldus” pályája során életének több 
mint nyolcvan éve alatt nemegyszer visszatért a „papi” 
témához. A XIX. Század 90-es éveiben tudományos 
érdeklődése szülőföldjére, pontosabban Kárpátalja 
múltjára irányult. Ez a „hazai” terület hozta Hodinka 
Antal számára a legnagyobb eredményeket. A Magyar 
Tudományos Akadémia támogatásával kiadja „A 
munkácsi görög-katholikus püspökség története” 
(Budapest, 1909) vastag, 900 oldalas kötetét, amely 
munkájáért tekintélyes Ipolyi-díjat kapott, majd 2 évvel 
később kiadja a püspökség okleveleit összegyűjtő első 
(és sajnos egyben az utolsó) kötetet: „A munkácsi 
görög szertartású püspökség okmánytára. I. Köt., 1458-
1715.” (Ungvár, 1911). Sajnos a mai kárpátaljai 

ruszinok többsége ezeket az alapmunkákat ritkaságuk 
és nyelvezetük miatt nem tudja használni…

Lehetséges, hogy a gondolat a munkácsi püspök-
ség történetének megírásáról pont az ungvári püspöki 
archívumban jutott Hodinka eszébe, ahol még a múlt 
század végén anyagokat keresett könyveihez. A tudós 
sok időt töltött más archívumokban is az akkor még 
hatalmas és nagy Osztrák-Magyar Monarchiában: több 
mint egy évet töltött olaszországi levéltárakban (1895-
96), és bejárta a kárpátaljai intézményeket is. Majdnem 
minden ilyen expedíciójáról sok olyan dokumentum 
saját kézzel gondosan leírt másolatát hozta haza, amely 
kedves szülőföldjének történelmét érintette.

Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése idején 
Hodinka Antal a Pozsonyi egyetemen dolgozott, és ez 
az esemény súlyosan érintette a történelemprofesszort. 
Szívének kedves kicsiny szülőföldje - Kárpátalja, el lett 
választva, ahogy ő mondta, „a ruszinok Anyjától, 
Magyarországtól” (így írta a „Два небеснѣ листкы” 
(Két égi levél) szövegében, ami az említett „Час гурше 
ги вода…” (Az árvíznél is rettenetesebb az idő…) 
könyvben található). A tudós a saját karrierjét koc-
káztatta, amikor ellentmondott az új vezetőségnek, 
amely át akarta helyezni a Prágai Károly Egyetemre. A 
nehéz időket Budapesten akarta átvészelni, míg 
egyetemét néhány év alatt átköltöztetik Pécsre, ahol 
majd dékánként és rektorként is dolgozott, hasznosí-
totta szakmai potenciálját a magyar- és a világ-
tudomány előnyére. De még sokszor jelent meg szívé-
ben a szülőföldje sorsa felett érzett fájdalom …

A Csehszlovák államhoz tartozó időkben Kárpát-
alján a nyelvi helyzet az abszurdhoz közelített. A kis 
nép három nyelvi irányzatra oszlott: oroszbarát, uk-
ránbarát és végül ruszinbarát. A legnagyobb segítséget 
a ruszinság a Munkácsi görögkatolikus egyháztól 
kapta. Az egyházi elit 1935. október 6-án a „Недѣля” 
(Nedilja - Vasárnap) lap első számában kihirdette 
hitvallását: „Tiszteletben tartjuk minden ember 
meggyőződését. Magasra értékeljük a kulturális erejét 
mind a nagyorosz, úgy az ukrán népnek is, tiszteljük 
nemzeti érdekű törekvéseit, de emellett nem akarunk 
megfeledkezni a miénkről… Ezért úgy döntöttünk, 
hogy lapunkat a nép tiszta nyelvén fogjuk írni és 
kiadni.” Ettől kezdve mindenki a saját útját járta a 
társadalmi és kulturális fejlődésben, a „nediljásokat”, 
ahogy ellenfeleik az orosz- és ukránbarát táborokban 
elnevezték őket, pedig mindkét oldalról könyörtelenül 
támadták. De Hodinka Antal akadémikusnak, a nyelvi 
kérdés pesti maximalistájának abban az időben már a 
lap is hatalmas erkölcsi győzelem volt. Támogatói is 
lettek. Ki tudná pontosan meghatározni, milyen 
felbecsülhetetlen szerepet játszott a ruszin akadémikus 
húsz éven át tartó céltudatos nyelvészeti munkássága a 

ruszinság társadalmi fejlődésében? A ruszinok 
fénykora paradox módon a II. Világháború leg-
nehezebb éveiben jött el, a Kárpátaljai Tudományos 
Társaság megalapításával (1941. január). Nem meg-
lepő, hogy a már idős tudós ebben az időben aktív 
együttműködésbe kezd az ungvári szerkesztőkkel. Mi 
több: 77 éves korában egy év alatt alapítja meg az 
intézményt, mondhatjuk úgy is, a Ruszin Tudományos 
Akadémiát - a Kárpátaljai Tudományos Társaságot. A 
térség első ilyen intézményének talpra állításával 
példát mutatott a kárpátaljai tudományos elitnek. 
Előszókat írt az új könyvekhez, tudományos cikkeket 
jelentetett meg...Habár meg kell említeni, hogy csak 
nyelvészeti szempontokat nézve nem következett be 
jelentős fejlődés. Ennek megvoltak a sajátságos okai, 
de ez már más téma. Azonban ha összehasonlítjuk 
Hodinka Antal publikációit azokkal, amiket Garajda 
Iván vagy munkatársai, Potusnyák Fedor és Lelekács 
Nyikolaj szerkesztettek, elmondhatjuk, hogy az aka-
démikus írásainak nyelvezete lényegesen közelebb áll 
a kárpátaljaiak beszélt nyelvéhez…Garajda Iván, 
feltehetőleg tudatosan, az ukránok felé orientálódott, 
ahogy szerzői többsége, az említett Potusnyák Fedor és 
Lelekács Nyikolaj is, a ruszinbarátok többsége pedig 
oroszul írt, így azok száma elenyésző volt, akik abban 
az időben valóban ruszinul írtak.

Ha már megemlíttettem a levéltárakat, köteles 
vagyok megjegyezni, hogy az akadémikus archív 
források nélkül nem kezdett bele egyetlen tudományos 
cikkébe se. Számára ez alapelv volt a hosszú évek 
tudományos munkája során. Lehet, hogy a tudós 
részéről ez természetes és spontán reakció is volt a helyi 
amatőr-romantikus kutatók sokszor komikus próbál-
kozásaira. Írni csak szigorúan a dokumentumokra 
hivatkozva. Néha a legvégsőkig. Sok tudós már akkor 
tudni vélte, hogy a szlávok (más kérdés – melyek?) még 
a IX. század előtt benépesítették a Duna menti alföldet. 
Figyelemre méltó Hodinka válasza erre: „Azt mon-
djátok, a szlávok még a magyarok bejövetele előtt ott 
voltak Kárpátalján. Hol vannak erről az írásos 
emlékek?” - kérdezte ellenfeleitől. Sőt továbbment. 
Kárpátalja benépesítése ruszinokkal, ahogy mondja, 
csak 1254-ben kezdődött, ahogy szó esik erről Károly 
Róbert és Nagy Lajos idejéből származó dokumentu-
mokban. Például 1299. évből való oklevél, melyben ez 
áll: „Hréc hadúr, Lvov orosz fejedelem alattvalója, 
Masztk vára Sarisban, ami az 1328. évig a galíciai 
fejedelmeké volt…”

Nehéz pontosan megmondani, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia levéltárában található do-
kumentumokból mennyit használt fel a tudós. Biztosan 
vannak még Hodinka Antal hagyatékában olyan 
munkák, amelyeket illene publikálni. Egyeseket, 

Hodinka Antal évfordulójára
(1864-1946)
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(2. rész)
A Hodinka családról többet tudhatunk meg a 

„Бокорашѣ ци фаркановы” (Tutajosok vagy fa-
úsztatók) és a „Малый Проданчук, селськый 
сиротюк” (Kis Kópé, a falu árvája) írásokból (meg-
találhatóak a „Час гурше ги вода…” (Az árvíznél is 
rettenetesebb az idő…) könyvben, mely 2005-ben 
Nyíregyházán látta meg a napvilágot), amelyekben 
olvashatunk még Hodinka Antal 
bácsikájáról, elbeszéléseket a Szek-
lencén töltött évekről, Hodinka 
nagyapjának papi szolgálatáról 
Majdánkán. 15 év szeklencei élét 
után 1889-ben apja, Hodinka Roman 
átköltözött Máramaros legészakibb 
részére, Felsőhidegpatakra. Hogy 
milyen is volt azokban az időkben a 
Felvidék eme sarka, megtudhatjuk 
apja fiához intézett leveleiből, mely-
ben télen látogatóba hívta a buda-
pesti diákot, figyelmeztetve őt, hogy 
a sok hó miatt könnyebb lesz eljutnia 
hozzá Felsőhidegpatakra gyalog a 
halicsi hegyekből Oporecről vagy 
Lavocsnéről! Egyszóval Román Ho-
dinka sokat barangolt Magyarország 
vidékein... Pedig felesége híres ne-
mesi családból származott. Hodinka 
Antal nagymamája anyai ágon Cso-
pej Anna volt. Az Antal nevet a keresztségben a 
Munkácsi görögkatolikus egyház ungvári kanonoka, 
Antal Csopej tiszteletére kapta, aki nővérével, Máriá-
val együtt lett keresztszülője a későbbi akadémikusnak. 
Ez lehet az oka, hogy 1944 januárjában Budapesten, a 
bombázások alatt, már idősen utolsó könyvét A magyar 
ruszinok cirill dokumentumairól szóló könyv címmel 
(kéziratát részletekben később Udvari István adta ki a 
„Hodinka Antal válogatott kéziratai” könyvben, 
Nyíregyháza, 1992) az elismert teológusnak, ke-
resztapjának ajánlotta. Magát a keresztelőt 1864 
február 7-én tartották, amit saját kézzel jegyzett be a 
ladoméri parókia anyakönyvébe az újszülött nagyapja, 
Jackovics Andrij.

Úgy tűnt, hogy a fiatal papnövendék követi 
nagyapjai útját. Az Ungvári Gimnázium elvégzése után 
felvételizett a helyi lelkész karra, ám kis idő elteltével 
átjelentkezett a Budapesti egyetem teológiai karára, 
aminek elvégzése után ledoktorált, majd rögtön áttért 
az időközben megszeretett szlavisztikai tudományra. 

Érdekes az is, hogy a tudományos karrierjét a fiatal 
Hodinka Antal éppen az egyházi történelem ku-
tatásával kezdte el. Első komoly publikációját Egy-
házunk küzdelme a boszniai bogomil eretnekekkel 
címmel 1887-ben adta ki Budapesten. A „bogomilok” 
(valószínűleg az egyik legrégibb keresztény szekta 
tagjai) elutasították a keresztény egyház világi és 
anyagi oldalait, ami később valószínűleg szerepet 

játszott abban, hogy a bosnyákok 
többsége, akiknél ez a szekta a leg-
tovább fennmaradt, át akartak térni 
az aszketikusabb muzulmán hitre, 
míg a keleti szomszédjaik, a szerbek, 
vagy a nyugati szomszédjaik, a 
horvátok a kereszténységnél marad-
tak. Mi vihette el ilyen messzire, ha 
csak kutatási szempontból is, az 
anyaegyháztól a hithű máramarosit? 
- kérdezhetjük. Valószínűleg az is-
mert magyar történésznek, kollé-
gájának, majd hosszú éveken ke-
resztüli barátjának, Thallóczy Lajos-
nak, a déli szlávok szakértőjének 
tudományos tekintélye. A fiatal 
nyelvész első publikációja nagy el-
ismerést kapott az akadémiai közös-
ségben, Fraknói-díjjal jutalmazták, 
ami azért is nagyon fontos, mert erőt 
és önbizalmat adott a fiatal történé-

sznek. A kutatásokat a tudomány ezen területén később 
is folytatta. Így 1898-ban a Magyar Tudományos 
Akadémia kiadta Hodinka Antal jelentős munkáját a 
bosnyákok egyházi történelméről Tanulmányok a 
bosnyák-djakovári püspökség történetéből címmel. 
Ezen a nem könnyű és nem éppen jövedelmező, ahogy 
maga nevezte „koldus” pályája során életének több 
mint nyolcvan éve alatt nemegyszer visszatért a „papi” 
témához. A XIX. Század 90-es éveiben tudományos 
érdeklődése szülőföldjére, pontosabban Kárpátalja 
múltjára irányult. Ez a „hazai” terület hozta Hodinka 
Antal számára a legnagyobb eredményeket. A Magyar 
Tudományos Akadémia támogatásával kiadja „A 
munkácsi görög-katholikus püspökség története” 
(Budapest, 1909) vastag, 900 oldalas kötetét, amely 
munkájáért tekintélyes Ipolyi-díjat kapott, majd 2 évvel 
később kiadja a püspökség okleveleit összegyűjtő első 
(és sajnos egyben az utolsó) kötetet: „A munkácsi 
görög szertartású püspökség okmánytára. I. Köt., 1458-
1715.” (Ungvár, 1911). Sajnos a mai kárpátaljai 

ruszinok többsége ezeket az alapmunkákat ritkaságuk 
és nyelvezetük miatt nem tudja használni…

Lehetséges, hogy a gondolat a munkácsi püspök-
ség történetének megírásáról pont az ungvári püspöki 
archívumban jutott Hodinka eszébe, ahol még a múlt 
század végén anyagokat keresett könyveihez. A tudós 
sok időt töltött más archívumokban is az akkor még 
hatalmas és nagy Osztrák-Magyar Monarchiában: több 
mint egy évet töltött olaszországi levéltárakban (1895-
96), és bejárta a kárpátaljai intézményeket is. Majdnem 
minden ilyen expedíciójáról sok olyan dokumentum 
saját kézzel gondosan leírt másolatát hozta haza, amely 
kedves szülőföldjének történelmét érintette.

Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése idején 
Hodinka Antal a Pozsonyi egyetemen dolgozott, és ez 
az esemény súlyosan érintette a történelemprofesszort. 
Szívének kedves kicsiny szülőföldje - Kárpátalja, el lett 
választva, ahogy ő mondta, „a ruszinok Anyjától, 
Magyarországtól” (így írta a „Два небеснѣ листкы” 
(Két égi levél) szövegében, ami az említett „Час гурше 
ги вода…” (Az árvíznél is rettenetesebb az idő…) 
könyvben található). A tudós a saját karrierjét koc-
káztatta, amikor ellentmondott az új vezetőségnek, 
amely át akarta helyezni a Prágai Károly Egyetemre. A 
nehéz időket Budapesten akarta átvészelni, míg 
egyetemét néhány év alatt átköltöztetik Pécsre, ahol 
majd dékánként és rektorként is dolgozott, hasznosí-
totta szakmai potenciálját a magyar- és a világ-
tudomány előnyére. De még sokszor jelent meg szívé-
ben a szülőföldje sorsa felett érzett fájdalom …

A Csehszlovák államhoz tartozó időkben Kárpát-
alján a nyelvi helyzet az abszurdhoz közelített. A kis 
nép három nyelvi irányzatra oszlott: oroszbarát, uk-
ránbarát és végül ruszinbarát. A legnagyobb segítséget 
a ruszinság a Munkácsi görögkatolikus egyháztól 
kapta. Az egyházi elit 1935. október 6-án a „Недѣля” 
(Nedilja - Vasárnap) lap első számában kihirdette 
hitvallását: „Tiszteletben tartjuk minden ember 
meggyőződését. Magasra értékeljük a kulturális erejét 
mind a nagyorosz, úgy az ukrán népnek is, tiszteljük 
nemzeti érdekű törekvéseit, de emellett nem akarunk 
megfeledkezni a miénkről… Ezért úgy döntöttünk, 
hogy lapunkat a nép tiszta nyelvén fogjuk írni és 
kiadni.” Ettől kezdve mindenki a saját útját járta a 
társadalmi és kulturális fejlődésben, a „nediljásokat”, 
ahogy ellenfeleik az orosz- és ukránbarát táborokban 
elnevezték őket, pedig mindkét oldalról könyörtelenül 
támadták. De Hodinka Antal akadémikusnak, a nyelvi 
kérdés pesti maximalistájának abban az időben már a 
lap is hatalmas erkölcsi győzelem volt. Támogatói is 
lettek. Ki tudná pontosan meghatározni, milyen 
felbecsülhetetlen szerepet játszott a ruszin akadémikus 
húsz éven át tartó céltudatos nyelvészeti munkássága a 

ruszinság társadalmi fejlődésében? A ruszinok 
fénykora paradox módon a II. Világháború leg-
nehezebb éveiben jött el, a Kárpátaljai Tudományos 
Társaság megalapításával (1941. január). Nem meg-
lepő, hogy a már idős tudós ebben az időben aktív 
együttműködésbe kezd az ungvári szerkesztőkkel. Mi 
több: 77 éves korában egy év alatt alapítja meg az 
intézményt, mondhatjuk úgy is, a Ruszin Tudományos 
Akadémiát - a Kárpátaljai Tudományos Társaságot. A 
térség első ilyen intézményének talpra állításával 
példát mutatott a kárpátaljai tudományos elitnek. 
Előszókat írt az új könyvekhez, tudományos cikkeket 
jelentetett meg...Habár meg kell említeni, hogy csak 
nyelvészeti szempontokat nézve nem következett be 
jelentős fejlődés. Ennek megvoltak a sajátságos okai, 
de ez már más téma. Azonban ha összehasonlítjuk 
Hodinka Antal publikációit azokkal, amiket Garajda 
Iván vagy munkatársai, Potusnyák Fedor és Lelekács 
Nyikolaj szerkesztettek, elmondhatjuk, hogy az aka-
démikus írásainak nyelvezete lényegesen közelebb áll 
a kárpátaljaiak beszélt nyelvéhez…Garajda Iván, 
feltehetőleg tudatosan, az ukránok felé orientálódott, 
ahogy szerzői többsége, az említett Potusnyák Fedor és 
Lelekács Nyikolaj is, a ruszinbarátok többsége pedig 
oroszul írt, így azok száma elenyésző volt, akik abban 
az időben valóban ruszinul írtak.

Ha már megemlíttettem a levéltárakat, köteles 
vagyok megjegyezni, hogy az akadémikus archív 
források nélkül nem kezdett bele egyetlen tudományos 
cikkébe se. Számára ez alapelv volt a hosszú évek 
tudományos munkája során. Lehet, hogy a tudós 
részéről ez természetes és spontán reakció is volt a helyi 
amatőr-romantikus kutatók sokszor komikus próbál-
kozásaira. Írni csak szigorúan a dokumentumokra 
hivatkozva. Néha a legvégsőkig. Sok tudós már akkor 
tudni vélte, hogy a szlávok (más kérdés – melyek?) még 
a IX. század előtt benépesítették a Duna menti alföldet. 
Figyelemre méltó Hodinka válasza erre: „Azt mon-
djátok, a szlávok még a magyarok bejövetele előtt ott 
voltak Kárpátalján. Hol vannak erről az írásos 
emlékek?” - kérdezte ellenfeleitől. Sőt továbbment. 
Kárpátalja benépesítése ruszinokkal, ahogy mondja, 
csak 1254-ben kezdődött, ahogy szó esik erről Károly 
Róbert és Nagy Lajos idejéből származó dokumentu-
mokban. Például 1299. évből való oklevél, melyben ez 
áll: „Hréc hadúr, Lvov orosz fejedelem alattvalója, 
Masztk vára Sarisban, ami az 1328. évig a galíciai 
fejedelmeké volt…”

Nehéz pontosan megmondani, hogy a Magyar 
Tudományos Akadémia levéltárában található do-
kumentumokból mennyit használt fel a tudós. Biztosan 
vannak még Hodinka Antal hagyatékában olyan 
munkák, amelyeket illene publikálni. Egyeseket, 
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melyek maga az akadémikus küldött el kiadásra 1944-
ben, Udvari István jelentetett meg, mások immár 
kijavítva vagy kiegészítve találhatóak meg a „Час 
гурше ги водa…” (Az árvíznél is rettenetesebb az 
idő…) és a „Як нашѣ духовникы проживали…” 
(Hogyan éltek papjaink…) könyvekben. Itt olvashatjuk 
azokat a publikációkat is, melyekről nem tudtunk a 
szovjet időkben, mivel azok a korabeli ungvári 
hírlapokban és a múlt század 30-as, illetve a 40-es évek 
első felének évkönyveiben jelentek meg. A keserű 
igazság az, akármennyire is szeretnénk az ellenkezőjét, 
hogy az archívum nagyobb része soha nem lesz 
publikálva. A papír elporlad, a tinta kifakult, a neves 
történész munkásságából nem volt minden dokumen-
tálva. Egyszóval sok munkája elveszett.

Amit még elsősorban illene megtennünk, hogy 
növeljük a nyomtatásban megjelenő ruszin oklevelek 
számát, amiket Hodinka Antal hosszú évei alatt az 
archívumokban és a parókiákon összegyűjtött, azzal, 
hogy külön kiadásban közreadjuk őket. 1936-ban kis 
részüket a tudós bemutatta az „Amerikai Orosz 
Hírnök”-ben - ezek újranyomtatva megtalálhatóak az 
utolsó nyíregyházi Hodinka-ismereti kiadványban, a 
„Як нашѣ духовникы проживали…” (Hogyan éltek 
papjaink…) könyvben. „A magyar ruszinok cirill 
dokumentumai" című könyvet, amelynek részeit 
Udvari István a fent említett kiadványban már 
közzétett, a magyar akadémikus 1944 nehéz háborús 
januárjában készítette el, és keresztapjának, Csopej 
Antalnak ajánlotta. Az oklevelek nyomtatott másolatai 
gyakorlatilag olvashatatlanok nemcsak ez egyszerű 
olvasó számára, hanem gyakran a szakembereknek is. 
Nehéz kiolvasni azonban a Hodinka által gyűjtött 
eredetieket is, annak ellenére is, hogy az akadémikus 
gondosan és alaposan készítette elő őket a nyom-
tatáshoz. Ehhez a könyvéhez, úgy tűnik, Hodinka Antal 
úgy viszonyult, mint az idősebb szülők késői 
gyermekükhöz. Ezekről az oklevelekről, melyeket 
hosszú éveken keresztül gyűjtött a magyarországi 
ruszinoktól, így ír utolsó könyvének előszavában: 
„Ezeket az ősi leveleket eleinte saját akaratomból 
olvastam és gyűjtöttem. Most az öregség kényszerít, 
hogy megváljak tőlük, de előtte még átadom őket és 
ajánlom azon dédnagyapák és üknagyapák későbbi 
unokáinak, akik írták ezeket…” (fordítás ruszin 

nyelvről). A háború, úgymond, nem engedte az 
akadémikusnak meglátni ezt a könyvet. De számunkra 
az a fontos, ahogy olvashatjuk is, hogy a szerző a jelen 
és a jövő ruszin nemzedékeinek ajánlotta. 

A neves magyarországi szláv nyelvész nem sokkal 
a háború után, a hideg 1946. évben hunyt el. Hamvai a 
Budapesti Fiumei úti (Kerepesi) temetőben pihennek. 
Az egyszerű, fűvel benőtt sírhalom rajta a tölgyfából 
faragott szerény fejfa bádogtáblás sírfelirattal sokáig 
jelképezte a Hodinka Antal alkotói örökségnek és a 
kárpátaljai ruszinoknak a XX. század második felében 
átélt tragédiáját. Csak most, a mi időnkben lett 
elhelyezve sírján a tisztelt akadémikushoz méltó 
emlékmű.

Az akadémikus a kommunista években tiltott volt. 
Hírnevét a modern ruszin közösségben Udvari István 
nyíregyházi tudós állította vissza. A múlt század 90-es 
éveinek elején kezdte el kiadni a műveket, nemzetközi 
tudományos konferenciát szervezett. Ma a tekintélyes 
tudóst és a tisztelt polgárt nem csak a magyarországi 
ruszinok ismerik. Az ő nevét viseli a legnagyobb díj, 
amelyet azoknak a tiszteletre méltó magyarországi és 
határon túli személyeknek adnak át, akik kitűntek a 
ruszin nép újraéledésének mozgalmában. Nem csoda 
hát, hogy a mai magyar ruszinok az irodalmi nyelvük 
saját változatának elkészítésekor, amelynek kodifiká-
ciójá nyagyobb részt már de facto elkészült, elsősorban 
tisztelt honfitársunk, a tudós Hodinka Antal alkotói 
örökségét használták fel. Alapja az úgynevezett 
„укаючый говор” - u-zó nyelvjárás, amit a nagyra 
becsült akadémikus is használt, amely összeköti 
Kárpátalja keleti és nyugati részeit, valamint Mára-
marost és Uzsokot. A komlóskai és múcsonyi nyugati 
nyelvjárásokra támaszkodva használták fel a tudós 
gazdag szókincsét, alkalmazták a nyelvi sajátossá-
gokat.

Bátran kijelenthetjük, hogy a mai ruszinok számára 
népünk dicső fia nemcsak a múlt őrzője, hanem a 
jelenkori nemzeti életünk biztos támasza is.

Dr. Káprály Mihály,
a Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet vezetője

Fordította: Giricz Viktor

Helyreigazítás. Mélyen tisztelt olvasónk, dr. Magocsi Paul Robert professzor úrnak köszönhetően kiigazítjuk 
hibánkat, amely a hazai történetírás majdnem 30 éve alatt is sokszor előfordult Hodinka Antal akadémikus születési 
helyét illetően. A hiba oka valószínűleg az, hogy a Kelet-Szlovákiában található két falu nevét: Ladomér 
(Ладомиров) illetve Ladomérvágása (Ладомировa) magyarul egyformán „Ladomér”-nek írták. Ezért pontosítjuk, 
hogy az egyházi források szerint az akadémikus a mai szlovák-ukrán határ melletti Ladomérban (Ладомиров) 
született (abban az időben a parókia a Munkácsi Görögkatolikus Püspökséghez tartozott) és nem a Ladomér - 
Ladomérvágása (Ладомировa) településen, amely a Felsővízköz (Svidnik) mellett található, és amely akkor is, 
ahogy ma is, az Eperjesi Görögkatolikus Püspökséghez tartozik. (A szerző).

Hírek               Вістї 

Szeptember
5.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület 
szervezésében került sor Földessy Péter festőművész 
kiállítására a Magyarok házában. 
6.-8.: Kárpátaljai Találkozóra került sor Balaton-
földváron a Kárpátaljai Szövetség szervezésében. Az 
első napon a résztvevők emlékpadot állítottak Kerényi 
Gyula emlékére. A találkozón a következő programok 
szerepeltek: „Lelkipásztornak lenni Kárpátalján” 
kerekasztal beszélgetés Benza György vezetésével; 
„Védd a magyart!” filmvetítés és kerekasztal beszélge-
tés Csete György Eörs vezetésével; „Kárpátalja el-
szakítása, avagy 100 éves a Saint Germain-i szerződés” 
minikonferencia dr. Seremet Sándor vezetésével, 
valamint sor került könyvbemutatóra is. Az esti zenés 
műsorban a Turay Ida Színház művészei Szakács 
István (zongora) és Matuz Gergely (fuvola) 
szerepeltek. A találkozót vasárnap délelőtt ökumenikus 
istentisztelet zárta.
7.: Kisboldogasszony ünnepét tartotta meg a Fővárosi 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és a Terézvárosi 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a Rózsák terei 
Görögkatolikus templomban. Az ünnepségen közre-
működött a Belváros-Lipótváros vegyeskar.
13.: A Zuglói Ruszin Önkormányzat hagyományos 
szláv ünnepséget rendezett a zuglói Pétervárad utcai 
Házasságkötő teremben.  Az est folyamán a kárpátaljai 
Murzsa Zoltán előadóművész szórakoztatta a közön-
séget.

Október
9.: Az Országos Ruszin Önkormányzat a Gyarmat utcai 
székházban megtartotta rendes közgyűlését. A kép-
viselők megtárgyalták és jóváhagyták az Országos 
Ruszin Önkormányzat és Hivatala, valamint az 
intézmények 2019. évi költségvetéseinek módosításait, 
és döntött a hazai ruszin nemzetiségi közösség 
hitéletében jelentős szerepet betöltő, Debrecen-Józsán 
való fatemplom megépítésének támogatásáról. 
17.: A Charta XXI Egyesület a budapesti Horánszky 
utcai Párbeszéd Házában filmvetítéssel egybekötött 
könyvbemutatót tartott. A résztvevők megtekintették 
Galán Angéla riporter és Zámborszki Ákos rendező 

filmjét Szomszédaink, a magyarok: Kárpátalja címmel, 
amely a szlovákiai, az erdélyi és a vajdasági ma-
gyarokról készült filmek után a negyedik a sorban (a 
film az interneten megtekinthető). A megdöbbentő 
erejű film után dr. Surján László, a Charta XXI 
Egyesület elnökségi tagja kitüntetéseket adott át az 
alkotóknak, majd Fedinec Csilla, a Ruszin vagyok, 
voltam, leszek című ruszin népismereti olvasókönyv 
egyik szerkesztője mutatta be a Charta XXI és a 
Gondolat kiadó gondozásában megjelent hiánypótló 
könyvet. Az este háziasszonya Simon-Palov Judit 
Diána volt. 
25.: Az Udvari István Magyarországi Ruszinok Könyv-
tára és az Országos Idegennyelvű Könyvtár Udvari 
István Emlékkonferenciát tartott. A könyvtárban le-
zajlott konferenciát dr. Papp Anna Mária, az OIK fő-
igazgatója nyitotta meg és a következő előadásokból 
állt: 
- Udvari István dokumentumai a ruszin könyvtárban - 
Polánszkiné Nádas Ildikó, az Udvari István   Magyar-
országi Ruszinok Könyvtárának vezetője;
- A bibliai idézetek nyelve a Nyagovai Posztillában - 
Dr. Zoltán András, MTA doktora, ELTE BTK Szláv és a 
Balti Fil. Int., Ukrán Fil. Tanszék;
- Udvari István, a lexikográfus, a magyar-ruszin, ma-
gyar-ukrán nyelvi kapcsolatok kutatója - Bárányné 
Komári Erzsébet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola, főisk. doc.;
- Udvari István, a tudós és kiváló oktatásszervező - 
Rományuk Renáta;
- Lehet-e köze a Bacsinszky-féle Bibliának az ürömi 
mauzóleumhoz? - Dr. Kocsis Mihály, egyetemi tanár 
JATE Szláv Filológiai Tanszék, Szláv Intézet;
- Udvari István a mai magyar szlavisztikában - Dr. 
Káprály Mihály, a Hodinka Antal Ruszin Tudományos 
Intézet vezetője;
- Udvari István a gyerek szemszögéből - Udvari Judit 
előadása édesapjáról.
27.: A Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Nyíregyháza - Örökösföldi Görögkatolikus
Egyházközség Emlékezzünk közösen címmel Boldog 
Romzsa Tódor vértanú püspök halálának 72. év-
fordulója alkalmából tartott megemlékezést a Nyír-
egyháza – Örökösföldi Görögkatolikus templomban. A 
rendezvényt Szent Liturgia zárta.
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Ünnepeink              Наші сята

melyek maga az akadémikus küldött el kiadásra 1944-
ben, Udvari István jelentetett meg, mások immár 
kijavítva vagy kiegészítve találhatóak meg a „Час 
гурше ги водa…” (Az árvíznél is rettenetesebb az 
idő…) és a „Як нашѣ духовникы проживали…” 
(Hogyan éltek papjaink…) könyvekben. Itt olvashatjuk 
azokat a publikációkat is, melyekről nem tudtunk a 
szovjet időkben, mivel azok a korabeli ungvári 
hírlapokban és a múlt század 30-as, illetve a 40-es évek 
első felének évkönyveiben jelentek meg. A keserű 
igazság az, akármennyire is szeretnénk az ellenkezőjét, 
hogy az archívum nagyobb része soha nem lesz 
publikálva. A papír elporlad, a tinta kifakult, a neves 
történész munkásságából nem volt minden dokumen-
tálva. Egyszóval sok munkája elveszett.

Amit még elsősorban illene megtennünk, hogy 
növeljük a nyomtatásban megjelenő ruszin oklevelek 
számát, amiket Hodinka Antal hosszú évei alatt az 
archívumokban és a parókiákon összegyűjtött, azzal, 
hogy külön kiadásban közreadjuk őket. 1936-ban kis 
részüket a tudós bemutatta az „Amerikai Orosz 
Hírnök”-ben - ezek újranyomtatva megtalálhatóak az 
utolsó nyíregyházi Hodinka-ismereti kiadványban, a 
„Як нашѣ духовникы проживали…” (Hogyan éltek 
papjaink…) könyvben. „A magyar ruszinok cirill 
dokumentumai" című könyvet, amelynek részeit 
Udvari István a fent említett kiadványban már 
közzétett, a magyar akadémikus 1944 nehéz háborús 
januárjában készítette el, és keresztapjának, Csopej 
Antalnak ajánlotta. Az oklevelek nyomtatott másolatai 
gyakorlatilag olvashatatlanok nemcsak ez egyszerű 
olvasó számára, hanem gyakran a szakembereknek is. 
Nehéz kiolvasni azonban a Hodinka által gyűjtött 
eredetieket is, annak ellenére is, hogy az akadémikus 
gondosan és alaposan készítette elő őket a nyom-
tatáshoz. Ehhez a könyvéhez, úgy tűnik, Hodinka Antal 
úgy viszonyult, mint az idősebb szülők késői 
gyermekükhöz. Ezekről az oklevelekről, melyeket 
hosszú éveken keresztül gyűjtött a magyarországi 
ruszinoktól, így ír utolsó könyvének előszavában: 
„Ezeket az ősi leveleket eleinte saját akaratomból 
olvastam és gyűjtöttem. Most az öregség kényszerít, 
hogy megváljak tőlük, de előtte még átadom őket és 
ajánlom azon dédnagyapák és üknagyapák későbbi 
unokáinak, akik írták ezeket…” (fordítás ruszin 

nyelvről). A háború, úgymond, nem engedte az 
akadémikusnak meglátni ezt a könyvet. De számunkra 
az a fontos, ahogy olvashatjuk is, hogy a szerző a jelen 
és a jövő ruszin nemzedékeinek ajánlotta. 

A neves magyarországi szláv nyelvész nem sokkal 
a háború után, a hideg 1946. évben hunyt el. Hamvai a 
Budapesti Fiumei úti (Kerepesi) temetőben pihennek. 
Az egyszerű, fűvel benőtt sírhalom rajta a tölgyfából 
faragott szerény fejfa bádogtáblás sírfelirattal sokáig 
jelképezte a Hodinka Antal alkotói örökségnek és a 
kárpátaljai ruszinoknak a XX. század második felében 
átélt tragédiáját. Csak most, a mi időnkben lett 
elhelyezve sírján a tisztelt akadémikushoz méltó 
emlékmű.

Az akadémikus a kommunista években tiltott volt. 
Hírnevét a modern ruszin közösségben Udvari István 
nyíregyházi tudós állította vissza. A múlt század 90-es 
éveinek elején kezdte el kiadni a műveket, nemzetközi 
tudományos konferenciát szervezett. Ma a tekintélyes 
tudóst és a tisztelt polgárt nem csak a magyarországi 
ruszinok ismerik. Az ő nevét viseli a legnagyobb díj, 
amelyet azoknak a tiszteletre méltó magyarországi és 
határon túli személyeknek adnak át, akik kitűntek a 
ruszin nép újraéledésének mozgalmában. Nem csoda 
hát, hogy a mai magyar ruszinok az irodalmi nyelvük 
saját változatának elkészítésekor, amelynek kodifiká-
ciójá nyagyobb részt már de facto elkészült, elsősorban 
tisztelt honfitársunk, a tudós Hodinka Antal alkotói 
örökségét használták fel. Alapja az úgynevezett 
„укаючый говор” - u-zó nyelvjárás, amit a nagyra 
becsült akadémikus is használt, amely összeköti 
Kárpátalja keleti és nyugati részeit, valamint Mára-
marost és Uzsokot. A komlóskai és múcsonyi nyugati 
nyelvjárásokra támaszkodva használták fel a tudós 
gazdag szókincsét, alkalmazták a nyelvi sajátossá-
gokat.

Bátran kijelenthetjük, hogy a mai ruszinok számára 
népünk dicső fia nemcsak a múlt őrzője, hanem a 
jelenkori nemzeti életünk biztos támasza is.

Dr. Káprály Mihály,
a Hodinka Antal Ruszin Tudományos Intézet vezetője

Fordította: Giricz Viktor

Helyreigazítás. Mélyen tisztelt olvasónk, dr. Magocsi Paul Robert professzor úrnak köszönhetően kiigazítjuk 
hibánkat, amely a hazai történetírás majdnem 30 éve alatt is sokszor előfordult Hodinka Antal akadémikus születési 
helyét illetően. A hiba oka valószínűleg az, hogy a Kelet-Szlovákiában található két falu nevét: Ladomér 
(Ладомиров) illetve Ladomérvágása (Ладомировa) magyarul egyformán „Ladomér”-nek írták. Ezért pontosítjuk, 
hogy az egyházi források szerint az akadémikus a mai szlovák-ukrán határ melletti Ladomérban (Ладомиров) 
született (abban az időben a parókia a Munkácsi Görögkatolikus Püspökséghez tartozott) és nem a Ladomér - 
Ladomérvágása (Ладомировa) településen, amely a Felsővízköz (Svidnik) mellett található, és amely akkor is, 
ahogy ma is, az Eperjesi Görögkatolikus Püspökséghez tartozik. (A szerző).
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5.: A Fővárosi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és a 
Hodinka Antal Országos Ruszin Értelmiségi Egyesület 
szervezésében került sor Földessy Péter festőművész 
kiállítására a Magyarok házában. 
6.-8.: Kárpátaljai Találkozóra került sor Balaton-
földváron a Kárpátaljai Szövetség szervezésében. Az 
első napon a résztvevők emlékpadot állítottak Kerényi 
Gyula emlékére. A találkozón a következő programok 
szerepeltek: „Lelkipásztornak lenni Kárpátalján” 
kerekasztal beszélgetés Benza György vezetésével; 
„Védd a magyart!” filmvetítés és kerekasztal beszélge-
tés Csete György Eörs vezetésével; „Kárpátalja el-
szakítása, avagy 100 éves a Saint Germain-i szerződés” 
minikonferencia dr. Seremet Sándor vezetésével, 
valamint sor került könyvbemutatóra is. Az esti zenés 
műsorban a Turay Ida Színház művészei Szakács 
István (zongora) és Matuz Gergely (fuvola) 
szerepeltek. A találkozót vasárnap délelőtt ökumenikus 
istentisztelet zárta.
7.: Kisboldogasszony ünnepét tartotta meg a Fővárosi 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat és a Terézvárosi 
Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat a Rózsák terei 
Görögkatolikus templomban. Az ünnepségen közre-
működött a Belváros-Lipótváros vegyeskar.
13.: A Zuglói Ruszin Önkormányzat hagyományos 
szláv ünnepséget rendezett a zuglói Pétervárad utcai 
Házasságkötő teremben.  Az est folyamán a kárpátaljai 
Murzsa Zoltán előadóművész szórakoztatta a közön-
séget.

Október
9.: Az Országos Ruszin Önkormányzat a Gyarmat utcai 
székházban megtartotta rendes közgyűlését. A kép-
viselők megtárgyalták és jóváhagyták az Országos 
Ruszin Önkormányzat és Hivatala, valamint az 
intézmények 2019. évi költségvetéseinek módosításait, 
és döntött a hazai ruszin nemzetiségi közösség 
hitéletében jelentős szerepet betöltő, Debrecen-Józsán 
való fatemplom megépítésének támogatásáról. 
17.: A Charta XXI Egyesület a budapesti Horánszky 
utcai Párbeszéd Házában filmvetítéssel egybekötött 
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Galán Angéla riporter és Zámborszki Ákos rendező 

filmjét Szomszédaink, a magyarok: Kárpátalja címmel, 
amely a szlovákiai, az erdélyi és a vajdasági ma-
gyarokról készült filmek után a negyedik a sorban (a 
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erejű film után dr. Surján László, a Charta XXI 
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voltam, leszek című ruszin népismereti olvasókönyv 
egyik szerkesztője mutatta be a Charta XXI és a 
Gondolat kiadó gondozásában megjelent hiánypótló 
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Diána volt. 
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Polánszkiné Nádas Ildikó, az Udvari István   Magyar-
országi Ruszinok Könyvtárának vezetője;
- A bibliai idézetek nyelve a Nyagovai Posztillában - 
Dr. Zoltán András, MTA doktora, ELTE BTK Szláv és a 
Balti Fil. Int., Ukrán Fil. Tanszék;
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gyar-ukrán nyelvi kapcsolatok kutatója - Bárányné 
Komári Erzsébet, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 
Magyar Főiskola, főisk. doc.;
- Udvari István, a tudós és kiváló oktatásszervező - 
Rományuk Renáta;
- Lehet-e köze a Bacsinszky-féle Bibliának az ürömi 
mauzóleumhoz? - Dr. Kocsis Mihály, egyetemi tanár 
JATE Szláv Filológiai Tanszék, Szláv Intézet;
- Udvari István a mai magyar szlavisztikában - Dr. 
Káprály Mihály, a Hodinka Antal Ruszin Tudományos 
Intézet vezetője;
- Udvari István a gyerek szemszögéből - Udvari Judit 
előadása édesapjáról.
27.: A Nyíregyházi Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
és a Nyíregyháza - Örökösföldi Görögkatolikus
Egyházközség Emlékezzünk közösen címmel Boldog 
Romzsa Tódor vértanú püspök halálának 72. év-
fordulója alkalmából tartott megemlékezést a Nyír-
egyháza – Örökösföldi Görögkatolikus templomban. A 
rendezvényt Szent Liturgia zárta.
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