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Наші сята

Ünnepeink

День Сятуй Тройцї
Пятьдесятниця
По вознесїню Исуса Христа настав десятый
день: се быв пятьдесятый день по Воскресенію
Христовум. У Жыдув было великой сято Пятьдесятницї на памнять Сінайського законодавства.
Вшыткі апостолы вєдно з другыма учениками
Христовыма та другыма вірувучыма довєдна
перебывали в єднум домі у Єрусалимі.
Было три годины дня
по жыдувськы, тото по
нашому ‒ девять годин
рана. „Раз лем учинив ся
шум з неба, кібы буря
нарвана зорвала ся, и переповнила цїлый тот дом,
де были ученикы Христові. И обявили ся огнянї
языкы и обняли по єднум
каждого з ных. Вшыткі
наповнили ся Духом Сят ым и зачали славити
Бога вшелиякыма языками , котр ых переже и
не знали они.” (Дїяніє
2:2-4)
Так Дух Сятый, за
обітницёв Спасителя,
зуйшов на апостолув у
кіпі огняных языкув, на
знак того, же Вун дав
апостолам годность и силу про проповідї Христового ученя ушыткым народам; зуйшов же у кіпі огня на знак того, же має
силу спалёвати гріхы и очищати, осячовати и
зогрівати душі.
В Єрусалимі у тот час было много Жыдув, котрі
дуйшли зо вшелиякых краюв на сято. Апостолы
выйшли ку ным и зачали проповідовати на їх
родных бесїдох воскреснутого Христа. Проповідь

так подїяла на тых, ко ї слухав, же многі повіровали
и зачали ся просити: „Што маєме чинити?”. Петро
одповів їм: „Покайте ся и хрестіть ся во имня Исуса
Христа на прощеня вашых гріхув, тогды и вы
дустанете дар Сятого Духа” (Дїяніє 2:38).
„Такых, ко повіровали в Христа и з радостёв
покрестили ся, у тот день было близь три тысячі особ.” (Дїяніє 2:41).
Сякым кіпом, зачало будовати ся на земли Царство Божой, авадь Церьков Христова.
Христіаны в сей день
прикрашавуть дома и
храмы зеленыма голузками, квітём.
Обычай сей иде ищи
од старозавітнуй Церьковли, колы дома и сінаґоґы прикрашали ся зеленинов на Пятьдесятницю на памнятку того,
як пуд Сінайськов горов
ушытко квітло и зеленїло
в тот день, колы Мойсей
дуставав камнянї таблы
законув. Х ыжа , де на
апостолув зуйшов Сятый
Дух, у тот час, за обычаём ушыткых, также была
припараджена голузками
дерев и квітём.
А ищи росквітнутї голузкы напоминавуть нам
за тото, же позад благодати Божуй людські душі
росквітавуть плодами честнот.
Жерело: інтернет

Честованї Читателї!
Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй
інтернет сторонї: http://ruszin.com
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Молитвы Карпатського дома
100. рокув од пудписаня Тріанонського мирного договора
Мужськый хор С. Єфрема потримав авдіоБогослуженя на памнятку за 100-лїтя переміны
нашого сполного дома.
Молитва Господу прозвучала на 16 языкох
Карпатського басена, а такой даскулько піснопінїй
Дїві Марії.
Думкы Томаша Бубнова, духовного отця аудіомоленя:
Мы віруєме и надїєме ся, же „Отче наш” на 16
языкох прозвучить од имени нашых братув у
Карпатськум басенї, од ушыткых 25 міліонув
люди: се наша віра, наша минулость, духовнї капчы,
мышленя, фамілійнї традіції, сполной ґенетичной
коріня, поєднувуть нас и у тум случаёви, коли наш
общый дом уже не у єднуй-двох державох, а розметаный у вецей ги туцет їх. 16 материнськых
языкув помогли створити величезну кулькость
прекрасных народных музыкалных творув, породили много талантливых композіторув.
Из сых творув мы, мужськый хор имени С. Єфрема, исповнимо дакулько пісень Дїві Марії и гімнув
по исповненю отченаша по арменськы, по болгарськы, по гебрейськы, по горватськы, по ґрецькы, по

мадярськы, по нїмецькы, по полськы, по румынськы, по русинськы, по сербськы, по словацькы, по
словенськы, по таліанськы, по украинськы и по
циґанськы.
Про нас, Мадярув, дуже болячым было рішеня
Тріанона. Айбо у нашуй історії было много тяжкых періодув, котрі мы пережыли и возродили ся.
Мы, мужськый хор Св. Єфрема, рахуєме, же мы не
выберуєме йсе пережыти самі. У нас вселять надїю тото, же уже за тысячу рокув жыєме довєдна
у взаимнум порозуменю, сотрудництву из туй
бывавучыма другыма народами, націями, зато
треба и теперь находити, и мы будеме се робити и
надале, сполной прямованя во имня будучности
нашого Карпатського дома.
Завто молиме ся теперь и все, и просиме Вас,
кедь думаєте уєдно из нами, прикапчайте ся до
нашуй молитвы и передайте своїм цімборам,
знакомым нашоє аудіо-моленя.
Премєра была 4. юнія у 18.00 годин.
Жерело: Фейсбук Мужського хора
С. Єфрема и Ґрекокатолицького Медіацентера.
Товмачила: Ірина Скіба

Выставка
„Христіанська дїдузнина Сятого Іштвана
– відикы Сятуй Короны”
Юрій Бенза, предсїдатель Пудкарпатського
Союза:
…Роботу зачали-сьме 2016. рока, колы Антоній
Ковач, пудкарпатськый малярь, Заслуженый художник Украины, прийняв нашу пропозіцію намалёвати образы, котрі будуть одображати ушыткі
64 области дотріанонськуй Мадярщины. Малярь є
меже тыма немногыма, котрі навщивили ушыткі
історичнї столицї округув Мадярщины. Сяков
выставков хочеме дати можность ушыткым указати
самостойным языком умілства вто, што даколы
было єдиным, а пак стало предметом історичных и
політичных гадань...

При орґанізації Пудкарпатського Союза отвореня посувнуй выставкы „Христіанська дїдузнина Сятого Іштвана – відикы Сятуй Короны”
первый раз одбыло ся 25. юнія у Естерґомі.
Привітственоє слово повідав Юрій Бенза,
предсїдатель Пудкарпатського Союза, Фюлёп Кочіш, митрополіт Гайдудороґськуй митрополії,
уповномоченый уряда Др. Мікловш Ґрежа, пуд
патронатом котрого одбыло ся міроприятя, умілствознатель Проф.Др. Марія Прокоп. На міроприятю выступили музыканты Ласлов Фегейр и
Арпад Палмоі.
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Памнятнї міроприятя
По случаёви 100-лїтя од дня пудписаня Тріанонського договора Самосправованя XVI. района
Будапешта 4. юнія потримало День памняти. Коло
памнятного міста были покладенї вінцї, запаленї
свічкы. Русинську общину на міроприятю представили Віктор Крамаренко, предсїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя и Олґа
Сілцер-Ликович, заміститель предсїдателя ВРС и
предсїдателька Русинського Самосправованя XVI.
района Будапешта.

Предсїдатель Вседержавного Русинського Самосправованя Віктор Крамаренко и заміститель
предсїдателя ВРС Олґа Сілцер-Ликович у День
Націоналного Єдинства на памнятку 100-лїтя роковин розорваня Мадярщины 4. юнія также поклали вінцї коло памнятника Тріанону на площі
Фрідєша Рейнера у Будапештї. Уважавучы на
пандемічну сітуацію міроприятя было потримано з
ограниченым числом публикы.

Памнять за Ужгородську Унію
Бесїда Др. Іштвана Шімічкова,
депутата Парламента Мадярщины од ХДНП
на засїданю Парламента 2. мая 2020. рока
Дякуву, пан предсїдатель! Честованї члены
Парламента! Стали-сьме свідками доимавучого и
красного сята. Ужек 1646. рока стала ся фест важна
церькувна подїя, хоть и не переміна устройности,
айбо штось подобноє. Зато, бо у тот час у каплицї
Ужгородського замка зобрали ся православнї
сященикы, жебы прийняти важноє рішеня: ци
приймуть од Папського уряда предложенї прівілеґії, вадь православныма сящениками лишать ся
у своюй єпархії на сюй теріторії Верхнюй Мадярщины, на котруй они тримлють духовной
служеня.
Сякоє рішеня было прийнято, зато я и просив
слово и можность, жебы напомнянути за йсю
історичну подїю, ибо йсе дуже важно. И не лем зато,
же я сам є вірником ґрекокатолицького набоженства, а зато, же твердо віруву, же на протяглости
історії церьковли и ґрекокатолицтва, бывавучі у нас
Мадяры и Русины, кулькость котрых составлять
коло 300 тысяч вірникув восточного обряда, што
дуже серіозно служыть, збогачує и примножує мадярську културу и западну церьков.
Довольте ми куртый історичный екскурс у
минулость, ибо історія, то учитель жывота, и мы
маєме можность зачеряти из нюй про себе много
хосенного. Се часть історії людства, также и історії
реліґії, ибо ушыткі цівілізації возникли на якомусь
реліґійнум основаню.
У часы свого вандрованя мадярські племена
спершу спознали ся из бізантійськым христіанством, и перві представителї немешства у Х. сто-
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лїтю были бізантійськыма христіанами. Мы ушыткі йсе знаєме, айбо дуже важно не забывати сесь
історичный факт. По набытю новуй отцюзнины, по
приходови їх у Карпатськый басен и заселеню го,
953 рока Константінополськый патріарх загнав гев
свого єпископа С. Гіеротеоса, котрый нараз зачав
своє предікаторськой дїятельство. У сесь час, у
епоху С. Іштвана, на теріторії Мадярського королювства проповідовало даскулько митрополітув.
Айбо мы знаєме, же 1054. рока настав роскол
церьковли, позад котрого у Мадярщинї пріорітет
дустала римська голуза христіанства, при чому и
бізантійськый рітуал обставав ся у реліґійнуй културі державы.
Честованї члены Парламента!
Документы доказувуть, же 1365. рока из дозвола короля Лайоша Великого, подолськый князь
Теодор Корятович привюв славяноязычных Русинув на Пудкарпатя, де уже прожывали Славяне и
восточнї христіане. У Мукачові князь засновав
православный монастырь С. Миколая на Чернечуй
горі.
Створеня Ужгородськуй Унії осуществив ґроф
Янош Гомонай Друґет, главный управлявучый Земплинськов жупов, котрый и надале, у довжности
державного бирова, пуддержовав, вшелияко помагав, так ги потом и його сын Дёрдь Гомонай,
котрый быв главным воєводом Восточнуй Мадярщины. Вун же вєдно из свойов мамков Анов Якушич, запросили монаха Петра Партенія, управлявучого Мукачовськым монастырём и монаха-
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василіана из Польщы Ґавриіла Кошовицького вадь
Кошовича. Они убідили православных сященикув
Верхнюй Мадярщины пуддержати унію из Сятым
престолом, што дало резултат у апрілёви 1646. рока.
Из позераня теолоґії, сяка подїя полегшыла
досягненя цїлюв унії. И 1439. рока у Флорентійськум синодї было прийнято рішеня, же ґрецькый
рітуал має быти прийнятый и вшелияко пудпорованый, у тому случаёви, кедь Сятый отець буде
прийнятый за главу ушыткуй церьковли. Бізувно,
же 1646. рока было прийнято дуже важноє рішеня
зато, же сященикы овладїли такыма же правами,
што и римокатолицькі. Сященикы Пудкарпатя,
русинські и мадярські, котрі хосновали бізантійськый рітуал, воссоєдинили ся из Римом, дякувучы
Ужгородськуй унії.
Се быв історичный період, про котрый мы
споминаєме днешнёго дня. Мукачовська ґрекокатолицька єпархія была заснована 1771. рока Маріёв
Терезіёв. 6. мая 1912. рока папов Піём Х. была
заснована Гайдудороґська єпархія, што также стало
історичнов подїёв у жывотї Русинув и ушыткых
ґрекокатоликув.

Történelem

На Пудкарпатю не было русинськуй еліты, зато
културну основу складало духовенство. Оно представляло сесь бідный народ, было його хранителём
и надїёв цїлуй сполности. Сятой слово было про
бывавучых туй Русинув и Мадярув, и искапчанї из
тым сокташі и кіп жывота, основов ушыткого.
Є така приказка: Каждый Русин ‒ ґрекокатолик,
айбо не каждый ґрекоктолик – Русин. Правда, се не
цалком так и є, айбо много дає про похопленя. Хочу
ищи обернути ваш позур, же цїлёв ґрекокатолицізма є выжываня и захраненя традіцій и обычаюв.
Я дуже надїву ся, же креативна робота, котра зачала
ся, помагать подовженю мирного спувжывота меже
двома великыма реліґіями и буде укріпляти ся у
будучности. Є у тому потреба.
Дякуву за позур.
29. мая 2020. рока Др. Іштвана Шімічкова выбрали руководителём парламентськуй фракції
Христіансько-Демократичнуй Народнуй Партії. Од
имени Русинськуй сполности Мадярщины ґратулуєме и желаєме успіхув у роботї.
Товмачила: Ірина Скіба
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Поправленя до Закона за націоналнї меншыны
указувуть на довіру ку ным
Поправленя до Закона за права націоналных
меншын указувуть на повну довіру до 13 націоналных меншын Мадярщины – повів держсекретарь з
вопросув реліґійных и націоналных капчань Офіса
премєр-міністера у второк на пресс-конференції.
Закон за права меншын ладив ся вецей єдного
рока, поправленя вносили ся общинами ушыткых
націоналностюв. Се указує на повну довіру и доброй сотрудництво, успішный діалоґ меже урядом и
націоналностями – заявив Мікловш Шолтейс.
Меже поправлень, прийнятых у тот день,
держсекретарь спомнянув за проблему „етнобізнеса”. Одзначив, же тотї, котрі за 30 рокув так и не
найшли своє націоналной коріня, най не старавуть
ся порунтовати каждоденный жывот поєдных
меншын, їх єдинство.
Держсекретарь обернув позур на вто, же основнї поправленя до Закона были прийнятї 4/5 членув
Парламента, выимку составили депутаты Демократичнуй Коаліції, котрі воздержали ся при голосованю.
Імре Ріттер, депутат од німецькуй сполности,
предсїдатель Націоналного комітета Парламента

повів, же сесь Закон є такым про меншыны, ги про
державу Констітуція. Меже поправлень, котрі дотыкнули ся коло 50 параґрафув, вун выдїлив тото,
же удало ся рішыти 25-ручну проблему неоднозначнуй формулації права самосправовань на выраженя
свого думаня и усоглашеность.
Імре Рітте одмітив, же первым шором, се важнї
переміны про невеликі меншыны зато, же є можность хованя дїти у наіоналных захоронкох, є дефініція державного вошколованя, што ушытко трафило до Закона за націоналнї меншыны.
Важно и вто, же по шорови судовых процесув и
велми серіозных переговорув, наконець удало ся
внести у Закон поправленя, же основы умілського
дїятельства – се націоналной дїятельство, зато подля норматівув, треба забеспечити пудпорованя
створеных інстітуцій, котрі проводять сякой дїятельство ‒ повів Імре Ріттер.
Жерело: сайт Держсекретаріата з вопросув
реліґійных и націоналных капчань
Офіса премєр-міністера.
Товмачила: Ірина Скіба
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Évfordulók

100 рокув од дня роженя
Сятого папы Йоана Павла ІІ.
Сятый папа Йоанн Павел ІІ., світськой мня
Йожеф Кароль Войтила, родив ся 18. мая 1920. рока
у Польші, у маленькум варошыкови Водовіце, што
лежыть за 50 кілометрув од Кракова. 1938. рока быв
зачисленый у Краковськый Яґелонськый Універзітет, котрый у період націстськуй окупації Польші
быв затвореный.
1. новембра 1946. рока у Кракові быв посяченый у сан сященика кардіналом Сапієго. Пузднїйше
його спровадили до Рима. Ступень доктора теолоґії
дустав того же 1946. рока. У 1948. року вертать ся у
Польшу и служыть у многых плебаніёх Кракова,
робить также універзітетськым духовником.
4. юлія 1958. рока папа Пій XII. именовав го
помочником єпископа у Кракові. 28. септембра у
краковськум катедралнум соборі у Вавелю быв посяченый за єпископа. Своє єпископськоє кредо
Totus Tuus (Цалком Твуй), вун тримав и дале на
папськум престолї. У януарі 1964. рока папа Павел
VI. именує го за архієпископа Кракова, а 26. юнія
1967. рока – за кардінала.
16. октовбра 1978. рока, по смерти папы Йоана
Павла І. його вубрали папов. Позад великого
честованя свого пережника вун выберать собі имня
Йоан Павел ІІ. 22. октовбра на площі Сятого Петра
папа тримав престолну Сяту Літурґію. У Гомілії
прозвучало познатоє „Не буйте ся!“
Йоан Павел ІІ. быв 264. у шорови церькувных
предводителюв, за 455 рокув вун став первым папов, котрый не быв Таліаном, и первым Словяни-

ном. Його 27-ручна понтіфікація – єдна из майдовгых у історії. Папа двараз навщивив Мадярщину: 16-20. авґуста 1991. рока и 6-7. септембра
1996. рока.
Полськый папа провюв вецей стовок посячень
у сятї и великомученикы. Меже беатіфікованых у
блаженї мати Тереза, а из Мадярув – Вілмош Опор и
Ласлов Батянї-Штротман, а также послїднїй король
Кароль IV., великомученик Теодор Ромжа, вєдно из
28 соратниками ґрекокатоликами.
Правленя Йоана Павла ІІ. было ознаменовано
діалогами из другыма реліґіями. Вун став первым
папов, котрый навщивив сінаґоґу 1986. рока. Свойов ученостёв, глубоков людскостёв, молитвами,
вун внюс великый вклад у сполнї претвореня
обывательства Централно-Восточнуй Европы, у
розвал комуністичных режімув. Папа Йоанн Павел
ІІ. привюв церьков у 3. тысячлїтя.
Умер папа 2. апріля 2005. рока. Його наслїдником став папа Бенедикт XVI., котрый беатіфіковав Йоана Павла ІІ. у блаженї 1. мая 2011. рока и
назначив день сяткованя 22. октовбра. У юлію 2013.
рока папа Франціск пудписав ушыткі необходимі
документы про возведеня Йоана Павла ІІ. меже
сятых, также 27. апріля 2014. рока, у недїлю Милосердя Господнёго, папа Йоан Павел ІІ., вєдно из
папов Йоаном XXIII., были возведенї у лик сятых.
Жерело: Vatican.va, Új ember, Magyar Kurir
Товмачила: Ірина Скіба

Роковина дня беатіфікації
ґрекокатолицького сященика-великомученика
Теодора Ромжы
У октовбрі 1947. рока у Севлюші в одремонтовануй церьковли чекали на єпископа, котрый мав ї
посятити. У тот час владыка уже розумів, же позад
прінціпіалнуй позіції односно церьковли, жывоту
його грозить опасность. Не позеравучы на йсе
єпископ рішає зучастнити ся у посяченю и путує до
Севлюша. Сято пройшло спокуйно, айбо на
обратнум путёви дому до кочії, котров путовав
єпископ, бухнуло терьховоє авто. Особы, котрі там
были у автї по орґанізації аварії, брутално, до
страты тямкы, побили пораненых єпископа и його
сопутникув. Пузднїйше побитых помістили у
Мукачовськый варошськый шпіталь, де пораненї
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были удачно пооперованї познатым хірурґом др.
Александером Фединцём.
Айбо аґентка КҐБ пуд видом пораячкы отровила єпископа, зробившы му смертелну інекцію.
Смерть настала у нуч на 1. новембра 1947. рока.
Єпископ быв похованый 4. новебра у кріптї
Ужгородського Ґрекокатолицького Катедралного
Собора. Сесь день став днём глубокого жалю про
ушыткых ґрекокатоликув Пудкарпатя. Айбо 1949.
рока, коли совєтська власть передала собур пуд
правліня православнуй церьковли, пройшла вість,
же тїло перенесли из кріпты. 3. юнія 1990. рока
Ласлов Пушкаш (біоґраф) найшов мощі єпископа у
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розрушенуй кріптї ґрекокатолицького храма. 26-28.
юнія 2003. рока мощі єпископа торжествено перенесли и помістили у боковый олтарь собора пуд
сятым хрестом.
Мученичеська смерть єпископа потрясла
ушыткых вірникув и сященикув єпархії. Были
сященикы, засланї у трудові таборы, котрі тайно
тримали на його честь Сяту Літурґію, и у многых
фаміліёх пуд час вечаршуй сполнуй молитвы
звучало: „Владыко Теодоре, благослови нас!»

Nagyjaink

Из дїдузнины сященикув, давнїх молитвеникув
звучали молитвы, из котрыма сященикы епархії
десятьлїтями обертали ся до Господа, жебы ославив
єпископа-великомученика возведенём його у лик
блаженых. Їх молитвы были учутї Господом.
Єпископ Теодор Ромжа, довєдна з 28 своїма соратниками, ґрекокатолицькыма сящениками-великомучениками, 27. юнія 2001. рока у Львові быв
беатіфікованый папов Сятым Йонаном Павлом ІІ.
Жерело: Magyar Kurir
Товмачила: Ірина Скіба

Памняти професора Александера Фединця
Из книгы Др. Серґія Добоша „Споминаня хірурґа”
…Што было про нёго характерным, та то
доброта и любов ку ближнёму – сї мусайнї составлявучі христіанського світопохопленя. Бетежный челядник быв главнов фіґуров и смыслом його
жывота. Вун не знав ни выходных, ни праздникув,
кедь того требовали обстояня. Споминать ся його
нешатувуча хода, коли вун єден у хоть-якый день
тыждня и у хоть-якый час дня вадь ночи слїдовав ку
своїм паціентум у шпіталю, кедь на тото была
необходимость. Зато його личность была таков
притяжливов и мы, ушыткі його сотрудникы,
змагали ся хоть-лем у якуйсь мірі подобати на нёго,
кедь вун не єден раз кликав нас своїма близькыма
цімборами. Тото было про нас тов наградов, выше
котруй не мож было собі и уявити.
Ищи єдна особость його личности, за котру не
мож не уповісти. Споминать ся його жытёва
мудрость, котра все помогала му найти выход из
велми тяжкых обстоянь. У чум была сеся мудрость
– сформуловати не лем так просто. Споминавучы
теперь довєдна пережытоє, возьму на ся смілость
сформуловати поєднї його уявленя.
Мудрость – тото осознаность нашого существа.
Мудрость – тото не лем вывершеность розума, она
состоїть не лем у тум, жебы мы приучали розум до
борьбы з низшыма інстінктами и ку побідї над
ныма. Мудрость – тото скорше ушыткого, якойсь
сокровеноє желаня и хотїня душы, а не продукт
розума. Його уровінь высше уровня розума.
Мудрость чинить тысячі такых дїл, котрі розум не
одобрять вадь принимать значно пузднїйше. Тото,

што розумной, не мусить быти мудрым. И тото, што
велми мудрой, майже ниґда не лоґічной у студеных
вочох розума. Из розума не повстає любов,
мудрость же – ї безмірной жерело...
...Вун розумів – тотї, котрі глядавуть и люблять
мудрость, не успокоять ся дотідь, докідь не найдуть
свуй путь. Айбо правда є у тому, же мудрак трапить
ся – єдным из главных елементув мудрости є трапеня. При тум мы мусиме лишати ся щастливыма,
жебы ощаствливити другых, а – роблячи йсе – мы
самі станеме ищи щастливішыма. Лем тогды
чоловік буде правдиво мудрым, колы його мудрость
буде одвічно міняти ся од дїточых рокув и до самуй
смерти. Мы не годнї одшмарити світ пудсвідомого,
айбо мусайно маєме знати міняти тотї його елементы, котрі нас обтерьхувуть. Александер Фединец одыйшов у лїпшый світ, не дожыв до свого
девядесятьлїтя два місяці. Уже и на смертнум одрі,
вун лишав ся спокуйным, врувноваженым, одыйшов як правдивый христіанин.
Мене часто просили припомнянути и повідати
його забавнї леґенды и анекдоты. Вун страшно любив фіґлёвати, даколы и себе выставлявучы у комічнуй позї, при тум властнив значнов долёв
самокрітикы. Айбо теперь, провбувучы даяк
воссоздати його кіп, менї не до фіґлюв. За ушыткыма споминками мене бере смуток, же його уже
неє меже нами, хоть и прожыв вун достойный, плодотворный жывот, котрому мож лем позавидовати.
Товмачила: Ірина Скіба

Ґратулуєме робутникув здоровництва из днём Семелвейса!
Од имени нашуй сполности дякуєме тым отцюзникам, котрі пуд час пандемії КОВІД. 19 стали на
каждум етапі борьбы из ным и внесли свуй вклад у застановленя сюй пошести.
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Nagyjaink

До недожытого 75-лїтя Ивана Петровція
Иван Петровцій родив ся на Пудкарпатю 22.
мая 1945. рока в селї Осуй, помер у селї Ільниця
1. януара 2016. рока.
Честованый юбілант то оріґіналный писатель,
котрых меже русинськыма поетами дуже мало. В
його творчости видно скапчаность зо світовов літературов. Потовмачив до русинського языка творы
майвызначнїйшых писателюв с даскелёх языкув.
Зо зачатку писав украинськым языком. Быв
членом „Спілки письменників України“. Позад публичного голошеня ся за Русина быв з Общества
украинськых писателюв вышмареный 2008. рока.
Иван Петровцій од зачатку девятьдесятых рокув публикує веччинов по русинськы (на базї родного бережанського діалекта), товмачить до русинськоко языка. Наново выдає мало доступнї днесь
класичнї творы русинськуй літературы. Выдав факсіміле „Христоматію...” Євмена Сабова, „Грамматику руського языка” Ивана Гарайды, творы Александера Духновича и Александера Павловича и
инші. Поет выдав также зобранї фолклорнї творы:
„Давні русинські слова“, „Давні русинські спüванкы“ ці „Днишнї мої спüванкы“. Ту даву за шором
творы юбіланта по русинськы: „Дїалектарій, авать
Мила книжочка русинської бисїды у віршах”
(1993), „Наші спüванкы: русинська поезия” (1996),
„Наші и нинаші спüванкы” (1998), „Битангüські
спüванкы” (2001), „Послїднї спüванкы” (2004),

„Cпüванкы” (2006, другой выданя 2015). Дале, як
редактор, выдав Антолоґію днешнюй русинськуй
літературы: стихы, переклады, малюнкы, анеґдоты,
пословицї, приговоры, примовкы, проклятя, заклятя, лайкы, книгы „Сто двадцять два стихы”, „Бумбурішкы. Русинськоє читаня”. Окрем того, выдавав
русинські календарі. Выдав 15 чісел авторськуй новинкы „Русинська бисїда”.
Писатель-юбілант быв лавреатом многых премій (1994. рока, напримір, дустав премію Мадярського Союза писателюв Дюлы Ілєша), у тум числї
и про Русинув майважнїйшов – Премії Александера
Духновича за русинську літературу 1998. рока.
Писательство Ивана Петровція – то чиселнї
творы необычайнуй красоты, в котрых звучить
велика авторська ерудіція, айбо и заанґажованый
язык. Автор хоснує и провокує словныма імпровізаціями. Зато „матерія” и цїлой інспірованя його
творів – то русинськый язык, котрый у нёго фурт
повный емоцій и заскакувучых форм. Умілець
доста часто пущав ся інтелектуалных провокацій.
Рубав словнов балтов просто в очі.
На честь юбілея познатого пудкарпатського
автора даєме у днешнюм числї „Русинського Світа”
його верш „Господи, помилуй Русинув!”
Подля Боґдана Ґамбаля (ЛемФМ).

Иван Петровцій: Господи, помилуй Русинув!
Кой лем гiя й миреґ в краю пудкарпатськум,
Кой на ротї ‒ камiнь, а на сердцю ‒ лед,
Господи, помилуй бесїду руснацьку,
Господи, помилуй всїй руснацькый род!
Прояви, Всевышнїй, всемогущу силу Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Не забештелуєш, не закарандачиш
Тої цяткы луфту, вбысь туй не вчадїв.
Хоть ‒ несеренчливый! ‒ народ муй не плаче,
Господи, помилуй добрых Русинув!

Прояви, Всевышнїй, всемогущу силу ‒
Господи, помилуй! Господи, помилуй!
Русин быв, є й буде народом побожным.
Русин быв, є й буде тым, кым овун є.
У скарбезнум свiтї у часы трывожнї
Лем Всемилостивый жыти нам дає!
Прояви, Всевышнїй, всемогущу силу ‒
Господи, помилуй! Господи, помилуй!

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

Александер Духнович: Милен и Любица
Идильская повѣсть, от древних русинов времен
Часть І.
Еще под высоким Карпатом, под цвѣтами
гобзящим Бескидом широко пространный Русскій
Народ не был иноплеменникам подвержен, и еще
власными управлялся чиновниками, так званными
Крайниками, по быстротекущаго Лаборця, Уга, Латюрки, и славныя Тисы берегах, храбріи Русины,
властительством своим довольныи, весело утѣшалися, в чистой совѣсти послуживше Господу, в свято простой природѣ як свободныи
птички играюще, в заимной
любвѣ як родныи братя жили.
Обиталища их от снѣжнаго
Карпата по самій жерела славнои Тисы, а с южной стороны
тихотекущим великолѣпным
Дунаєм граничилися. Тогда от
воинственных Вождом Стиликоном еще 520-го года в Италію
для взыску Славы отшедших,
но горе, мѣсто жданнои славы
темный гроб обрѣтших сродников своих оставшіи Русины,
уже свѣтлостію божественнаго
Евангелія просвѣщенныи, презрѣвше нѣжных художеств, земледѣланіем занималися, доволніи
худаго кровавым потом набывшим куском хлѣба, и
сытным стада молоком, доволніи домашним простонародним, от мягкой волны истканным убором,
по широкопространных зеленых нивах, по тѣнных,
самому міру современних лѣсах, невинно стадо
пасуще, и невинними народними играми веселящеся, часто же о отшедших сродниках своих ужасно разговоряще. —
Но оставим древно-народныя слави Исторію;
преднятая повѣсть снуется по берегах славной рѣки
Лаборца; — бо помянути потребно, что рѣка
Лаборец, в коей, по свидѣтельству Безименнаго
Нотарія, Владика Славян утонул, в древное время,
от подземных теперь уже скрытых источников, так
глубока била, что и в сухих погодах только лодками
и плытями чрез ню плавати, перебродити але
никогда било возможно. По обой сторонѣ таже
Лаборця жили невиннни Русини старательно
землю дѣлающіи, и великое стадо найпачеже овец и
коз по масних, и гобзивых полянах пасущіи: жили в
заимной любвѣ и побратимствѣ, своих водителей
Крайников честующе, и им повиннующеся. — На
сѣверо-восточной сторонѣ рѣки занимала их высокая гора, тогда названна Синайскою горою,

которая теперь Выгорля или Дѣл познавается, с
ужасною на вершинѣ скалою, называемою Синайскій, или от тѣх, которіи теперь древность Русинов
помрачити хотят, Снинскій Камень реченою. — На
большом горбику оныя горы стоял тогда маленькій,
и хотяй не знаменитым художества украшеніем,
однакожь красками внутренняго благоговѣнія убранный Монастыръ, святѣй Екатеринѣ посвящен, с
маленькою деревяною церковцею, набожными Чина С. Василія Великаго Закониками
обитаемый, котораго уже и самых щебеней не знати.
Колькораз молода развивалася весна, собралося с обоих
сторон множество побожных
богомолцев, найпачеже молодых пастухов с веселыми пастушками; всѣ приходящіи по
можности от своих плодов дары приносили в Монастырь,
моляще Вседержителя, чтоб
береги их тучною пашею, нивы
и сады богатым плодом благословил, и отвратил грозный
повод от берегов их.
Едным веселым весны днем, на день С. Великомученика Георгія собралося множество богомолчиков на Святую Гору, бо сего дня первый весенный
отправлялся праздник. С десныя рѣки стороны собравшіися ожидали зарѣчных другов, везущихся
рѣкою плытями и лодочками. — Прекрасный вид!
множество шлюбкащих лодочок укрыло рѣку, на
них побожное пѣніе и веселость благочестивая,
звук свистков, свѣрѣл, фуяр и дудочок, набожных
гласов повторяющих в радость похитили сердце,
паруски украшены вѣночками, разныя барвы цвѣ-
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тами, зеленым синьо цвѣтущим бервинком, пантликами и тонкими ширинками, словом вкусно украшены корабчики показовали великаго праздника
торжество. — Ледва приближилися к берегам, и
молоды дѣвушки як хитріи серны скакали уже по
зеленой травѣ, лстиво обращающе взоры на слѣдующих молодых пастухов; — повиталися любезно обоих сторон сродники, дѣвушки цѣловалися
заимно, шептали собѣ тайны уже давно явныя,
всегда тайком поглянувше на стороны, еднакожь
хотѣли, чтоб тайньш взоры их от молодцев видомы
были. — Видати было тут, як една чорнобрыва,
чорными кручеными волосами утѣшается, друга
сивыми оченьками ажь серденько проникає, една
отлучается біленькою шіею, той бѣленькая гобзящая грудь як снѣг свѣтится, и не едного пастушка
серденько ранит; а тут неискусна молоденька як
ягодка, як розовый брост дѣвушка дивится, незная,
чему грудь ей так непокойно двигается. — По парѣ
приближалися дѣвушки к святой обители, их послѣдовали народно убраны молодцы, по малы же за
ними крачали честныи сродники, где сѣдою бородою почтенный Законник священою водою и святьім крестом их благословил, и о имени господнем
набожно привитал. — Тут отдавали дѣвушки дары
свои на престол: по единоцѣ ишли, выпорожнили
свои кошики, положивше на святый престол бѣленькій як снѣг пшеничний хлѣбушок на жертву
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приготовленный, разный овощей плод, грудочку
сыра, масла, и патокаго меда, а прекрасно с роз и
незабудки увитый вѣнок повѣсивше на святый
образ Пресвятыя Богоматери, или Святыя Екатерины. —
Сей час принесла первую свою жертву за рѣкой
живущая 16 літня Любица; — радость и невинность
плавали на ей румяных, невинных личках, и
проницающіи чорныи оченька на прекрасний
праздничный образ вперше, такій показала вид, як
сама любовь; она первый раз показалася на народном празднику, и она всѣх дружек своих красоту
перевышила так, як царица цвѣтов роза перевышает в травѣ процвѣтающіи косички; еи чорненьки оченька, бѣло-румяное личко, узонькій
красноватый як дозрѣла ягодка ротик, бѣленькая
холмистая грудь, и снѣгу подобныи плечи, по которых вороно-чорных волосов звязочки разсыповалися, уязвили молодих пастушков, всѣх взоры на
едну Любицю вперты неотмѣнно стояли, очарованныи молодцы потряслися, думаючи что Ангел с
неба стоит пред ними, еден другаго шептом о имени
незнамыя дѣвушки вопросивше. Так стояла с трепетом при образѣ праздничном душею тронена
Любица; грудь ей тряслася чувствуючи и сама незная чего; и тѣм болше лучшая, что сама свою красоту еще не понимала.
Между прекрасними молодцями всѣх взоры
заемшій Милен 20 лѣтній юноша, тихо стоял под
широко-вѣтвенною липою, невнимательно разсмотрѣв по веселящихся прекрасних дѣвушках; —
Очи его як врановы с множеством смѣющихся очей
стрѣчали; с внутренним пораженіем посмотрила на
него кажда дѣвушка, и напрасно обернувше взор
сосѣдѣ своей дашто шепнула, с нову тайно повергше взор на прекраснаго молодця, и нехотяще
засміялася на него. Но Милена ни еден возбудил
взор; увидѣв же невинно стоящую под молодою
липкою Любицу, сей час с груди его несносный
выразился вздох, лице его от незвычайнаго нѣкоего
стида покраснѣло, а взор аки би окований остал на
чорнобрывой дѣвушеньцѣ; — теперь Любица
наремно вергла оченько на стенящаго Милена, и
напрасно оченька ей занурилися, незная, что такое
всторгнуло серденько ей, и потряслася в всѣх удах;
но и Милен потрясся, сердце било грудь, и не посмѣливался болше поглянути на чаровную дѣвушку, а еднакожь взори его непрестанно на ней
висѣли; — он весь тронен и безчувствительный
стоял, боязнь обяла его, чтоб дивний дѣвушки образ
случайно не удалился ему; — и прекрасная дѣвушка не удалилася, остала на своем мѣстѣ як закопаний столб, як би заворожена, не внимая на разговоры дружечки своей, только тайная якаясь сила
взоры ей на незнамаго младенца тягала, и коли с его
смутными очами стрічалися, сей час як бы терном
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пободена, возмущенны взоры к маленьким ноженькам пустила. Даколи прекрасна Любица между
дѣвушками наремно стратилася, тогда Милен в
великое упал непокойствіе, но с нову увидѣвше
Любицю дораз увеселился, очи его искрили радостію, як между чорных хмар на пространныи
поля напрасно сходящій мѣсячок увеселяет жизнь
рябых косиць. —
Сконченной набожности, духовный законник
благословив богобойных посѣтителей, — повернулися с благоуханіем и тихостію всѣ богомолцы; —
уже отити принужденна и Любица, первый раз
никогда чувствимый чувствовала непокой, сердце
ей тряслося, смутно поглянула на затрупившаго
Милена, и тяжкій вздох вырвался с ей бѣлых персей, прискорбно ступала к берегу, где лодочка уже
наполнена ю ожидала; еще раз обернулася, глянула
на едном мѣстѣ под липою стоящаго Милена, и с
нову печальньхй вздох поднял стиснутую ей грудь;
нѣмо ступила в лодочку, и она сей час поплыла по
чистой водичцѣ. — Милен ужасный взор еще раз
верг на отходящую лодочку, и только не замлѣл, что
она спасеніе его отвезла. — Нещастный Милен! Як
бы громовым ударом тронен, остал под липою,
слезы с его очей текущіи сросили зеленую траву,
бездушно впер очи на быстротекущую, и серебряными валами играющую рѣку, проклинал ю, что
она отдаляет его от любезнаго Ангела; но уже не
видѣл свирѣпую лодочку, она счезла по валах, як
легко парящая птиченька по воздусѣ. В сем состояніи тогда только пробудился от тяжкаго сна,
коль его товариши покликали. — Что тобѣ? —
говорили соболѣзнующіи младенцы, — ты болен?
голова болит тя брате? — и сожалѣли всѣ, бо его
любили сердечно, он врага не мал; он больным себе
сказал, бо истинно боль его великій и тяжкій был;
— ишол с товаришами по бережку, всегда на рѣку и
на тамтую сторону позирающе, не внимал на звук
пѣнія и игры другов; поблагодарив их, войшол в
хижчину отца своего Богдана, поцѣловал любезнаго старика, и разговорился с ним о бывшем
празднику. — Старик благочестивый прієм в обятія
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сына своего, сказовал ему о древних временех, о
случившихся поводѣх и ущербѣх, и о чудесном
защищеніи Пр. Богоматери; так утружден сну предался мягкому. — Милен оставив стараго родителя
в сладком снѣ, вышол в сад, и печално впер очи на
тамтую сторону рѣки; — не увеселил его уже лѣпо
за горы выходящій мѣсячок, не радовали взор его
трепетающіи звѣздочки, он безчувствен стоял як
закопаний столб, на конец скричал: что мнѣ
случилося? что я чувствую? от куду сіє трясеніе
перс, чому непрестанныи вздохи ? — О чому не
знал я взор мой от ней отвратити? чому я пропал на
отходѣ ей? и чем есть сія печаль доселѣ? — Ах, ах, я
нещастный! ю едну вижу я, вижу тя о прекрасная
дѣвушко под липою, вижу тя стрѣляющую оченьками на мене, вижу тя печальную, вижу чорній
оченька, воронисты волосы по бѣленьких плечах
плавающіи! — О прекрасная дѣвушко, ты мене
очарила, ты сердце моє плѣнила, я уже болше не
живу! — о естлиб и ты мене любила! — Но где ты? о
далеко! Бог вѣдает, где ты почиваешь? и можно в
обятіях другаго? незная, что я тужу за тобой! — но
драгая, твой прекрасный образ всегда предо мною
есть, с мною он будет день и нощь, с мною выйдет
на зеленую пашу, со мною к поточну черчущому, он
мнѣ сопустствовати будет по унылых лугах, и
можно без надежды, чтоб его даколи увидѣти!

Жалостно сказал сій слова, оперся на сухій
пень, воздвиг очи на свѣтлый мѣсячок, и печальный
вздох выразился с грудей. Так прекрасна она,
говорил, як ты нощная небес Царице, так красива
она в числѣ дѣвушок, як ты между свѣтлыми звѣздами около тебе блестящими; — с нову замолчал,
забылся, и с нову тяжкій вздох разсыпался по
воздусѣ; так еще долго опертый стоял при безчувственной колодѣ, як она и сам безчувствен; —
пустился на зеленый холмик, и тажкій сон запер
слезящіи оченька.
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Archívum

Из жывота русинськуй общины Мадярщины
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Архів

Képek a magyarországi ruszin közösség életéből
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Ünnepeink

Наші сята

A Szentháromság ünnepe
Pünkösd
Eljött Jézus Krisztus feltámadása utáni tizedik nap:
ez volt Krisztus feltámadása utáni ötvenedik nap. A
zsidóknál ez volt az Ötvened vasárnapja, amit a Sínai
Szövetség emlékére tartottak. Az összes apostol
Krisztus többi tanítványával és követőivel együtt egy
házban voltak Jeruzsálem városában.
A zsidó óra szerint három óra volt, azaz miszerintünk - reggel kilenc. „Egyszerre olyan zúgás
támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett
volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd
lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek
beszélni, úgy, ahogy a Lélek szólásra indította őket.”
(Apcsel 2:2-4)
Így ereszkedett le a Szentlélek, a Megváltó ígérete
szerint, az apostolokra lángnyelvek formájában, annak
bizonyságára, hogy az apostoloknak Ő adott képességet és erőt hirdetni Krisztus tanításait minden népnek; lángnyelvek alakjában jött le annak jeléül, hogy
hatalmában áll felperzselni a bűnöket, és megtisztítani,
megszentelni és felmelegíteni a lelkeket.
Jeruzsálembe akkor mindenfelől sok zsidó látogatott el az ünnepre. Az apostolok kimentek elébük, és
azok nyelvén kezdték el hirdetni a feltámadt Krisztust.
Az igehirdetés annyira hatott azokra, kik hallgatták,
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hogy sokan hinni kezdtek, és kérdezgettek: „Mit
tegyünk?” „Térjetek meg – felelte Péter –, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében
bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek
ajándékát.” (Apcsel 2:38)
„Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek.
Aznap mintegy háromezer lélek megtért.” (Apcsel
2:41) Így kezdett el felépülni a földön Isten Királysága,
avagy Krisztus Egyháza.
A keresztények ezen a napon házaikat és templomaikat zöldellő ágakkal, virágokkal díszítik.
Ez a szokás még az Ószövetségi időkből származik, amikor a házakat és a zsinagógákat növényekkel díszítettek az Ötvened ünnepére annak emlékére,
hogy a Sínai hegynél minden zöldellt és virágzott azon
a napon, amikor Mózes megkapta a kőtáblákra vésett
törvényeket. A ház, amelyben az apostolokra leszállt a
Szentlélek, abban az időben szintén faágakkal és
virágokkal volt díszítve.
A virágos faágak arra is emlékeztetnek bennünket,
hogy Isteni kegyelemben az emberi lelkek kivirágoznak az igazságban.
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A Kárpát-otthon imái
100 éves a Trianoni békeszerződés
A Szent Efrém Férfikar a Kárpát-medence népeiért
mutatott be hang-áhítatot egykori közös otthonunk átrendeződésének századik évfordulóján.
A Kárpát-medence 16 anyanyelvén hangzott el az
Úr imája és egy-egy Mária-ének.
Bubnó Tamás, a hang-áhítat szellemi atyjának
gondolatai:
Úgy hisszük és reméljük, hogy a Miatyánkot 16
nyelven elimádkozó barátaink a Kárpát-otthon
népeinek, mintegy 25 millió embernek a nevében
szólnak: hitünk, múltunk, erkölcsi tartásunk, gondolkodásunk, családszeretetünk, genetikai állományunk közös, s ez összeköt minket, még akkor is, ha a
Kárpát-otthon ma nem egy, vagy két, hanem fél tucatnál
is több országot foglal magába. Tizenhat anyanyelvünk
szebbnél szebb zenei megnyilvánulásokat hozott létre
népzenéink és nagyszerű komponistáink révén. Ezekből
éneklünk egy-egy Mária-éneket, himnuszt a Szent
Efrém Férfikarral az elhangzó Miatyánkok után:

bolgár, cigány, görög, héber, horvát, lengyel, német,
olasz, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén,
ukrán és magyar nyelven. Nekünk magyaroknak nagyon fájdalmas a trianoni döntés, de sok nehéz
korszaka volt történelmünknek, amit túléltünk és
újraépültünk belőle. Ám a Szent Efrém Férfikarban úgy
gondoljuk, hogy egyedül nem boldogulunk. Reménnyel
tölt el minket viszont, hogy majd ezer évig együtt éltünk
és együttműködtünk az itt élő más népekkel, nemzetekkel, most is meg kell és meg fogjuk találni a közös
hangot a közös Kárpát-otthon jövőéért. Ezért imádkozunk itt ma és mindig, s kérjük Önöket, ha egyetértenek velünk, csatlakozzanak és osszák meg ismerőseikkel, barátaikkal ezt a hang-áhítatot.
A premierre június 4-én 18:00 órakor került sor.
Forrás: a Szent Efrém Férfikar és
a Görögkatolikus Médiaközpont Facebook oldala.

„Szent István keresztény hagyatéka
– a magyar Szentkorona vármegyéi” vándorkiállítás
Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnöke:
… A munkát 2016-ban kezdtük, mikor Kovács
Anton kárpátaljai festő, Ukrajna érdemes művésze
elfogadta felkérésünket, hogy fesse meg az egykori
hatvannégy vármegye székhelyeit. A festő azon
kevesek közé tartozik, akik jártak a történelmi Magyarország minden vármegye székhelyén. Kiállításunkkal
ezt a lehetőséget szeretnénk biztosítani mindenki
számára, hiszen a művészet elfogulatlan nyelvén
mutatjuk be mindazt, ami egykor eggyé tartozott és
mára politikai és történelemértelmezési viták martalékává vált…

A Kárpátaljai Szövetség szervezésében a „Szent
István keresztény hagyatéka – a magyar Szentkorona
vármegyéi” vándorkiállítás első helyszínének megnyitó ünnepségére került sor június 25-én Esztergomban. Beszédet mondtak Benza György, a Kárpátaljai Szövetség elnöke, Kocsis Fülöp, a görögkatolikus
Hajdúdorogi Főegyházmegye érsek-metropolitája, a
rendezvény fővédnöke, dr. Grezsa Miklós kormánybiztos, prof. dr. Prokopp Mária művészettörténész. Az
ünnepségen közreműködött Fehér László tárogatóművész és Pálmai Árpád egyházzenész.

Tisztelt Olvasók!
Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak:
http://ruszin.com
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Megemlékezések
Június 4-én került sor a XVI. kerületi Önkormányzat Trianon-emlékművénél a Trianon 100. évfordulójára rendezett központi megemlékezésre élőzenével, koszorúzással és mécsesgyújtással. A rendezvényen nemzetiségünk részéről megjelent Kramarenko Viktor, az Országos Ruszin Önkormányzat
elnöke és Szilczer-Likovics Olga, az Országos Ruszin
Önkormányzat elnökhelyettese, a Budapest Főváros
XVI. kerületi Ruszin Önkormányzat elnöke.

Az Országos Ruszin Önkormányzat elnöke,
Kramarenko Viktor és elnökhelyettese, SzilcerLikovics Olga a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából, Magyarország tragikus szétszakításának
100. évfordulójára emlékezve június 4-én megkoszorúzta a Trianoni emlékművet a Reiner Frigyes
parkban is. A járványügyi helyzetre tekintettel a
megemlékezés szűk körben zajlott.

Az Ungvári Unió
Dr. Simicskó István parlamenti megemlékezése 2020. május 2-án
Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Országygyűlés! Nagyon megható és szép ünnepi pillanatoknak
lehettünk tanúi, de 1646-ban valami hasonló, még ha
nem is a rendszerváltás időszakát idéző, de egy nagyon
fontos egyházi döntés született, hiszen ez idő tájt az
ungvári vár kápolnájában gyűltek össze pravoszláv
papok, hogy eldöntsék azt, hogy elismerik-e a római
pápa fennhatóságát, primátusát, vagy pedig maradnak
pravoszláv papként továbbra is az egyházmegyéjükben, abban a térségben, azon a felső-magyarországi
részen, ahol szolgálatukat ellátták.
Ez a döntés megszületett, ezért is kértem szót és
lehetőséget, hogy megemlékezzek erről a történelmi
időszakról, hiszen nagyon fontos; nemcsak azért, mert
én magam görögkatolikus hitű és hívő vagyok, hanem
azért is, mert azt hiszem, az egyháztörténeten keresztül
is a görögkatolikusság és a benne élő magyarság és
ruszinság is, ez a közel 300 ezer hívet számláló keleti
egyház nagyon komolyan szolgálja, gazdagítja és
gyarapítja a magyar kultúrát, a nyugati egyházat is.
Engedjenek meg egy rövid történeti visszatekintést, hiszen a történelem az élet tanítómestere, sok
mindent megtanulhatunk belőle, és hozzátartozik az
emberiség történetéhez az egyháztörténet is, hiszen
minden civilizáció valamifajta vallási talapzaton jött
létre. A magyarság vándorlásai során elsőként a bizánci
szertartású kereszténységgel ismerkedett meg, egyes
előkelőségei már a X. században Bizáncban lettek
keresztények. Ezt mindannyian tudjuk, nagyon fontos
azonban, hogy ne felejtsük el ezen történelmi tényeket.
A honfoglalást követően, nyilván a Kárpát-medencébe
történő bejövetel és letelepedés után, 953-ban a
konstantinápolyi pátriárka térítő püspököt küldött ide, a
Kárpát-medencébe Szent Hierotheosz személyében,
aki megkezdte a térítőmunkáját, és bizony Szent István
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király időszakában több metropólia működött az akkori
magyar királyság, Magyarország területén. Tudjuk
persze, hogy az 1054-es nagy szkizmát, nagy egyházszakadást követően ez megcsappant Magyarországon, és a nyugati típusú, a római rítus került elfogadásra, de ettől még a bizánci rítus is helyet kapott a
magyar egyháztörténetben.
Tisztelt Országgyűlés!
Okmányszerűen bizonyítható, hogy 1365-ben
Nagy Lajos király engedélyével Korjatovics Tódor
podóliai herceg szláv anyanyelvű ruszinokat hozott be
Kárpátaljára, ahol már éltek korábban is szlávok és
keleti keresztények. A herceg Munkácson alapította
meg az ortodox Szent Miklós-kolostort a Csernekhegyen.
Az Ungvári Unió létrejöttét Homonnai Drugeth
János gróf, Zemplén vármegye főispánja, későbbi
országbíró támogatta, egyengette, majd fia, Homonnai
György, aki Felső-Magyarország főhadvezére volt,
hívta be édesanyjával közösen, Jakusics Annával
közösen Parthén Péter szerzetest, a munkácsi kolostor
házfőnökét, és Kosoviczki vagy Kosovics Gábor
bazilita szerzetest Lengyelországból. Ők győzték meg
a Felső-Magyarországon lelkészkedő pravoszláv
papokat, hogy támogassák az uniót a Szentszékkel, és
ez eredményes lett 1646. április végén.
Teológiai szempontból természetesen megkönnyítette az uniós célok elérését a firenzei zsinat, amely
1439-ben egy komoly határozatot hozott arra nézve,
hogy igenis a görög rítust el kell fogadni és támogatni
kell, amennyiben a szentatyát az egész egyház fejének
tekintik. Nyilván 1646-ban nagyon fontos döntések
születtek, hiszen megtarthatták azokat a jogokat,
amelyeket a római katolikus papok is megtarthattak,
azokat a kiváltságokat megkapták a görögkatolikus
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lelkészek és papok is. Kárpátalja ruszin és magyar ajkú,
bizánci rítusú hívei az Ungvári Unióval léptek egységre
Rómával, ezért történelmi pillanatokat éltek meg
akkoriban, és nyilván ezért emlékezünk erre a mai nap
folyamán is.
Mária Terézia alapította meg számukra a Munkácsi
görögkatolikus egyházmegyét 1771-ben, és 1912.
május 6-án pedig, hiszen lassan itt is tartunk majd, a
Hajdúdorogi egyházmegyét is X. Piusz pápa alapította
meg, ami mindenképpen történelmi időszaka volt a
ruszinságnak is és a görögkatolikusságnak is.
Kárpátalján nem volt ruszin nemesség, egyedül az
egyházuk, a papjaik jelentették a megmenekülést és a
lehetőséget az élethez, ők képviselték ezt a szegény
népet, így egyetlen menedéke és reménye a felekezete,
a liturgiája volt az ott élő ruszinságnak és magyarságnak, és ahhoz kötődő szokások és magatartásformák
voltak.

Politika

Iсторія

Van egy ilyen mondás, hogy minden ruszin
görögkatolikus, de nem minden görögkatolikus ruszin;
ez persze nem teljesen állja meg az igazságot, de azért
sok mindent kifejez. Arra szeretném csak felhívni a
figyelmet, hogy a megmaradás és az erősödés a célja a
görögkatolikusságnak is. Én bízom benne, hogy az az
építő jellegű alkotómunka, ami megkezdődött, és
nyilván a két nagyegyháznak, a két keresztény egyháznak a megbékélési folyamata is tovább fog erősödni
az elkövetkezendő időszakban, szükségünk van erre.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
2020. június 29-én dr. Simicskó Istvánt a KDNP
frakcióvezetőnek választotta.
A hazai ruszin közösség nevében gratulálunk,
munkájához sok sikert kívánunk!

Полiтика

A nemzetiségi törvény módosítása
mutatja a bizalmat a nemzetiségek felé
A nemzetiségek jogairól szóló törvény módosítása
mutatja a bizalmat a tizenhárom magyarországi
nemzetiség felé - mondta a Miniszterelnökség egyházi
és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára
kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.
A nemzetiségek jogairól szóló törvény - több mint
egy éven keresztül előkészített - módosításának
beterjesztője a nemzetiségek közössége volt. Ez
mutatja a bizalmat és a jó együttműködést, párbeszédet
a kormány és a nemzetiségek között - jelentette ki
Soltész Miklós.
Hangsúlyozta: az is mutatja a kormány bizalmát,
hogy a nemzetiségek által fenntartott köznevelési
intézményeket a tulajdonukba adják.
A nap folyamán elfogadott módosítások közül az
államtitkár az „etnobiznisz” visszaszorítását emelte ki,
és azt mondta: akik harminc év alatt nem találták meg a
nemzetiségi gyökereiket, azok ne akarják mindenféle
trükkökkel megbontani egy-egy nemzetiségi közösség
mindennapjait.
Az államtitkár kitért arra, hogy a sarkalatos törvény
módosítását az Országgyűlés több mint négyötöde
szavazta meg, a DK-s képviselők tartózkodtak.
Ritter Imre német nemzetiségi képviselő, az

Országgyűlés nemzetiségi bizottságának elnöke azt
mondta, számukra ez a törvény egy kicsit olyan, mint az
országnak az alaptörvény.
A módosítások közül - amelyek mintegy ötven
paragrafust érintenek - kiemelte, most sikerült
megoldani azt a 25 éves problémát, hogy a nemzetiségi
önkormányzatok egyetértési és véleményezési joga
nem volt egyértelműen és világosan szabályozva.
Ritter Imre közölte, elsősorban a kisebb
nemzetiségek szempontjából fontos változás, hogy a
nemzetiségi kiegészítő óvodai nevelés lehetősége és
definíciója mind a köznevelési, mind a nemzetiségi
törvénybe bekerült.
Fontos továbbá, hogy bírósági eljárások és nagyon
komoly viták után végre egyértelműen szabályozza a
törvény, hogy az alapfokú művészeti tevékenység
nemzetiségi tevékenység, és ennek megfelelően
normatívát és támogatást kell biztosítani a nemzetiségi
intézmények által végzett ilyen tevékenységre mondta.
Forrás: Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi
kapcsolatokért felelős államtitkárság honlapja,
2020.06.16.
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Юбілеї

100 éve született Szent II. János Pál pápa
Szent II. János Pál pápa Karol Józef Wojtyła néven
született 1920. május 18-án Lengyelországban, a Krakkótól 50 kilométerre fekvő kisvárosban, Wadowicében.
1938-ban beiratkozott a krakkói Jagelló Egyetemre, melyet Lengyelország náci megszállása alatt bezártak. 1946. november 1-jén szentelte pappá Sapieha
bíboros Krakkóban. Nem sokkal később Rómába küldték. A teológiai doktorátust 1948-ban szerezte meg.
1948-ban visszatért Lengyelországba és különböző krakkói plébániákon, illetve egyetemi lelkészként
szolgált. 1958. július 4-én XII. Pius pápa krakkói
segédpüspöknek nevezte ki. Püspökké szentelésére
szeptember 28-án került sor a krakkói Wawel-székesegyházban. Püspöki jelmondatát később pápaként is
megtartotta: Totus Tuus (Egészen a Tiéd). 1964. januárjában VI. Pál pápa kinevezte Krakkó érsekévé,
majd 1967. június 26-án bíborossá.
I. János Pál halála után, 1978. október 16-án
válasz-tották pápává. Elődei iránti tiszteletből a II.
János Pál nevet választotta. Október 22-én a Szent
Péter téren mutatta be székfoglaló szentmiséjét.
Homíliájában hangzott el a híres „Ne féljetek!”
felszólítás.
II. János Pál volt a 264. az egyházfők sorában, 455
év óta az első nem olasz pápa, az első szláv pápa. Közel
27 éves pontifikátusa az egyik leghosszabb a tör-

ténelemben. Kétszer látogatott Magyarországra: 1991.
augusztus 16. és 20. között, valamint 1996. szeptember
6–7-én.
A lengyel pápa több száz boldoggá és szentté
avatást ünnepelt. Boldogok közé emelte többek között
Teréz anyát, a magyarok közül pedig Apor Vilmost és
Batthyány-Strattmann Lászlót, illetve az utolsó magyar
királyt, IV. Károlyt, valamint Romzsa Tódort
huszonnyolc görögkatolikus vértanú társával együtt.
II. János Pál pápaságának meghatározó momentuma volt a más vallásokkal való párbeszéd. A pápák
közül elsőként ő lépett be zsinagógába 1986-ban. Felkészültségével, mély emberismeretével, imádságával
hozzájárult a közép-kelet-európai társadalmi változásokhoz, a kommunista rendszer összeomlásához. II.
János Pál pápa vezette át az Egyházat a harmadik
évezredbe.
2005. április 2-án halt meg. Utóda, XVI. Benedek
pápa 2011. május 1-jén avatta boldoggá, és ünnepét
október 22. napjára jelölte ki. 2013 júliusában Ferenc
pápa aláírta a szentté avatáshoz szükséges dokumentumot, majd 2014. április 27-én, az Isteni Irgalmasság
vasárnapján XXIII. János pápával együtt szentté avatta
II. János Pál pápát.
Forrás: Vatican.va, Új Ember, Magyar Kurír.

Romzsa Tódor görögkatolikus vértanú
boldoggá avatásának évfordulója
1947 októberében a felújított beregszőllősi
templom megszentelésére várták a püspököt. Ekkor
már tudatában volt annak, hogy hűséges helytállása
miatt életét közvetlen veszély fenyegeti. Ennek
ellenére úgy döntött, elutazik a templomszentelésre. Az
ünnep zavartalanul lezajlott, de a hazafelé vezető úton a
püspök lovas kocsijába belehajtott egy teherautó,
amelynek utasai az ütközés után eszméletvesztésig
ütlegelték a sérülteket. Később a munkácsi kórházba
szállították a sebesülteket, ahol a fősebész, a híres dr.
Fedinecz Sándor sikeresen megműtötte. Azonban a
KGB takarítónőként alkalmazott ügynöke egy injekcióval megmérgezte. Romzsa Tódor halála a 1947.
november 1-jére virradó éjszakán állt be.
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A püspököt 1947. november 4-én az ungvári
görögkatolikus katedrális kriptájában temették el. A
temetés gyásznap volt Kárpátalja görögkatolikusai
számára. Azonban 1949-ben, amikor a szovjet hatóság
átadta a templomot a Pravoszláv Egyháznak, elterjedt a
hír, hogy testét elszállították. 1998. június 3-án Puskás
László (életrajzírója) találta meg az ereklyéket az 1990től már ismét görögkatolikus székesegyház szétrombolt kriptájában. Az ereklyéket 2003. június 26-28án ünnepélyesen átszállították Ungvárra és helyezték el
a székesegyház Szent Kereszt mellékoltárában.
Tisztelete vértanúhalála napjától megmutatkozott
egyházmegyéje hívei és papjai között. Voltak papjai,
akik már a munkatáborokban is érte ajánlották fel a
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Szent Liturgiát, és sok családban az esti közös ima
végén felhangzott: „Tódor püspök vértanú, könyörögj
érettünk!” Papi hagyatékokból, régi imakönyvekből
előkerültek az évtizedes imák, amelyekben az egyházmegye papjai bizalommal kérték az Urat, hogy
dicsőítse meg a szentté avatással vértanú püspöküket.

Наші знаменитости

Imádságuk meghallgatásra talált: Romzsa Tódor
püspököt huszonnyolc görögkatolikus vértanú társával
együtt 2001. június 27-én Ukrajnában, Lembergben
(Lviv) avatta boldoggá Szent II. János Pál pápa.
Forrás: Magyar Kurír.

Fedinecz Sándor sebészprofesszor emlékére
Részlet dr. Dobos Szergij „Egy sebész emlékei” című könyvéből.
…A legjellemzőbb tulajdonsága keresztény
életfelfogására jellemzően a jóindulat és az emberszeretet volt. Élete értelmét a beteg emberen való
segíteni akarásban látta. Ha a körülmények úgy
kívánták, nem volt számára sem kimenő, sem
ünnepnap. Ha szükség volt, a rá jellemző lassú
léptekkel a hét bármelyik napján, vagy akár éjjel is
ellátogatott a betegeihez a klinikára. Ezért volt az ő
egyénisége ennyire vonzó számunkra, ezért akartunk
mindannyian, ha csak egy kicsit is, hasonlítani rá. Nem
egyszer nevezett bennünket közeli barátainak, ami
olyan nagy ajándék volt nekünk, amelynél nagyobbat el
sem tudtunk képzelni
Nem tudom említés nélkül hagyni egyéniségének
egy másik tulajdonságát. Életbölcsessége mindig
átsegítette a nehéz helyzeteken. Hogy miből állt ez a
bölcsesség, nehezen tudnám meghatározni. De az
együtt töltött évek tapasztalatai alapján legalább
megkísérelem ezt megtenni.
A bölcsesség a létünk elismerése. A bölcsesség
nem csak a tökélesedett értelem, nem csak az alantas
ösztönökkel való küzdelemre tanít bennünket, nem az
értelem terméke, hanem inkább a lelkünk valamilyen
titkos óhaja és akarata. A bölcsesség magasabb szintű,
mint az értelem. A bölcsesség sok olyan dolgot tud
produkálni, ami az értelem nem tart jónak, vagy csak
később ismer el. Az, ami értelmes, nem feltétlenül bölcs
is. És az, ami nagyon bölcs, majdnem mindig logikátlan

az értelem rideg szemléletében. Az értelem soha nem
szül szeretetet, a bölcsesség viszont a szeretet kimeríthetetlen forrása…
…Ő tudta, hogy azok, akik óhajtják a bölcsességet, addig nem nyugodnak, amíg saját útjukra nem
lépnek. Az igazság az, hogy a bölcs szenved, mert a
bölcsesség egyik alapvető tulajdonsága a szenvedés.
De nekünk boldognak kell maradni, csak azért, hogy
másokat tudjunk boldogítani, és ha ezt meg tudjuk
valósítani, ettől még boldogabbak leszünk. Az ember
csak akkor lesz valóban bölcs, ha bölcsessége gyermekkorától egészen a haláláig örök változásban van.
Nem kell a tudatalatti világunktól megválni, azonban
feltétlenül meg kell változtatni azokat a részeit,
amelyek bennünket sújtanak. Fedinecz Sándor úgy
költözött át a jobb világba, hogy két hónap hiányzott
ahhoz, hogy megélje a kilencven évet. Nyugodtan,
kellő méltósággal, igazi keresztény emberhez méltóan
halt meg.
Gyakran kértek arra, hogy visszaemlékezzek
kedvenc adomáira vagy elbűvölő legendáira. Imádott
viccelődni, sokszor saját magát is komikus helyzetbe
tudta hozni, nem állt tőle távol az önkritika sem. Most
azonban, miután megrajzoltam csodálatos jellemét,
nincs kedvem anekdotázni. Csak szomorúságot érzek,
mert már nincs köztünk, csak az vigasztal, hogy élete
gazdag, tartalmas, irigylésre méltó volt.

A Semmelweis nap alkalmából
gratulálunk az egészségügyi dolgozóknak!
Közösségünk nevében köszönetünket fejezzük ki azoknak a honfitársainknak, akik a COVID-19 pandémia
alatt az élet minden területén helytálltak és hozzájárultak a járvány sikeres megfékezésében.
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Petróczi Iván meg nem élt 75-ik születésnapjára
Petróczi Iván 1945. május 22-én született Kárpátalján, Szajkófalván, 2016. január 1-jén hunyt el Iloncán, a kárpátaljai Ilosva járásban.
A tisztelt ünnepelt egy eredeti irodalmár, amilyen
kevés van a ruszin költők között. Művészetében
fellelhető a világirodalommal való kapcsolódás.
Ruszinra fordított néhány nyelvről sok kiemelkedő író
művét.
Kezdetben ukránul írt. Tagja volt az Ukrán írók
szövetségének. Miután nyilvánosan ruszinnak vallotta
magát 2008-ban eltávolították a szövetségből.
A kilencvenes évektől kezdődően művei többnyire
ruszin nyelven jelennek meg (a beregi nyelvjárásra
alapozva), ruszin nyelvre fordít. Újra kiadja a ma már
nehezen elérhető klasszikus ruszin irodalmi műveket.
Kiadásában megjelentek Szabó Jenő „Olvasókönyv”
fakszimile szedésben, Harajda Iván „Az orosz nyelv
grammatikája”, Duchnovics Alexander és Pavlovics
Alexander, illetve más írók művei. A költő népgyűjteményeket is megjelentetett: „Ősi ruszin szavak”,
„Ősi ruszin dalok” vagy „Mostani ruszin dalaim”. A
költő ruszin nyelvű művei sorrendben: „Nyelvjáráskönyv, avagy Kedves kis könyvecske a ruszin nyelvről
versekben”(1993), „Dalaink: a ruszin költészet”
(1996), „Saját és idegen énekek”(1998), „Bitang
dalok”(2001), „Utolsó dalok”(2004), „Dalok”(2006,
második kiadás 2015). Továbbá, mint szerkesztő, a mai

ruszin irodalom és művészet gyűjteményeit adta ki:
verseket, fordításokat, rajzokat, vicceket, közmondásokat, szólásokat, mondásokat, átkozásokat, átkokat,
szitkokat, könyveket: „Százhuszonkét vers”, „Bumburnyákok. Ruszin olvasókönyv”. Ezeken kívül ruszin
évkönyveket is megjelentetett. A „Ruszin Beszéd”
irodalmi lap 15 számát is szerkesztőként jegyzi.
A jubiláló költő sok elismerésben részesült (1994ben például a Magyar Írók Szövetsége Illyés Gyula
díjjal tüntette ki), többek között a ruszinok legfontosabb elismerésben, Duchnovics Alexander
Ruszin Irodalomért Díj-ban is 1998-ban.
Petróczi Iván költészete a rengeteg rendkívüli
szépségű vers, nagy alkotói mélységgel, elkötelezett
nyelvezettel. Az alkotó nyelvi improvizációkat használ, amelyekkel provokál is. Ugyanis műveinek nyersanyaga és ihletője maga a ruszin nyelv, amely bővelkedik érzésekben és meglepő formákban. A művész
gyakorta engedett az intellektuális kihívásoknak.
Egyenesen, mint a baltával, a szemek közé csapott.
Az ismert kárpátaljai szerző évfordulója tiszteletére a „Ruszin Világ” eme számában közöljük az Könyörülj a Ruszinokon, Istenem! című versét.
Gambály Bogdán nyomán (LemFM).

Petróczi Iván: Könyörülj a Ruszinokon, Istenem!
Mikor csak ínség s harag honol Kárpátalján,
Mikor kő a szájban, s a szíven – jég,
Istenem, őrizd meg a ruszin nyelvet,
Istenem, az egész ruszin népen könyörülj!
Mutasd meg, Magasságos, mindenható erőd –
Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!
Sem megvenni, sem kikoldulni nem lehet
Azt a csöpp kis levegőt, hogy itt el ne bódulj.
Bár – szerencsétlen! – népem nem sír,
Uram, a jó Ruszinokon könyörülj!

Mutasd meg, Magasságos, mindenható erőd –
Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!
A ruszin istenfélő, volt, és lesz is,
A ruszin ruszin, volt és lesz.
Gonosz világban, nyugtalan órákban
Életünk csak az Irgalmas által lesz!
Mutasd meg, Magasságos, mindenható erőd –
Uram irgalmazz! Uram irgalmazz!
Fordította: Giricz Viktor

Kedves Olvasóink!
Kérjük, hogy adója 1% a Ruszinokért Alapítványnak adományozza!
Adószáma: 18170720-1-42
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Duchnovics Alexander: Milen és Ljubica
Idillikus elbeszélés a Ruszinok ősi idejéből
I. rész
Amikor még a magas Kárpátok, a virágokkal
hullámzó Beszkid alatt élő nagyszámú Orosz Nép nem
volt idegen uralom alatt, és még saját tisztviselőik
kormányozták, az úgynevezett Ispánok, a sebes
Laborc, Ung és a dicsőséges Tisza partjainál a bátor Ruszinok, tulajdonukban boldogan, vidáman mulatoztak,
tiszta lélekkel szolgálva az Urat, az egyszerű természetnek örülve, mint a szabad
madarak játszottak, kölcsönös
szeretetben, mint testvérek éltek.
Településeik a havas Kárpátoktól a
dicső Tisza forrásáig terjedtek, déli
oldalról pedig a halk folyású nagyszerű Dunával voltak határosak.
Akkoriban, a Stilicho hadvezér alapította sereggel az 520-ik évben
Olaszországba dicsőségért hadba
vonult, de, sajnos, a remélt dicsőség
helyett sötét sírt nyert testvérek után
megmaradt Ruszinok már a szent
evangélium fényességében megvilágosodva, az alantas bűnöket
megvetve földműveléssel foglalkoztak, örültek a véres verejtékkel
megszerzett falatnyi kenyérnek és a
nyájak laktató tejének, örültek az egyszerű, lágy
gyapjúból házilag szőtt öltözetnek, jámboran nyájat
legeltettek és egyszerű népi játékokat játszottak az
elterülő zöld legelőkön, az árnyas, a világgal egykorú
ősi erdőkben, de gyakorta beszélgettek komoran az
eltávozott rokonokról. De hagyjuk az ősnépi dicsőség Történelmét;
elbeszélésünk a híres Laborc folyó partjainál játszódik
– meg kell említeni, hogy a Laborc folyó, amelyben,
Anonymus tanúsága szerint, a Szlávok Vezére halálát
lelte, és amely az ősi
időkben a földfelszín
alatti, ma már elapadt
forrásoktól olyan mély
volt, hogy még száraz
időben is csak csónakkal
vagy tutajjal lehetett
rajta átkelni, átlábalni
pedig sohasem volt lehetséges. Ennek a Laborcnak mindkét partján
éltek a jámbor Ruszinok
földjüket szorgalmasan
művelve, s a főleg kecskékből és birkákból álló
nagy csordákat a gazdag,

hullámzó legelőkön legeltetve, éltek kölcsönös
szeretetben és testvériségben, tisztelték vezéreiket, az
Ispánokat, és engedelmeskedtek nekik. – Az északkeleti oldalról egy magas hegy óvta őket, akkoriban
Színai hegynek nevezték, ma Vihorla vagy Djil a neve,
rettenetes sziklával a tetején, melyet Színai Kőnek
neveztek, vagy ahogy most a Ruszinok ősiségét
befeketíteni akarók Szníni Szirtnek hívják. – Ennek a
hegynek magas dombján állt akkoriban egy kicsi, ha
nem is híres művészek által díszített,
de az elmélyült istenszeretet színeivel kifestett Szt. Katalin Kolostor
egy kicsiny fatemplommal - a Szent
Nagy Bazil Rendjének áhítatos
szolgái éltek itt, de az egészből mára
még egy kavics se maradt.
Ahányszor beköszöntött a fiatal
tavasz, sok istenfélő hívő gyűlt össze
mindkét partról, főleg fiatal pásztorok vidám pásztorlányokkal; minden
látogató lehetőségeihez mérten hozott ajándékot a Kolostorba, imádkoztak a Mindenhatóhoz, hogy földjeiket bőséges aratással, mezőiket és
kertjeiket gazdag terméssel áldja, és
fordítsa el a gonosz szándékot partjaiktól.
Egy vidám tavaszi napon, Szent György Vértanú
napján, sok hívő gyűlt össze a Szent Hegyen, mert ezen
a napon tartották az első tavaszi ünnepet. A folyó
jobboldali partján lakók összegyűlve várták a túlpartról
a barátokat, akik tutajokkal és csónakokkal érkeztek a
folyón. - Csodálatos látvány! a folyót ellepte a himbálózó csónakok sokasága, rajtuk istenes énekek és
vidámság, melyek szent dallamait füttyszó, síp, furulya
és duda hangjai kísértek, amelyek örömmel töltöttek el
a szíveket, a vitorlák koszorúkkal, sokszínű virágokkal,
kékkel virágzó télizölddel, pántlikákkal és vékony
szalagokkal, egyszóval az ízlelésen feldíszített kis
hajók kifejezték az ünnep nagyszerűségét. – Épphogy
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partot értek, és a fiatal leányok mint ravasz őzikék
ugrándoztak már a zöld füvön, csábos pillantásokat
vetve az őket követő legényekre; - a rokonok szívélyesen üdvözölték a túlpartiakat, a lányok megcsókolták egymást, titkokról sugdolóztak egymást közt,
amely titkok már rég nem voltak titkok, és rejtve
folyton oldalra lesegettek, de úgy, hogy pillantásukat a
legények mégis észrevegyek. – Nem lehetett nem
észrevenni, ahogy az egyik fekete szemöldökű göndör
fekete hajával játszadozik, a másik szürke szemével
egészen a szívbe hatol, egyikük fehér nyakával tűnik ki,
amannak fehér hullámzó keble úgy világít, mint a hó, és
nem csak egy pásztornak sebesíti meg szívét; és amott
egy ártatlan, mint az eper, mint egy rózsabimbó, fiatal
leány nézelődik, és nem érti, miért olyan nyugtalan a
lélegzete. – Párban közeledtek a leányok a szent
helyhez, népviseletbe öltözött ifjak követték őket,
mögöttük pedig lassan lépkedtek tisztes rokonaik, és az
ősz szakállú tisztelt atya szentelt vízzel és kereszttel
áldotta meg őket, isten nevében jámboran üdvözölte
őket. – A lányok letették az oltárra ajándékaikat:
egyesével kipakolták kosaraikat, lerakták a szent
oltárra hófehér kenyérkéjüket, amit az áldozatra
sütöttek, különféle termést, darabka sajtot, vajat és
folyómézet, a gyönyörű, rózsákból és nefelejcsből font
koszorúkat pedig felakasztották a Szent Istenszülő
vagy Szent Katalin ikonjára. –
Ekkor hozta el első áldozatát a folyó túloldalán élő
16 éves Ljubica; - öröm és ártatlanság tükröződtek a
friss, jámbor arcán, és mikor előszőr vetette átható
fekete szemét az ünnepi ikonra, olyan volt, mint maga a
szeretet; először vett részt az ünnepen, és az összes lány
szépséget úgy ragyogta túl, ahogy a virágok királynője,
a rózsa emelkedik ki a többi virág közül a fűben; fekete
szeme, fehér arca, pirospozsgás orcái, vékony és szép,
mint az érett eper ajka, fehér, domború keble és hófehér
vállai, melyekre hollófekete fürtjei omlottak, megbabonázták a fiatal pásztorlegényeket, minden tekintet
egyedül Ljubicára szegződött folyton; az elvarázsolt
legények összerezzentek, mert azt hitték, hogy az égi
Angyal áll előttük - egymástól suttogva érdeklődtek az
ismeretlen leány neve felől. Így állt Ljubica az ünnepi
ikon előtt nagy izgalomban és meghatódott lélekkel;
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melle remegett valamitől, amit maga sem ismert; és
még szebb volt, mert még nem értette szépségét.
A remek legények közt a 20 éves Milen, aki minden
lány pillantását vonzotta, csendesen állt a sokágú hársfa
alatt, szórakozottan nézte az ünneplő szépséges
lányokat; - Holló tekintettel fogadta a sok mosolygós
pillantást; felindultsággal nézett rá minden leány, és
szántszándékkal elfordulva, súgott valamit szomszédjának, de titokban újra a legényre vetette tekintetét,
és önkétlenül ránevetett. De Milent nem érdekelte
egyik pillantás sem, ám ahogy meglátta a fiatal hársfa
alatt álldogáló szerény Ljubicát, melléből rögtön mély
sóhaj tört elő, arca valamilyen különös szégyenpírba
borult, tekintete elvarázsoltan csüngött a fekete
szemöldökű leánykán; - most Ljubica nézett egyenesen
a sóhajtozó legényre, szemei hirtelen elhomályosultak,
nem tudta, mi bolygatta meg szívét, minden porcikája
megremegett; de megremegett Milen is, szíve mellét
verte, és nem mert újra a csodálatos lányra nézni,
miközben tekintetével mégis folyton a leányt kereste; meghatódva és megbabonázva állt ott, megszállta a
félelem, nehogy a lány varázslatos látványa eltűnjön
előle; - és a szépséges lány nem tűnt el, ottmaradt, mint
egy bevert oszlop, mintha el lenne varázsolva, nem
figyelt barátnője szavaira, valamilyen rejtett erő
vonzotta tekintetét az ismeretlen fiúra, és amikor annak
nyugtalan tekintetével találkozott, mintha tüske szúrta
volna, zavart tekintetét kicsiny lábaira eresztette.
Amikor a szép Ljubica hirtelen eltűnt barátnői között,
Milen nagy nyugtalanságba esett, de amikor Ljubicát
újra meglátta, rögtön felvidult, szemei örömben ragyogtak, ahogy a sötét felhők közül a kies mezők felett
hirtelen kibukkanó hold vidítja fel a tarka virágok
életét. –
A szertartás végén a lelkiatya megáldotta az
istenfélő látogatókat, - megilletődve és csendesen tért
haza minden hivő; - mennie kellett már Ljubicának is,
aki életében először érezte az ismeretlen nyugtalanságot, szíve remegett, nyugtalanul tekintett a megkövült Milenre, és nehéz sóhaj tört fel fehér melléből,
majd engedelmesen indult a parthoz, ahol a teli csónak
már várt rá; még egyszer megfordult, rápillantott a hárs
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alatt egyhelyben álló
Milenre, és újra nehéz
sóhaj emelte összeszorult
mellét; némán lépett a
csónakba, és ellibegett a
tiszta vízen. – Milen kétségbeesett tekintetét újból a csónakra vetette, és
majdnem elájult, mert
elvitte megváltását. –
Boldogtalan Milen!
Mintha villám sújtotta
volna, lecövekelt a hársfa
alatt, a szeméből patakzó
könnyei a zöldellő füvet
áztatták, holtra váltan szemét a gyorsfolyású, ezüst
hullámokban játszó folyóra meresztette, átkozta, mert
elviszi tőle a szeretett Angyalt; de már nem is látta a
gonosz csónakot, amely úgy tűnt el a hullámok hátán,
ahogy a könnyedén szálló madárka az égen. Ebben az
állapotban csak akkor ébredt fel a nehéz álomból,
mikor barátai szólították. -Mi van veled? – mondták az
együttérző ifjak, - beteg vagy? fáj a fejed, testvér? – és
sajnálta mind, mert szívből szerették, és rosszakarója
sem volt; betegnek mondta magát, mert betegsége
tényleg nagy és nehéz volt; - társaival a parton
gyalogolva folyton a folyót és a túloldali partot leste,
nem érdekelték barátai dalolása és játékai; elköszönt
hát tőlük, hazament atyja, Bogdán házába, megcsókolta
a kedves öreget, és elbeszélgetett vele az ünnepről. – Az
öreg szeretetteljes öleléssel fogadta fiát, mesélt neki a
régi időkről, az árvizekről és károkról, és a Szent
Istenszülő csodálatos segítségéről; majd elálmosodva
puha álomba merült. – Milen édes álmában hagyta idős
szülőjét, kiment a kertbe, és tekintetét búsan a folyó
túloldalára vetette; - nem vigasztalta a hegy mögül
lassan feltűnő hold, tekintetét nem örvendeztették a
pislákoló csillagok, megkövülten állt, mint a bevert
cölöp, és végül felkiáltott: mi történt velem? mit érzek?
honnan ez a remegés a mellemben, miért ezek a
folytonos sóhajok? – Miért nem tudtam levenni róla a
szemem? miért estem kétségekbe, mikor elment? és mi
ez a szomorúság most? – Ó, ó, én boldogtalan! csak őt
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látom én, csak téged látlak, ó te szépséges leányzó a
hársfa alatt, látlak, ahogy tekintetedet rám sugárzod,
látlak téged szomorúnak, látom fekete szemeidet,
hollófekete hajadat fehér vállaidra omlani! Ó szépséges
leány, elvarázsoltál, rabul ejtetted szívemet, többé
nincs életem! – ó bár szeretnél! – De hol vagy? ó
messze! Isten tudja, hol alszol? és lehet, hogy más
ölelésében? nem tudva, hogy vágyom utánad! – de
édesem, a te gyönyörű arcod mindig előttem van, velem
lesz nappal és éjjel, velem jön a zöld legelőkre, velem a
csörgedező patakhoz, velem tart a mélabús mezőkön,
és talán annak reménye nélkül, hogy valaha is
láthatom!
Keserűen mondta ezeket a szavakat, rátámaszkodott egy száraz rönkre, a világító holdra emelte szemeit,
és szomorú sóhaj tört fel melléből. Olyan szép ő, mint
te, Királynője éjjeli egeknek, olyan szép a lányok
között, mint te a körülötted ragyogó fényes csillagok
között; - majd elhallgatott, elmerengett, és újból nehéz
sóhaj omlott szét a levegőben; még sokáig állt
megtámaszkodva az élettelen, mint saját maga, fán;
majd leereszkedett a zöldellő buckára, és nehéz álom
zárta le könnyes szemeit.
Fordította: Giricz Viktor
(Folytatása következik)
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