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Кроника             Krónika

Марець
9.: Русинськоє Самосправованя Зуглова при 

пудпорованю ВРС орґанізовало ІІІ. Молодежный 
Вечар. Акцію отворив пудпредсїдатель само-
справованя Андрій Крамаренко інформаціёв за 
выборы 2014. рока. Затым быв пудписаный 
Договор за сотрудництво и пудпорованя из 
Пудкарпатськым Обществом. У проґрамі вечара 
прозвучав концерт пудкарпатського артісты Влади-
мира Балацького. Завершив вечар фуршет. 

19.: У Сарваші в керетох ІІІ. Межинароднуй 
научнуй конференції „Націоналный ідентітет ‒ 
націонална култура” быв торжествено отвореный 
Русинськый Научно-изглядовательный Інсті-
тут. Сімболичный пантлик перерізали віце статс-
секретарь Міністерії Людськых Ресурсув Др. Чаба 
Латорцої и Др. Ґабор Козма, ректор Сеґедськуй 
Духовнуй Школы Ференца Ґала, частёв котруй є 
русинськый научный центер. 

29.: Общество Ру-
синув/Рутенув Мадяр-
щины, Самосправо-
ваня Вароша Шарош-
потока, ВРС и Ша-
рошпотокськоє РНС 
орґанізовали на честь 
ручницї уродин Ферен-

ца Раковція ІІ. праздник. Привітственоє слово 
вуголосив Др. Ріхард Гёрчік депутат Парламента, а 
на затвореню акції выступив предсїдатель ОРМ и 
Шарошпотокського РНС Янош Кожнянськый. 
Участникы празднованя бусом путовали до Борші 
(Словакія), до каштіля, де ся родив князь Ференц 
Раковцій ІІ. У керетох културнуй проґрамы 
предсїдатель ВРС Віра Ґіріц проінформовала 
притомных за парламентські выборы 2014. рока. 

Апріль
5.: Пуд орґанізаціёв Дебреценського РНС и 

ВРС одбыло ся отвореня Памнятного рока двох 
Бокшаюв.  У дебре-
ценськум ґрекокатолиць-
кум храмі на площі Аті-
лы тримали Сяту Літур-
ґію, яку правив о. А. Абел 
Сочка ЧСВВ и спро-
ваджав Мужськый Хор 

Курта кроникаКурта кроника
Сятого Єфрема. На отвореню з привітственым 
словом выступила предсїдатель ВРС Віра Ґіріц, 
затым руководитель хора Др. Томаш Бубнов тримав 
бесїду за о. Йоана и Йосифа Бокшаюв. Акція 
кончила ся фуршетом у ресторації Ґімназії Сятого 
Йосифа. 

20.: У дворі ґрекокатолицького храма на 
площі Руж VII. района Будапешта тримали 
осяченя Пасок. Затым пуд орґанізаціёв Русинсько-
го Самосправованя Зуґлова сятковали Русинськый 
Великдень у Зуґловськум Домі Націоналностюв.

25.: Пуд орґанізаціёв літературно-выдава-
тельського общества  „Кратер” у конференц-залї 
Вседержавнуй Бібліотекы Іноземных Языкув 
тримали конференцію пуд тітулом „Вєдно мож 
майлїпше познати літературу нашых націонал-
ностюв”, а также торжествену презентацію 
антолоґії „Вєдно лїпше. Красноє писемство 
націоналностюв Мадярщины”. Покровителём 
акції быв віце статс-секретарь з вопросув націо-
налных и реліґійных капчань Міністерії Трудовых 
Ресурсув Др. Чаба Латорцої. У проґрамі зучастнили 
ся: діректор ВБІЯ Тіборне Мендер, писатель и 
лавреат премії Кёлчеї Петер Турчанї, писатель и 
лавреат премії Ґабора Бетлена Конрад Сутарськый, 
ведуча оддїленя тематичных колекцій и літературы 
націоналностюв ВБІЯ Др. Анна Марія Поп, 
писатель-бібліотекар Янош Лукач, преподаватель 
Каталін Бенедек, арменськый писатель-товмач 
Чаба Давід, ромськый писатель, лавреат націонал-
нуй премії, премії Атілы Йовжефа и Лаврового 
вінця Мадярськуй Республікы Дёрдь Рошташ-
Форкош, сербськый писатель, лавреат націоналнуй 
премії и културнуй премії Вука Караджича Пиров 
Ластить.

25.: У Ердськуй Ґалерії пуд орґанізаціёв 
Ердського РНС тримали выставку умілцюв 
Шандора Смолара и Андраша Бровді, яку 
отворила журналіст Марія Ортутаї. Честованым 
гостём выставкы была предсїдатель ВРС Віра Ґіріц.

30.: У Куполнуй Залї Парламента у 11.00 годин 
д. о. у праздничнуй атмосфері были переданї 
мандаты націоналных посланикув за резултатами 
выборув 2014. рока. Русинську сполность у 
Парламентї Мадярщины буде представляти 
Віра Ґіріц.

Честованї Читателї! 

Май повну інформацію за жывот Русинув Мадярщины годнї сьте дустати на нашуй інтернет 
сторонї: http://ruszin.com   

Ипен там у меню глядайте и електронну верзію нашуй новинкы!
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Наші сята             Ünnepeink

Сятый Йоан євангеліста зо смутком смоминать 
за бесїду Исуса, коли тот казав: „...вы ушыткі 
одступите ся от мене” (Марк, 14,27.) При вшыткум 
противенстві ученикув Исуса, а майбулше Петра, 
йсе так и стало ся. По пасхалнуй вечері Исус из 
учениками иде на Елеонську гору у Ґетсіманськый 
керт, де ся и стало пудготовленоє Юдов запроданя. 
(Йоан 18,1-12.) Шереґ фарисеюв напудив мирно 
дрімлючых ученикув и вни утїкли. Исус обстав ся 
єден. Сам, без защиты у 
бідї, єден у стражданю. 
Даже Петро лем з боку 
позерав на дїйство, грі-
вучи ся коло чужого огня. 
(Йоан 18,18.) Не многі 
идуть за ним, а ко пушов, 
и тотї змішали ся з глотов. 
Ипен лем Мати и дакулько 
жун тримлють ся, а пузд-
нїйше ищи особа улю-
беного ученика Йоана 
обявить ся зясь. Марным 
видить ся каждоє сотво-
реноє чудо, проголошенї 
проповідї, індівідуалнї 
ученя и сердечнї заповідї. 
Вшыткоє ся видить лем 
гойком у пустынї. Господь єден на крестї, самень-
кый у смерти. Хоть храбрость ариматийського 
Йосифа и Никодима є примірнов, айбо у них не є 
цімборув, послїдователюв (Йоан 19, 38-39.) Лем 
Отець дозерать єдинородного Сына три дни. Сї дни 
суть періодом спочинку. Про християнина суть 
періодом роздумованя, покаяня, очищеня. Періо-
дом нового осмысленя положеня и жывота 
чоловіка.

Сяк зачинать ся проповідованя переповнюву-
чуй сердце радостнуй новины, котру испытали тотї, 
ко прийшов до Сятого Гроба и увідїли, же груб 
пустый. Котрый не є ростворенов безднов, а є 
жерелом вічного жывота! Гробниця Исуса стала 
містом праздничного паломництва. Йсе и про нас є 
сяк. Господь послїдователюв Исуса, котрі путём 
покаяня и переосмысленя людського жывота 
осознавуть, глядавуть и находять Го, зберать 
довєдна у Сятому и Непорочному Тїлї у Сятуй 
Матері Церьковли. Создає про послїдователюв 
сполство одкупленых од первоначалного гріха. 
Кормить и поїть послїдователюв Сятов Плотёв и 
Кровлёв. На каждуй Сятуй Літурґії ожывавуть 
слова: не єствує булшуй любови, ги оддати свуй 
жывот за ближнёго своёго. Путём смерти и 
воскресеня Исуса стаєме не лем „ближнїма”, но и 

дїтьми Господа Бога. Ипен сесь став празднуєме, 
коли дустаєме зясь и зясь прощеня. (Йоан 1, 16.) 
Зачатком вшыткого повідженого є воскресеня. Про 
християнина є дарунком и повинностёв, же вун має 
можность быти послїдователём Воскресшого 
Исуса Христа и сповідователём Його реліґії. Не де 
инде, ги у сёму бурному світї, у котрум изясь много 
войны, гоненых и уразливых. Сердце и жывот 
чоловіка жадать добра и мира. Йсе світови може 

дати лем сполность, кот-
ра жыє за законом Бо-
жым. Исус учить нас: не 
буйте ся, я перемуг світ! 

Сятый Авґустин за 
йсе вшытко повідать у 
шорикох свого церькув-
ного гімна: „Ты создав нас 
про Себе, и не знає покоя 
сердце наше, докля не 
успокоить ся у Тобі!” 

Читателюм новинкы 
„Русинськый Світ” и 
вшыткым нашым бра-
тюм, котрі исповідувуть 
віру у воскресеня Исуса 
Христа, Предсїдатель и 
Депутатськый Корпус 

Вседержавного Русинського Самосправованя 
желає радостных Великодных сят!

Днесь день Воскресеня, просвітиме ся у сесь 
праздник и обнїмеме ся ги братя. Через воскресеня 
простиме врагум нашым и сяк співайме: Христос 
воскрес из мертвых, смертію смерть поправ и 
сущим во гробі жывот даровав.

Христос Воскрес! – Воістину Воскрес!

о. Мігаль Янош Соноцькый
Товмачила: Рената Романюк

Мир и блаженство Читателюм!
З воскресшым у сполстві Христом!
Мир и блаженство Читателюм!

З воскресшым у сполстві Христом!
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Наші сята             Ünnepeink

И радость може наганяти зачудованя. Сякоє 
сьме відїли 29. марца 2014. рока у суботу, у файный 
сонічный ярнїй день. Ги даколи на кликаня 
Великого Князя, сяк зберали ся почитателї Раковція 
у шарошпотокськум ґрекокатолицькум храмі сятых 
апостолув Петра и Павла. По-
сланикы Общества Русинув/ 
Рутенув Мадярщины, Все-
державного Русинського Само-
справованя, шарошпотокського 
Общества Раковція и Шарош-
потокського Русинського Націо-
налного Самосправованя, а так-
же члены многых самосправо-
вань и сосполных орґанізацій, 
указувучи достойный примір и 
доказувучи свою одданость Ве-
ликому Князёви, заповнили 
церьков. Притомна на праздни-
кови церькувна сполность при-
няла новый вид. З храмовых 
лавиць з набожнов дісціплінов и 
великым чеканём уважало на 
праздничноє дїяня много моло-
дежи. Перед незвичным зачат-
ком Сятуй Літурґії предсїдатель 
Вседержавного Русинського Са-
мосправованя Віра Ґіріц при-
вітствовала вшыткых притомных и окреме пароха 
шарошпотокськуй парохії о. Томаша Мошольґов, 
дякувучи му за сердечну ласку, и передала 
спеціално про парохію пудготовеный памнятный 
дарунок – комплет білых сященицькых риз. 
Осяченя дарунка потримали ґрекокатолицькі 
сященикы – філкегазькый парох, сёгоручный 
лавреат премії Антонія Годинкы, преподобный о. 
Золтан Ярмі и о. Янош Мігаль Соноцькый. Затым 
пак парох о. Золтан Ярмі пуд час Сятуй Літурґії 
проповідовав дотримованя поста у дусї молитов. 

Дале праздник продовжив ся у замковум кертї, де 
коло памнятника Ференца Раковція ІІ. депутат 
парламента Др. Ріхард Гёрчик у привітственуй 
бесїдї аналізовав вірность слободї Великого Князя. 
(Бесїду позерайте такой за сїм матеріалом ‒ Ред.). 

Діректор Музея Раковція Др. 
Едіт Томаш у час великого 
поста и наближеня великод-
ного тыждня и самого Велико-
дня, обратила позур притом-
ных на реліґійность и духов-
ность самого Раковція и ёго 
писань у сфері духовнуй 
літературы. Предсїдатель ВРС 
Віра Ґіріц привітствовала при-
томных и акцентувучи на 
важности наближавучых ся 
выборув, подяковала за ре-
ґістрацію на націоналнуй ліштї 
изберателюв. Великоє число 
честователюв поклали вінцї ку 
памнятникови Великому Кня-
зёви. По екскурзії по замкови 
праздник продовжив ся у сло-
вацькум селї Борші, де также 
покладали ся вінцї ку од-
реставрованум бустови Раков-
ція и была нагода попозерати 

на його вутцювську хыжу, котра ипен обновлять ся. 
Наш праздник продовжав ся у цімборськуй 
атмосфері у шарошпотокськуй общеобразователь-
нуй школї Раковція на прийомі, дякувучи гостювли-
вому ґаздови сята, пудпредсїдателёви ВРС и пред-
сїдателёви Шарошпотокського Русинського Націо-
налного Самосправованя Яношови Кожнянському. 

Наповненый радостёв файный день став не 
лем путованём, айбо и історичным паломництвом 
за слїдами люблячого наш народ Князя.

о. Мігаль Янош Соноцькый
Товмачила: Рената Романюк

Честованя Великого Князя, 
Ференца Раковція ІІ.

Честованя Великого Князя, 
Ференца Раковція ІІ.
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Честована Панї 
Предсїдатель!

Панї и Панове!
Честованї мої Ру-

синські Согорожаны!

Ги  п а рл а м е н т -
ськый депутат од Земп-
лина здоровлю Все-
державноє Общество 
Русинув Мадярщины, 
Вседержавноє Русин-
ськоє Самосправованя, 
депутатув шарошпо-
токського РНС и земп-
линськых,  шарош -

потокськых обывателюв и вшыткых ту притомных 
гостюв! Ту у кертї потокського замка Раковція, у 
затїнкови памнятника Раковційови, у день уродин 
великого князя, представителї русинськуй спол-
ности Мадярщины каждый рук вєдно споминавуть 
за то, же наші предкы у ослободительнуй войнї 
Раковція одстоёвали слободу своюй отцюзнины. 
Исе є дїйноє сято сполности, Вашоє особноє кредо. 

Айбо, йсе є также частёв общого цїлого, общуй 
памняти мадярського народа. Ибо и мы, Мадяры, не 
лем у Потоку, а и у Борші, та и у цїлум світї, де є 
памнятник вадь меморіална табла Раковція, вадь 
дакый простенькый релєф, котрый напоминать за 
князя, у многых поселенёх од турецького Родоса 
через Варшаву онь до америцького контінента. 
Всягды постава го є сімболом єдиненя и борьбы за 
слободу. 

Панї и Панове!
Айбо теперь у Шарошпотокови днешнїй пра-

здник має быти почитанём не лем памняти великого 
князя, а также волелюбности и одвагы Русинства, 
майглавным свідком чого у мадярськуй історії быв 
сам Ференц Раковцій ІІ. и зато тітуловав сесь народ 
‒ „gens fidelissima”. Иншыма словами: днешнїй 
праздник є не лем сятом уродин великого князя, а и 
днём возроженя русинського націоналного іденті-
тета! Сякым кіпом капчать нас, Русинув и 
Мадярув, особа Раковція. Сполным є днешнїй 
праздник.

Наші історикы доказали, же межи жыючыма у 
Мадярщинї меншынами ипен Русины, зачинавучи 
од завоёваня отцюзнины онь до Первуй Світовуй 
Войны, через многі вікы были майтолерантныма ку 
Мадярум. Майчудесным проявленём многовіково-
го русинсько-мадярського совмістного жывота 
стало активноє зучастненя русинського народа у 
ослободительнуй войнї Раковція против австрій-
ськых завоёвникув. До днесь майже каждый 

історик глядать отвіт на вопрос: чим обяснять ся, 
же русинські панщарі, май мукачовські у маєтку 
Чинадёва, так муцно были приязанї ку Ференцови 
Раковційови ІІ.? Ибо у мадярськуй історії доста 
рідко стрічаеме примір сякуй вірности. У чому 
причина сякуй безгатарнуй одданости? Што 
попережало сёму фактови? Отвіт на йсї вопросы, 
первым дїлом, треба глядати у тому, же русинські 
кметї Раковція мали даякі данёві полегші и 
слободы, терпымі условія жывота. А из другого 
бока, Австріякы и Нїмцї были ку Русинум дуже 
неприятельськы и чим раз майбулше їх калїчили. 

Айно, зато же австрійськуй колоніалнуй 
лоґікы было доста лем про „розбуйныцтво” и 
прямый хосен. Зато є природным, же у вызволнуй 
борьбі, котра выбухла межи цісарём и князём, 
Русинство стало на бук мадярськуй слободы. 
Также, видиме соціалнї и історично-економичнї 
причины моралнуй вірности gens fidellisima! Йсе, 
правда, ни на кулько не зменшать правдивости 
соціалного поведеня и вірности. Зато не є чудом, 
же Русины, пуд тяжкостёв великуй данї и 
постоянкув австрійськых воякув, принимали Ра-
ковція, ги месію и ослободителя. 

Сам князь сяк пише у своїх мемоарох: 
„Прибыв єм у Сколе. Зачувши новину за муй приход, 
єден добрый старець, котрый носив ня на рукох 
даколи, Петро Каменськый – гумен єдного 
сосїднёго монастыря – заплакав од радости, не муг 
на ня напозерати ся и провюг ня онь ку гатарови. 
Коли новость за муй приход розойшла ся по 
Мукачовськуй Краинї, тяжко собі представити з 
якыма силами и радостёв ишов ку мнї народ... Йсї 
люде ишли з дїтьми и жонами, и коли ищи здалека 
увідїли ня, та клїкали на колїна и за руськым 
обычаём крестили ся. З стараностёв и любовлёв не 
лем застачили ня провіантом, а отпровад-жувучи 
жун и дїти, стали навсе у шоры мого войська... и 
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вуголосили, же хочуть вєдно зо мнов жыти и 
умерти.” Айно, бывателї из 161 села „імперії” 
Раковція первыма зголосили ся у ребелськоє 
войсько, айбо незадовго пудкапчали ся ку ним 
Русины из сосїднїх вармедюв и тисогатські 
мадярські „талпаші”. Оны вєдно воёвали до кунця, 
почти у вшыткых битках!

Панї и Панове!
Великый Князь быв послїднїм, у патріархал-

нум похопеню слова, паном и збайливым ґаздов 
Русинства. Ясно, же ёго особа обстала у свідомости 
гурськых бывателюв містифікованов и леґендар-
нов. По 27 рокох зложеня оружія у Майтиню и три 
рокы по смерти Раковція 1738. рока, заголосили у 
спішськый трібунал, же мукачовські кметї 
восстали. А коли у храмох вуголосили, обы люде 
молили ся за цісаря, котрый воює из Турками, 
селяне побурено отказали ся молити ся за того, ко 
обтяжує їх данёв, мытом и иншыма повинностями, 
а лїпше будуть ся молити за свого старого ґазду, 
Раковція, обы ся вернув ку ним. Обвиненя были 
правдоподобныма. Рутены вуголосили, же їм было 
майлїпше при Раковціёх, коли треба было платити 
дань 12 форінтув, а не, ги теперь – 300. Выступавучі 
дустали привселюдну покуту – по 60 палиць перед 
зобравшим ся сосполством на мукачовськум 
вашарі.

Дорогі мої Цімборы!
Не є случайностёв, же Русины до днесь хоро-

нять памнять великого князя. Особа го была частёв 
русинськуй єдноты, русинськуй жады слободы, 
єдным словом, русинського ідентітета. Раковці став 
сяк закликаным каталізатором націоналнуй єдно-
ты. Сам факт реченого выше є натулько муцный, же 
сяка вірность и приклонность має продовженя и по 
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150 рокох пузднїйше, одбывать ся у славнї дни 
мадярськуй історії 1848-49. рокув, коли Русины 
вєдно из Мадярами выступавуть за слободу, ги и у 
період ослободительнуй войны пуд веденём 
Раковція! У популарізації револуційных ідей 
вунїмочнов была роля русинськуй інтеліґенції. 
Характерным про креликув унґварськуй ґрекокато-
лицькуй духовнуй семінарії было, же они одухо-
творенї вершами Петевфія вудали у печатнуй формі 
співанку слободы: "Le a zsarnokot a sírba le / Szabad 
hazánk és nemzete! Uralni téged Ausztria - / Esküszik, 
hogy nem fog soha!". Пудпорованём своїх 
сященикув каждый из них наруковав у войсько и по 
пораженю достойно терпів переслїдованя. Межи 
героюв ослободительного двиганя памнятаєме 
Андрія Андрейковича, роля котрого была рішалнов 
у биткох коло Мукачова и Пудгорян, авадь Михаила 
Бачинського – храброго витязя, ги Кініжій, котрый 
зучастнив ся у многых биткох и згинув на полї 
биткы. Обадва они были семінаристами.

Панї и Панове!
Русины жыли а жыють у многых державох у 

меншынї, айбо з націоналным ідентітетом. Не 
мавучи пудпоровучуй власти все майважным было 
про Русинув дозереня інтеґрувучых їх традіцій. 
Ипен се захранило їх од мінивости історії, змуц-
нювало їх ідентітет. Таркастость обычаюв и 
духовна дїдузнина є цїнныма не лем про Русинув, а 
и про нас. Ипен зато уродины великого Раковція 
суть нашым сполным з русинськыма братями 
праздником!

Др. Ріхард Гёрчик
Депутат Парламента Мадярщины, Fidesz MPSZ

(Шарошпоток, керт замка Раковція, 29. 
марца 2014. рока, 11 годин)

Товмачила: Рената Романюк
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католицькуй духовнуй школї пуд його веденём 
зачав роботу русинськый научный центер, котрый 
наміреный пудпоровати кулурный жывот на самый 
перед ґрекокатолицького за реліґійнов конфесіёв 
русинського народа. По пудписаню у первуй 
половцї дня договора за сотрудництво з Будапешт-
ськым Євангеличным Духовным Універзітетом и 
теперішнїм отворенём Русинського научного 
центера веденя Высшуй Духовнуй Школы Ференца 
Ґала з приємностёв констатує тот факт, же межи-

конфесійноє сотрудниц-
тво у керетох общого про 
нас ушыткых християн-
ства дустало новый ім-
пулс и є надїя вувести го у 
совмістнуй роботї на 
якустно высшый уровінь.

Руководитель ново-
створенуй інстітуції Др. 
Михаил Капраль од име-
ни сотрудникув Русин-
ського Научно-изглядо-
вательного Інстітута 
красно подяковав ушыт-
кым честованым гостюм 
зато, же прийшли у таку 
радостну про каждого 

мадярського Русина минуту пудпоровати сей 
малый народ и видить красный и сімболичный знак 
у тому, же межи создателями и кураторами ново-
заложенуй научнуй інстітуції зясь представитель 
славнуй фамілії Козма. Русины добрі памнятавуть и 
благодарнї славному вітязови Міклошові Козмови, 
реґентському комісарови Пудкарпатськуй Теріто-
рії, за отвореня 1941. рока майуспішнуй на тот час 
научнуй русинськуй інстітуції, а ипен Пудкарпат-
ського Общества Наук (прообраз Русинськуй 
Націоналнуй Академії Наук) и надївуть ся на 
плодотворнноє дїятельство на хосен властного 
народа пуд веденём пана ректора Др. Ґабора Козмы.

По ознакомленю з містностями новуй 
русинськуй научнуй єдинкы ушыткі велёчестованї 

гостї сята продовжили 
комунікацію и зна-
комство з його робут-
никами, пудведеня ре-
зултатув богатого на 
событія дня научнуй 
конференції у скром-
нум Сарваші у краснуй 
атмосфері парадного 
фуршета.

- ль

19. марца 2014 рока у жывотї отцюзняных 
Русинув стала са важна подїя. У Сарваші у керетох 
ІІІ. Межинароднуй научнуй конференції „Націо-
налный ідентітет ‒ націонална култура” быв 
торжествено отвореный Русинськый Научно-
изглядовательный Інстітут. У краснуй наладї 
єдиненя представителюв пять націоналностюв 
Мадярщины (ипен тулько од теперь мавуть свою 
науку и методичні педаґоґічнї центеры у маленькум 
варошикови Бейкешськуй области), при притом-
ности высокых гостюв: ві-
це статс-секретаря Міні-
стерії Людськых Ресурсув 
Др. Чабы Латорцої, Др. 
Ґабора Козмы, ректора 
Высшуй Духовнуй Школы 
Ференца Ґала (Сеґед), Др. 
Яноша Тёжейра, ректора 
Універзитета Сятого Ште-
фана (Ґёдёлёв), Др. Ла-
йоша Сабова, ректора 
Єванґеличного Духовного 
Універзитета (Будапешт), 
Др. Імрія Ліпчея, декана 
філософського и педаґо-
ґічного факултета Універ-
зитета Сятого Штефана 
(Сарваш), представителюв дипломатичного корпу-
са Словакії и Румынії, руководителюв вседержав-
ных и реґіоналных націоналных самосправовань и 
иншых честованых особ стала ся важна про каж-
дого Русина и не лем туй, у Мадярщинї, подїя.

Сімболичный пантлик перерізали Др. Чаба 
Латорцої и Др. Ґабор Козма, каждый из котрых 
перед сёв кунцёвов фазов торжеств тримали куртї 
бесїды. Представитель Уряда наголосив, же 
Мадярщина фурт пудпоровала и тримле межи 
майважныма своїма повинностями розвуй націо-
налных култур нашуй отцюзнины, котрі без сісте-
мы фунґувучого вошколованя, научных и научно-
методичных изглядовань, про вшыткых є ясным, не 
мавуть будучности у днешнюй Европі. По 
дакулькомісячнум думаню мадярськой правитель-
ство рішило отворити русинську научну інстітуцію 
ипен туй у Сарваші, де вже суть богатї традіції 
розвоя націоналных култур у керетох высшого 
вошколованя, и надїє ся на резултативноє фунґо-
ваня новоотвореного Русинського Научно-изглядо-
вательного Інстітута. Др. Ґабор Козма, ректор 
Сеґедськуй Высшуй Духовнуй Школы Ференца 
Ґала, у котруй од днешнього дня зачав своє 
дїятельство Інстітут, привітствовав новостворену 
научну єднотку и його робутникув, пожелав 
успішнуй роботы и не скривав радости од того, же у 
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Честована Конферен-
ція, Честованї Гостї, Панї и 
Панове!

Про нас Мадярув слово 
меншына не є чужым поня-
тём, зато же у XX. віцї быти 
Мадяром также значило – 
жыти роздрублено у меншы-
нї, а значить в условіёх уни-
женя, банованя, збідованос-
ти и без отцюзнины. Ипен 
сякый опыт воспитав у нас 
особену чуствителность ку 
тым, ко жыє у меншынї.

Мадярськый народ уже од часув Сятого 
Стефана быв все принимавучов націёв.  Правди-
вость сёго штріха характера привели до общого 
положеня, выплывавучого также из Ученя Сятуй 
Короны, же обывателї вшыткых держав у нашуй 
отцюзнинї називали ся hungarus, сохранивши вєдно 
з сїм свуй материнськый язык, свою реліґію и 
културу. Добрі знаєме тяжкости, проблемы и путї 
меншынового жывота. Ипен зато сьме майчустви-
телныма ку дїлам націоналностюв нашуй державы, 
а также ипен зато у сёму вопросї досягли сьме 
націоналного консензуса. Ся тема є надпартійнов, и 
обща гадка опреділять можности далшого розвоя. 
Уведення новых законув базує ся на сякуй общуй 
гадцї и ипен сякому консензусови.

У днешнюй бесїдї любив бы єм представити и 
повісти за проведену у послїднїй період роботу, 
покликати Вас на сполнї роздумованя и дїяня. 

Честованї Панї и Панове!
Констітуція Мадярщины дефініює націонал-

ности, ги державотворчый фактор, а значить, же 
тринадцять націоналных сполств суть частёв ма-
дярськуй націоналнуй політикы, паралелно з чым 
застачать ся хороненя їх особного автентичного 
ідентітета. 

Правдива політика націоналных меньшын, 
котру мы провадиме, є тота, котра не лем теоретич-
но, айбо и практично служить на благо захраненя 
заінтересованых, и ї резултаты суть добрі видимі. 
Йсе добрі проявлять ся у тому, примір чого рідко 
стрічаєме и на контінентї, и у цїлому світї, же за єд-
но десятилїтя число тых, ко голосить ся ку дакуй на-
ціоналности у Мадярщинї вуросло у пувдругараз. 
Йсе значить, же удало ся создати не лем круг 
правовых норм, а и таку атмосферу, у котруй 
каждый слободно годен признавати свуй ідентітет, 
сякым кіпом особа видить перспективы односно 
захраненя у Мадярщинї, ги націоналности, и про 
свою сполность, и про себе індівідуално. Уряд 
реалізовав нові прінціпы созданых переже 

партнерськых капчань из націоналныма сполства-
ми и їх депутатськыма орґанами, в частности, 
вседержавныма націоналныма самосправованями. 
Сякі позитивнї зміны добрі одблищувуть заключенї 
из вшыткыма стратеґічнї партнерські загоды, и 
реалізованя їх у каждоднёвый жывот. Сякым кіпом 
проблемы націоналных сполностюв рішати мож не 
нам самым, а вєдно з нима. З позіції позераня 
націоналнуй політикы послїднёго періода майваж-
ныма завданями было заведеня у жывот и практику 
нового закона за права націоналностюв и иншых 
правовых норм, што ся тычуть хованя, вошколо-
ваня и изберательного права. Нові правові нормы 
значно реконструёвали роботу націоналных само-
справовань, росшырили можности културно-
образователнуй автономії, а также, маєме надїю, же 
нова реґулація выборув націоналных самосправо-
вань знизить віроятность злоуживань. 

Дуже важным моментом є, же реалізовала ся 
давно прошена можность: путём законодавства 
были созданї условія субєктивного пудкапчаня 13 
націоналных сполств у роботу Парламента. З 
розшыренём правовых повноважень, у керетох 
културнуй автономії, націоналнї самосправованя 
принимавуть вадь создавуть чим раз булше 
културных и воспитателно-образовных інстітуцій, 
отримувучи од уряда вшелиякоє пудпорованя. 

Паралелно из росшыренём правовых норм 
націоналнуй політикы одбыла ся реконструкція 
сістемы фінансованя сферы, пудводячи ю ку 
гармонізації з реалным резултатом. Стабілноє и 
предвіщованоє фінансованя суть такыма требова-
нями сполств, котрі уряд хоче честовати.

Стали ся зміны у правительственум надзорі 
націоналнуй політикы. Центром правительственых 
орґанув по вопросам націоналностюв до мая 2012. 
рока была Міністерія Державнуй Адміністрації и 
Юстіції, а затым стала Міністерія Трудовых Ресур-
сув. У  керетох обадвох міністерій вопросом зани-
мало/занимать ся Держтайництво з Вопросув 
Реліґійных, Націоналных и Сосполных Капчань. У 
круг дїятельства односять ся дїла націоналных 
сполств, котрі тычуть ся вопросув сотрудництва, 
політичного пудпорованя, културных и межинарод-
ных капчань.

Резултаты списаня обывательства 2011. указа-
ли значный прирост числа особ, што заголосили 
націоналный ідентітет. Сесь факт доказує правил-
ность направленя законодавчых змін и веденя 
націонално-політичнуй практикы, свідчить за 
змуцненя націоналных сполностюв, котрі стоять за 
націоналныма самосправованями. 

Др. Чаба Латорцаї
Товмачила: Рената Романюк

(Дале буде)

 „Резултаты и можности 
далшого розвоя націоналнуй політикы Уряда”

 „Резултаты и можности 
далшого розвоя націоналнуй політикы Уряда”

(фраґмент бесїды на научнуй конференції у Сарваші 19. 03. 2014.) 



Русинськый Світ • Ruszin Világ 9

Култура, традіції             Kultúra, hagyományok

У минувшум числї наша новинка публиковала 
матеріал за о. Йоана Бокшая (1874‒1940), кано-
ника Мукачовськуй Ґрекокатолицькуй Церьковли и 
єдного из май познатых пудкарпатськых великашув 
у музыкалнуй сфері. Событія у Дебреценї 5. апріля 
с. р. красно доповнявуть нашу ініціатіву у 
честованю люди, котрі лишили у нашуй културі 
значнї слїды. Дебреценськоє Русинськоє Само-
справованя и Вседержавноє Русинськоє Са-
мосправованя торжест-
венно отворили „Памнят-
ный рук двох Бокшаюв”. 
Другым у сюй парі є, 
годно быти, майпознатый 
наш малярь, ученик слав-
ного Імре Рейвейса Йосиф 
Бокшай (1891‒1975). За 
сїх великашув Пудкарпатя 
двадцятого столїтя до-
вєдна яло говорити не лем 
зато, же суть из єдного 
фамілійного коріня, айбо 
и зато, же суть славныма 
сынами свого народа и 
церьковли. Нияк раз не случай, же торжества ся 
отбыли в ґрекокатолицькум храмі. Ипен у історії 
Мукачовськуй и Гайдудороґськуй Ґрекокатолиць-
кых Єпархій на самый перед сї дває лишили 
замітный слїд на довгі столїтя допереду. Первый на 
высокый фахманськый уровінь пудняв традіції це-
рькувного простопінїя, котрі формовали ся у Пуд-
карпатю за даскулько вікув сперед нього. Його 
познатї музыкалнї обробкы Літурґії Йоана Златоус-
того, нотный изборник „Церковноє простопініє”, 
котрый вун вудав вєдно з дяком Ужгородського 
Катедралного Собора Йосифом Малиничом, хосну-
вуть повыше сто рокув и будуть з вдячностёв 

хосновати ищи довгі рокы парохіаны нашуй 
церьковли. Не менше заслужив од нашого народа и 
Йосиф Бокшай, єден из основателюв Пудкарпат-
ськуй Жывописнуй Школы. По совітськых и укра-
инськых лексиконох найдете до блуду його 
характерістик „cлавителя природы Пудкарпатя”, 
айбо про нас, Русинув, вун усе лишить ся майстром 
духовного жывописа. До днесь радувуть очі 
многочиселных християн його фрескы не лем у 

майпознатых нашых хра-
мох ‒ Маріяповчі и Ужго-
рода, айбо и сілськых 
церьквох Доробратова у 
Пудкарпатю и Руськуй 
Новуй на Пряшовщинї...

Ипен за йсе говори-
ли того дня єден из ініціа-
торув праздника и наш 
познатый діріґент, попу-
ларизатор творчества 
Йоана Бокшая у мадяр-
ськоязычнум світї Томаш 
Бубнов, котрый отворив 
сято, и о. Абел Сочка, 

котрый откончив сяточну літурґію на церькувно-
славянськум языкові, а у казаню по мадярськы 
говорив за люди, котрі не лем надїленї од Бога 
талантом, айбо и мавуть достойну цїль у своюм 
жывотї, ги обадває Бокшаї. Томаш Бубнов зучаст-
нив ся у сяточнуй літурґії довєдна зо своїм славным 
на цїлу Европу Мужськым Хором Сятого Єфрема, 
котрый своїм чудесным співанём сопровождав 
службу, и сїм демонстровав про ушыткых и 
великость музыкалного таланта каноника Йоана 
Бокшая. Зучастнив ся у русинськум сятові и Роберт 
Лёрінці, містный диякон, котрый асістовав о. 
Абелові, а по Службі Божуй ознакомив гостюв з 
історіёв дебреценськых ґрекокатоликув и храма, 
побудованого на зачатку ХХ столїтя у необізантій-
ськум стілові за проектом Яноша Бобулы и при 
пудпорованю варошськуй влады. На самый конець 
Василь Теленко, предсїдатель містного Русинсько-
го Самосправованя подяковав ушыткым гостюм, 
же того дня зыйшли ся з рузных кунцюв 
Мадярщины у їх варош, и покликав їх на cовмістну 
трапезу, де была можность про каждого дустати 
інформацію предсїдателя ВРС Віры Ґіріц за 
парламентські выборы 2014. рока, поблагодарити 
ґаздув сята и обміняти ся інформаціёв за жывот 
русинськуй сполности у нашуй отцюзнинї.

-ль

Сято Бокшаюв 
у Дебреценї

Сято Бокшаюв 
у Дебреценї
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Вседержавноє Самосправованя              Országos Önlormányzat

Закон CLXXIX. од 2011. рока „За права 
націоналностюв” застачать можность націоналнос-
тюм Мадярщины вуберати парламентськых по-
сланикув. Русинська сполность Мадярщины 
значным числом зареґістровала ся на русинськуй 
націоналнуй ліштї изберателюв – майже тысяча 
особ, з котрых 611 чоловік зголосило ся голосовати 
за націоналных посланикув на парламентськых 
выборох. Вседержавноє Русинськоє Самосправо-
ваня пудготовленя ку парламент-
ськым выборум зачало ищи 
восени: орґанізововало конзул-
тації и стрічи, інформовало за 
предоставленї законом нові мож-
ности, придїляло значимый 
позур на нові нуансы избератель-
ного процеса. У куртый період 
изберательнуй кампанії было 
проведено много акцій, на 
каждум з котрых аудіторія з 100-
400 изберателюв была іформо-
вана за планы, проґраму и мож-
ности кандідатув парламент-
ськых націоналных посланикув 
в інтересох русинськуй спол-
ности. Великый інтерес выклико-
вали транслації аґітаційного філма 
Вседержавного Русинського Самосправованя на 
каналох MTV1 и Duna TV, а также інтервю 
ведучого кандідата націоналнуй лішты ВРС, 
предсїдателя ВРС Віры Ґіріц на телевізії у проґрамі 
„Днесь рано” (MTV1) и радіопередачі „180 минут” 
(Мадярськоє Радіо). Популарность ґрафічно и 
содержателно майже ідеално оформленого аґіта-
ційного выданя за дїятельство русинськуй спол-

ности Мадярщины оказала ся выше вшелиякого 
чеканя. 

6. апріля 2014. рока стало днём історичного 
значеня про нашу русинську сполность, ибо 
проголосовало 74% изберателюв, а ипен 457 
чоловік, в резултатї Русины у сюй табелї актив-
ности межи ушыткыма 13 націоналностями Мадяр-
щины пудняли ся на 5. місто!

Дякуєме изберателюм и активістум нашуй 
сполности за дїятельство з цїлёв 
досягненя сякого успіха и 
обіцяєме достойно представля-
ти ї інтересы у парламентї.

Основныма завданями про-
ґрамы парламентського посла-
ника русинськуй сполности 
суть: захраненя и дозераня 
ідентітета, материнського языка 
и традіцій; розвуй русинськуй 
сістемы вошколованя и заста-
ченя учебниками; уведеня 
державного еґзамена з русин-
ського языка; формованя буд-
жета про функціонованя міст-
ных, реґіоналных и вседержав-

ного самосправовань односно 
податкув списаня обывательства 2011. рока; 

розшыреня вухоснованя конкурзных возможнос-
тюв и облегченя путюв їх реалізації; змуцненя 
капчань из жыючыма за гатарами русинськыма 
сполностями, представеня общых інтересув на 
межинароднуй аренї.

Віра Ґіріц, 
предсїдатель ВРС

Выборы 2014.Выборы 2014.

Вічная памнять! Блаженый покуй!             Örök emléket! Boldog nyugalmat!

Др. Михаил Теллінґер родив ся 7. 
новембра 1947. рока у Мукачові в 
учительськуй фамілії. По матурі 
вступив на медицинськый факултет 
Ужгородського Державного Універзі-
тета. По службі у войську дохторовав 
у Хустськум районнум шпіталю. 1972. 
рока женив ся на Тамарі Варґа, 1977. 
рока у них родив ся сын Александер. 
1980. рока дустав у Кійові кваліфіка-
цію анестезіолоґа. Од 1982. рока – 
дохтор-спеціаліста и преподаватель 

Лемберґського Медицинського Уні-
верзітета. 1994. рока перестяговав ся 
у Мадярщину. Спершу працовав 
дохтором оддїленя реанімації, а пак 
завідовав оддїленём у Шпіталю Імре 
Мадяра у Аяку. По пензіонованю 
2009. рока перебрав ся из фаміліёв у 
Еґер. Вун до послїднёго боров ся из 
наглов тяжков немочов, айбо 21. 
марца 2014. рока жызненї силы го 
лишили навікы. 
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Krónika             Кроника             

KrónikaKrónika
Március

9.: A Zuglói Ruszin Önkormányzat az ORÖ 
támogatásával megrendezte a III. Ifjúsági Estet. A 
rendezvényt Kramarenko András ZRÖ elnök-helyettes 
nyitotta meg a 2014. évi választásokkal kapcsolatos 
információk ismertetésével. Ezt követően aláírták az 
Együttműködési – Támogatási szerződést a Kárpátaljai 
Szövetséggel. A program Baláckij Vlagyimir /Pitkin/ 
kárpátaljai előadóművész műsorával folytatódott és 
állófogadással zárult le.

19.: Szarvason, az „Nemzeti identitás – 
nemzetiségi kultúra” III. Nemzetközi tudományos 
konferencia keretein belül Dr. Larocai Csaba, az EMMI 
helyettes államtitkára és Dr. Kozma Gábor, a Gál 
Ferenc Főiskola rektora ünnepélyesen megnyitották a 
Ruszin Kutatóintézetet. 

29.: A MROSZ, Sá-
rospatak Város Önkor-
mányzata, az ORÖ és a 
Sárospataki RNÖ ünnep-
séget rendezett II. Rákó-
czi Ferenc születésének 
évfordulója alkalmából. 
Az ünnep Szent Liturgiával 

kezdődött. A köszöntőt Dr. Hörcsik Richárd parlamenti 
képviselő, a záróbeszédet Kozsnyánszky János a 
MROSZ és a Sárospataki RNÖ elnöke mondta. A 
rendezvény résztvevői busszal utaztak Borsiba 
(Szlovákia) II. Rákóczi Ferenc szülőházához. A 
kulturális program után Giricz Vera az ORÖ elnöke 
adott tájékoztatást a 2014. évi országgyűlési képviselők 
választásáról. 

Április

5.: A Debreceni RNÖ 
és az ORÖ szervezésével 
megtartották „A két Bok-
say emlékév” megnyitó-
ját. A Szent Liturgiát a 
Debreceni Attila téri gö-

rög-katolikus templomban tartották Szócska A. Ábel 
OSBM vezetésével, és a Szent Efrém Férfikar 
közreműködésével. A megnyitó Dr. Bubnó Tamás 
karnagy előadásával kezdődött a két Boksayról. A 
rendezvény a Szent József Gimnázium éttermében a 
2014. évi országgyűlési választásokról szóló 
tájékoztatóval és Giricz Vera, az ORÖ elnökének 
köszöntőjével, valamint ebéddel folytatódott.

20.: VII. kerület Rózsák téri görög-katolikus 
templom udvarán tartották meg a Pászka szentelését. 
Ezt követően a Zuglói Ruszin Önkormányzat 
szervezésével megünnepelték a Ruszin Húsvétot a 
Zuglói Nemzetiségek Házában.

25.: A Kráter Műhely Egyesület rendezésében 
megtartották az „Együtt jobb megismerni nemzeti-
ségeink irodalmát” című konferenciát és az „Együtt 
jobb Nemzetiségi szépirodalmak Magyarországon” 
című, képzőművészeti alkotásokkal gazdagított 
antológia díszbemutatóját a budapesti Országos 
Idegen nyelvű Könyvtár konferenciatermében. A 
rendezvény fővédnöke Dr. Latorcai Csaba, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának nemzetiségi és civil 
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes-állam-
titkára volt. A program résztvevői: Mender Tiborné az 
OIK igazgatónője, Turcsány Péter Kölcsey-díjas író, 
Konrad Sutarski, Bethlen Gábor-díjas író, dr. Papp 
Anna Mária, az OIK Gyűjteményi és Nemzetiségi 
Főosztályának vezetője. Lukáts János, író-könyvtáros, 
Benedek Katalin előadó, Dávid Csaba, örmény 
nemzetiségű író-műfordító. Rostás-Farkas György, 
Kisebbségekért díjas, József Attila-díjas és a Magyar 
Köztársaság Babérkoszorúja díjas cigány nemzetiségű 
író. Lásztity Péró, Kisebbségekért-díjas és Vuk 
Karadzsics, Kulturális díjas szerb nemzetiségű író.

25.: Az Érdi Galéria és az Érdi RNÖ szervezé-
sében tartották meg Szmolár Sándor és Bródy András 
festőművészek kiállítását, melyet Ortutay Mária 
irodalomtörténész nyitott meg. A kiállítás díszvendége 
Giricz Vera, az ORÖ elnöke volt.

Tisztelt Olvasók!

Bővebb információt a magyarországi ruszinok életéről WEB oldalunkon találhatnak: 

http://ruszin.com

Ugyanitt található meg lapunk elektronikus verziója!
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Ünnepeink             Наші сята

Üdvösséget és Békességet az Olvasónak!
Közösségben a Feltámadt Krisztussal

Üdvösséget és Békességet az Olvasónak!
Közösségben a Feltámadt Krisztussal

Szent János evangélista szomorúan emlékezik 
vissza Jézus beszédére, amikor elmondja, hogy: „ ti 
mindnyájan elhagytok engem”. /Márk 14,27/ A 
tanítványok és különösen Péter ellenvetésére ez be is 
következik. Miután elfogyasztották a zsidóknál 
szokásos Pászka vacsorát, Jézus 
tanítványaival az Olajfák he-
gyén lévő Gecsemáné kertbe 
megy, ahol a Júdás által előké-
szített árulás bekövetkezik. 
/János 18,1-12./ Az érkező 
csőcselék csapat megrémíti a 
békésen szunyókáló tanítványo-
kat és elfutnak. Jézus egyedül 
marad. Egyedül, védelem nélkül 
a bajban, egyedül a szenvedés-
ben. Péter is csak oldalról nézi az 
eseményeket, idegen tűznél 
melegedve. /János 18,18/ Nem 
sokan követik őt, akik követik 
azok is elvegyülnek a tömegben. 
Csak éppen Anyja és némely 
asszony a kitartó, és később 
János, a szeretett tanítvány sze-
mélye feltűnik ismét. Hiába-
valónak tűnik minden végbe vitt 
csoda, elmondott példabeszéd, 
személyre szabott tanítás, szív-
ből fakadó intelem. Minden csak pusztai kiáltásnak 
tűnik. Az Úr egyedül a kereszten, egymaga a halálban. 
Az arimetai József és Nikodémus bátorsága ugyan 
példaadó, de nincsenek társaik, követőik./János 19, 38-
39./ Csak az Atya virraszt Egyszülött Fia felett. Három 
napig. E három nap a pihenés napja. Az ember számára 
a gondolkodás, az eszmélődés, a bűnbánat, a 
megtisztulás ideje. Az ember helyzetének felismerése, 
élete újra értékelésének ideje. Ennek veszi kezdetét az 
örömhír túlcsorduló szívekből való hirdetése, amit a 
Szent Sírhoz érkezők megtapasztalnak, hogy: üres a 
sír. Mely nem egy tátongó üreg, hanem az örök élet 
forrása! Jézus sírja, bizonyára alkalmi zarándokhelyé 
vált. Nekünk is az.  Az Úr a követőit, akik már a 
bűnbánat és életük újra értékelésével felismerik, 
keresik és megtalálják Őt, összegyűjti Szent és 
Szeplőtelen Testében az  Anyaszentegyházban. 
Közösséget teremt követői számára, a megváltottak 
közösségét hozza létre. Követőit Szent Testével és 
Vérével táplálja. Minden egyes rá emlékező Szent 
Liturgiában életre kelnek szavai: nagyobb szeretet 
nincs annál, mint aki életét adja barátaiért. Halálával és 
feltámadásával nem csupán „baráti” viszonyt, 
kapcsolatot kíván teremteni, hanem istengyermekség 
legbensőségesebb állapotát teremti meg számunkra. 

Ezt az állapotot ünnepeljük, amikor a kegyelmet, 
kegyelemre halmozva kapjuk. /János 1, 16./ Mindez 
Jézus feltámadásában veszi kezdetét. A keresztény 
ember számára kitüntető ajándék és faladat, hogy a 
Feltámadott Krisztus követője és hitének megvallója 

lehet. Nem máshol, mint ebben 
a forrongó, zúgó, zajló világ-
ban, amely ismét tele van 
háborúságokkal, üldözöttek-
kel, kiszolgáltatottakkal. Az 
ember szíve, élete, békére 
vágyik. Ezt csak egyedül az Úr 
tanítása által élő emberek 
közössége tudja adni a világ-
nak. Jézus így tanít: Ne fél-
jetek, én legyőztem a világot! 
Szent Ágoston, egyháztanító 
himnuszkölteményszerűen 
foglalja össze: Magadnak 
teremtettél minket Urunk, és 
nyugtalan a mi szívünk, amíg 
benned meg nem nyugszik 
Istenünk!

A Ruszin Világ Olvasói-
nak, Jézus Krisztus feltámadá-
sát hittel valló minden Kedves 
Testvérünknek örömteli ün-
nepet kíván az Országos Ru-

szin Önkormányzat Elnöke és Képviselőtestülete!

Feltámadás napja van, világosodjuk fel ezen 
ünnepélyen és egymást mint testvérek öleljük. a 
feltámadás által gyűlölőinknek is bocsássunk meg,  és 
így énekeljünk: Feltámadt Krisztus halottaiból, 
legyőzte halállal a halált és a sírban lévőknek életet 
ajándékozott!

Feltámadt Krisztus! – Valóban feltámadt!
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Ünnepeink             Наші сята

Az öröm is okozhat döbbenetet. Ezt tapasztatunk 
meg, 2014. március 29.-én szombaton, egy verőfényes, 
csodálatos szép tavaszi napon. Mint hajdan a 
Nagyságos Fejedelem hívó szavára, úgy gyülekezett és 
gyarapodott  a Fejedelem tisztelők száma a Sárospataki 
Szent Péter és Szent Pál apostol-
fejedelmekről elnevezett görög 
katolikus templomban. A Magyar-
országi Ruszinok/Ruténok Orszá-
gos Szövetsége, az Országos 
Ruszin Önkormányzat, a Rákóczi 
Szövetség sárospataki képviselői, a 
Sárospataki Ruszin Nemzetiségi 
Önkormányzat és több önkormány-
zat és civil szervezet és képviselői 
példát mutató módon és a Nagy-
ságos Fejedelem iránti elkötelezett-
séggel és lelkülettel töltötték meg a 
templomot. Az ünneplő templomi 
közösség egy új megjelenési formát 
is öltött. A templomi padokból 
áhítatos fegyelmezettséggel sok 
fiatal szempár nagy várakozással 
várta az ünnepei eseményeket. A 
rendhagyóan kezdődő Szent Litur-
gia előtt, Giricz Vera, az Országos 
Ruszin Önkormányzat elnök asszonya köszöntötte a 
megjelenteket és a mindig nyitott szívvel és templom 
ajtóval váró sárospataki egyházközség parochusát 
Mosolygó Tamást. Megköszönve neki a szívélyessé-
gét, átadta az egyházközség részére készített mara-
dandó ajándékot egy fehér miseruha garnitúrát. Az 
ajándék megszentelését Ft. Jármi Zoltán, a filkeházai 
egyházközség Hodinka díjjal kitüntetett parochusa és 
Szónoczky János Mihály görög katolikus papok 
végezték. Az ajándék megszentelése és átadása után a 
Szent Liturgia végzésében a böjt megtartásának 
imádságos lelkületére buzdított Jármi Zoltán parochus 

úr. Az ünnepség további része a Várkertben 
folytatódott, ahol a Fejedelem lovas szobránál Dr. Hör-
csik Richárd országgyűlési képviselő nagyvonalúan 
elemezte ünnepi beszédében a Nagyságos Fejedelem 
szabadságiránti elkötelezettségét. (Dr. Hörcsik Richárd 

ünnepei beszéde a jelen számunk-
ban olvasható.) Dr. Tamás Edit, a 
Sárospataki Rákóczi Múzeum 
igazgatója, éppen a nagyböjt, a 
nagyhét és a húsvét ünnepéhez 
közeledve Rákóczi lelkületére, és 
vallásosságára, írásaira, mint lelki-
ségi irodalomra hívta fel az ünnep-
lők figyelmét. Giricz Vera, az 
Országos Ruszin Önkormányzat 
elnök asszonya köszöntötte a 
jelenlévőket és a közelgő választás 
fontosságát hangsúlyozva, meg-
köszönte a nemzetiségi listára való 
jelentkezést. A tisztelők nagy száma 
koszorút helyezett el a Nagyságos 
Fejedelem szobránál. A várkastély 
megtekintése után a szlovákiai 
Borsiban folytattuk ünneplésünket, 
ahol szintén koszorút helyeztünk el 
a Fejedelem restaurált mellszobrá-

nál és megtekintettük a folyamatos felújítás alatt álló 
szülőházát.

Ünneplésünk baráti társaságban, a sárospataki 
Rákóczi általános iskolában folytatódott, ahol a 
mindenre figyelmes házigazda, Kozsnyánszky János, 
az Országos Ruszin Önkormányzat alelnöke, és a 
Sárospataki Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke szívélyes vendéglátásában részesültünk.

Az örömtől duzzadó szép napunk nem csak egy 
kirándulás volt csupán, hanem történelmi zarándoklat a 
népünket szerető Fejedelmünk nyomában.

Szónoczky János Mihály

II. Rákóczi Ferenc,
a Nagyságos Fejedelem tisztelete

II. Rákóczi Ferenc,
a Nagyságos Fejedelem tisztelete
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Tisztelt Elnök Asszony!
Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Ruszin Honfitársaim!

Mint Zemplén országgyűlési képviselője, tisz-
telettel és szeretettel köszöntöm a Magyarországi 
Ruszinok Országos Szövetségét, az Országos Ruszin 
Önkormányzat, a pataki Ruszin Nemzetiségi Önkor-
mányzat képviselőit és a zempléni, sárospataki polgá-
rokat és minden idelátogató kedves vendéget! Itt a 
pataki Rákóczi vár kertjében, a Rákóczi szobor 
árnyékában, a nagyságos fejedelem születésnapján a 
magyarországi ruszinság képviselői minden évben 
együtt emlékeznek arra, hogy őseik a Rákóczi-
szabadságharcban kiálltak a közös haza szabadságáért. 
Igazi közösségi ünnep ez, az Önök saját hitvallása ez. 

Mégis része a közös egésznek, a magyar nemzet 
közös emlékezésének. Hiszen mi magyarok is ezt 
tesszük nemcsak itt Patakon, hanem Borsiban, vagy 
bárhol a világon, ahol Rákóczi szobor, emlékmű, vagy 
csak egyszerű relief idézi a fejedelem emlékét a 
törökországi Rodostótól, a lengyelországi Varsón át az 
amerikai kontinens számos településén. Mindenütt a 
nemzet szabadságért való kiállás és az összetartozás 
szimbóluma Ő. 

Hölgyeim és Uraim!
De itt és most Sárospatakon ez az ünnep nemcsak a 

nagyságos fejedelem életműve előtti főhajtás kell, hogy 
legyen, hanem főhajtás, ahogy Rákóczi Ferenc 
aposztrofálta a -„gens fidelissima”, - a ruszin nép 
szabadságszeretete és bátor kiállása előtt is, aminek 
éppen II. Rákóczi Ferenc volt a magyar történelemben 
a legfőbb tanúja! Más szavakkal: a mai ünnep nemcsak 
a nagyságos fejedelem születésnapjának az ünnepe, 
hanem a ruszin nemzeti öntudat újjászületésének a 
napja is! Így köt össze bennünket, ruszinokat és 
magyarokat Rákóczi személye. Közös ünnepünk hát a 
mai. 

Tisztelt Ünneplő Honfitársaim!
Történészeink kimutatták, hogy a Magyarorszá-

gon élő kisebbségek közül, a ruszinok voltak azok, akik 
a honfoglalástól egészen az első világháborúig, több 
évszázadon keresztül a legtoleránsabbak voltak a 
magyarokkal szemben. A több évszázados ruszin-
magyar együttélésnek volt egy csodálatos megnyilvá-
nulása: a ruszin nép aktív részvétele a Rákóczi-
szabadságharcban az osztrák leigázók ellen. Máig 
szinte minden történész keresi a választ arra a kérdésre: 
mi volt a magyarázata annak, hogy a ruszin jobbágyok, 
különösen a munkácsi és a szent-miklósi uradalomban 
ennyire ragaszkodtak földesurukhoz, II. Rákóczi 
Ferenchez? Hiszen a magyar történelemben viszony-
lag ritkán adódott példa effajta hűségre.

Hogy mi okozta ezt a végtelen ragaszkodást? S 
ennek milyen előzményei voltak? Ennek magyarázatát 
elsősorban abban kell keresni, hogy egyrészt a 
Rákócziak ruszin jobbágyaik számára adókedvezmé-
nyeket, szabadságjogokat, tűrhető életkörülményeket 
biztosítottak. Másrészt pedig az osztrákok, illetve a 
németek nagyfokú ellenszenvet tanúsítottak a 
ruszinokkal szemben, egyre jobban megnyomorították 
őket.

Igen, mert az osztrákok gyarmatosító logikájából 
nem futotta másra, mint a közvetlen haszon "lerablása". 
Nem csoda tehát, hogy a császár és a fejedelem között 
kirobbant, majd egy évtizedig tartó harcban a ruszinság 
a magyar szabadság pártjára állt. Íme, a gens fidellisima 
érzelmi elkötelezettségének szociális indokoltsága, 
gazdaságtörténeti háttere! Ami természetesen semmit 
sem von le e közösségi magatartás és hűség hiteléből. 
Nem csoda hát, hogy az osztrák katonai "beszállá-
solásoktól" és a súlyos adóterhektől meggyötört 
ruszinok megváltójukként, felszabadítójukként várták 
és fogadták Rákóczit.

Erről így ír maga a fejedelem Emlékirataiban: 
"Skoleba érkeztem. Megérkezésem hírére egy 
Kamenszky Petronius nevű jó öreg - egy szomszédos 
rutén zárdának a feje, aki gyermek-koromban karján 
hordozott - örömkönnyekre fakadt, és nem tudván 
eltelni látásommal, elkísért a határokig. Mihelyt híre 
terjedt jöttömnek a munkácsi hercegségben, alig lehet 
elképzelni, hogy milyen igyekezettel és örömmel tódult 
hozzám a nép... Ezek az emberek gyermekestől, 
feleségestől jöttek és messziről meglátván engem, 
térdre ereszkedtek és orosz módra keresztet vetettek. 
Buzgóságukban és ragaszkodásukban nemcsak 
élelemmel láttak el, hanem hazaküldvén feleségeiket és 
gyermekeiket, maguk beálltak a seregembe és többé el 
sem hagytak... és kinyilatkoztatták, hogy velem akarnak 

Ünnepeink             Наші сята

II. Rákóczi Ferenc születésnapja: 
a ruszin összetartozás ünnepe

II. Rákóczi Ferenc születésnapja: 
a ruszin összetartozás ünnepe
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élni, halni" Igen, a Rákóczi "birodalom" 161 falujának 
parasztjai jelentkeztek először a felkelő seregbe, de 
hamarosan csatlakoztak hozzájuk a szomszédos 
megyék ruszinjai és a tiszaháti magyar "talpasok" is. 
Ők együtt harcolták végig a szabadságharc szinte 
minden csatáját!

Hölgyeim és Uraim!
A Nagy Fejedelem volt a ruszinság patriarchális 

értelemben vett utolsó ura, gondoskodó gazdája. Nem 
csoda, hogy személye a hegyvidék lakóinak 
tudatvilágában már-már mitikus személyiséggé, a 
legendák szereplőjévé vált. Huszonhét évvel a 
Majtényi fegyverletétel és három évvel a fejedelem 
halála után 1738-ban jelentették a szepesi kamarának, 
hogy a munkácsi uradalom jobbágyai lázadoznak. 
Amikor a templomokban kihirdették, hogy imádkoz-
zanak a törökök ellen hadat viselő császárért, a parasz-
tok zúgolódva közölték, hogy nem imádkoznak az őket 
adókkal, vámokkal és más kötelezettségekkel terhelő 
császárért, inkább imádkoznak régi jó urukért, Rákó-
cziért, hogy visszajöjjön hozzájuk. A vádak igaznak 
bizonyultak. A rutének kijelentették, hogy jobb dolguk 
a Rákócziak idejében, amikor évente csak 12 forintot 
fizettek, míg most 300-at kell adózniuk. A hangadókat 
megbüntették. 60-60 botütést mértek rájuk Munkács 
piacán a vásárra összegyűlt nép előtt.

Kedves Barátaim!
Nem véletlen hát, hogy a ruszinok máig őrzik a 

nagyságos fejedelem emlékét. Személye részévé vált a 
ruszin összefogásnak, a ruszin szabadságszeretetnek, 
egyszóval a ruszin nemzettudatnak. Egyfajta 
katalizátora lett nemzeti összetartozásuknak. S mindez 
oly szilárdnak bizonyult, hogy ennek a ragaszkodásnak 
és hűségnek lett folytatása, és 150 évvel később újra 

láthatóvá lett a magyar történelem fényes napjaiban. 
Hiszen 1848-49-ben a ruszinok együtt harcoltak a 
magyarokkal a szabadságért – ugyan úgy, mint a 
Rákóczi szabadságharc alatt! Különösen kiemelkedő 
volt a ruszin értelmiség szerepe a forradalom eszméi-
nek népszerűsítésében. Az ungvári görög katolikus 
papnövendékek hangulatára jellemző, hogy nyomtatott 
formában is megjelent szabadságdalt költöttek, Petőfi 
verseinek hatására "Le a zsarnokot a sírba le / Szabad 
hazánk és nemzete! Uralni téged Ausztria - / Esküszik, 
hogy nem fog soha!".  És ezeket az eszméket tetteik is 
igazolták. Papjaik biztatására mindannyian beléptek a 
honvédseregbe s méltósággal vállalták a bukás után a 
megtorlásokat is. A szabadságharc hősei közt tarthatjuk 
számon Andrejkovics Endrét, akinek döntő szerepe 
volt a munkács-podheringi diadal kivívásában s 
Bacsinszky Mihályt, ezt a daliás termetű, Kinizsihez 
hasonlítható vitézt, aki számtalan csata után a harctéren 
vesztette életét. Mindketten görög katolikus papnöven-
dékek voltak.

Hölgyeim és Uraim!
A ruszinok sokféle államban éltek és élnek, 

kisebbségben, mégis nemzeti öntudattal. Támogató 
hatalom híján ezért mindig kivételesen fontos volt 
számukra a közösségüket összekötő hagyományok 
ápolása. Ez óvta meg őket a történelem hányattatásai 
között, ez védte és erősítette identitásukat. Ez a sok-
színű hagyomány, ez a szellemi örökség nemcsak a 
ruszinok számára értékes, hanem számunkra is. A 
nagyságos fejedelem születésnapja ezért közös 
ünnepünk ruszin testvéreinkkel együtt!

Dr. Hörcsik Richárd 
Országgyűlési Képviselő, Fidesz MPSZ.

-Sárospatak, Rákóczi-vár kertje, 2014. március 29.

Ünnepeink             Наші сята

Kedves Olvasóink!

Kérjük, hogy adója 1% a Ruszinokért Alapítványnak adományozza!

Adószáma: 18170720-1-42
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Култура, традіції             Kultúra, hagyományok

A hazai ruszinisztika új fejezete  A hazai ruszinisztika új fejezete  
2014 március 19-én a hazai ruszinok életében 

fontos esemény következett be. Szarvason, a „Nemzeti 
identitás – nemzeti kultúra” című, ІІІ. Nemzetközi 
tudományos konferencia keretén belül ünnepélyesen 
nyitotta meg kapuit a Ruszin Kutatóintézet. Ez a 
kiemelkedő esemény nem csak a magyarországi 
ruszinok számára fontos, hiszen öt magyarországi 
nemzetiség saját tudományos és módszertani pedagó-
giai központtal rendelkezik ebben a kis Békés megyei 
városban, akik nagy tisztelettel köszöntötték az alábbi 
magas rangú vendégeket. A Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumának helyettes államtitkárát Dr. Latorcai 
Csabát, a Gál Ferenc Főiskola rektorát dr. Kozma 
Gábort, a Gödöllői Szent István Egyetem rektorát Dr. 
Tőzsér Jánost, a Budapesti Evangélikus Hittudományi 
Egyetem rektorát dr. Szabó Lajost, a Szarvasi Szent 
István Egyetem filozófiai és pedagógiai karának 
dékánját dr. Lipcsei Imrét, Szlovákia és Románia 
diplomáciai testületének képviselőit, az országos és 
regionális nemzetiségi önkormányzatok vezetőit és a 
szakma képviselőit.

A szimbolikus szalagot Dr. Latorcai Csaba és dr. 
Kozma Gábor vágta át az általuk tartott rövid ünnepi 
beszédet követően. A kormány képviselője hang-
súlyozta, hogy Magyarország mindig is támogatta, és 
legfontosabb kötelezettségei között tartja hazánk 
nemzeti kultúráinak fejlesztését annak tudatában, hogy 
csak egy működő, tudományos- módszertani 
útmutatásokkal ellátott iskolarendszernek van jövője a 
mai Európában. Néhány hónapos gondolkodás után a 
magyar kormány eldöntötte, hogy épp itt, Szarvason 
hoz létre egy Ruszin Kutatóintézetet, ahol már komoly 
hagyománya van a nemzeti kultúrák fejlesztésének 
felsőfokú oktatási intézmény keretein belül, és bízik 
abban, hogy az újonnan alapított Ruszin Kutatóintézet 
eredményesen fog működni. A Szegedi Gál Ferenc  
Hittudományi Főiskola, amelyben a mai naptól 
működik, az intézmény rektora dr. Kozma Gábor kö-
szöntötte az újonnan alapított tudományos intézményt 

és munkatársait, sikeres munkát kívánt nekik és nem 
titkolta abbéli örömét, hogy az általa vezetett katolikus 
hittudományi főiskolában kezdte meg működését ez a 
ruszin kutató központ, melynek célja az elsősorban 
görög-katolikus vallású ruszin nép kulturális életének 
támogatása.

Az új intézmény vezetője dr. Káprály Mihály a 
Ruszin Kutatóintézet munkatársai nevében köszönetet 
mondott a vendégeknek azért, hogy ebben a 
magyarországi ruszin közösség számára örömteljes 
pillanatban jelenlétükkel támogatták népünket, és szép, 
szimbolikus gesztust lát abban, hogy az újonnan 
létrehozott tudományos intézmény megteremtői és 
kurátorai között ismét jelen van a híres Kozma család 
képviselője. A ruszinok hálával adóznak a Kárpátaljai 
terület régens-biztosának, az ismert Kozma Miklós 
vitéznek azért, hogy 1942-ben megalapította az abban 
az időben legsikeresebben működő ruszin tudományos 
intézményt, a Kárpátaljai Tudományos Társaságot (a 
Ruszin Nemzeti Tudományos Akadémia elődjét), és 
remélik, hogy dr. Kozma Gábor vezetése alatt az új 
intézmény, gyümölcsöző, áldásos tevékenységet fog 
folytatni népe javára.

A vendégek megtekintették az egyedülálló ruszin 
intézmény helyiségeit és kellemes légkörű ünnepi 
fogadáson folytatták az ismerkedést az intézmény 
munkatársaival, és az eszmecserét az eseménydús 
Szarvasi tudományos konferenciáról.

Örök emléket! Boldog nyugalmat!              Вічная памнять! Блаженый покуй!

Dr. Tellinger Mihály 
1947. november 7én született 
Munkácson, Kárpátalján tanári 
családban. Érettségi után fel-
vételt nyert az Ungvári Állami 
Egyetem Orvostudományi 
karára. 1972-ben általános 
orvosi diplomát szerzett. Sor-
katonai szolgálatot követően 
orvosként dolgozik a Huszti 
járási korházban. 1976-ban 

feleségül veszi Varga Tamarát, 1977 Sándor nevű fia 
születik. 1980-ban aneszteziológusi szakképesítést kap 
Kijevben. 1982 óta a Lembergi Orvostudományi 
egyetem szakorvosa és oktatója. 1994-ben Magyar-
országra költözik. Az Ajkai Magyar Imre Korház 
Intenzív terápiás osztály orvosaként, később megbízott 
osztályvezető főorvosaként dolgozik. 2009-ben nyug-
díjba vonulást követően feleségével együtt Egerbe 
költözik. Hirtelen jelentkező súlyos betegségével 
türelmesen küzd, amíg 2014. március 21én az életereje 
végleg elfogy.
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Tisztelt Konferencia, 
Tisztelt Meghívott Vendé-
gek, Hölgyeim és Uraim!

Számunkra magyarok 
számára a kisebbség szó 
nem ismeretlen fogamat 
takar, hiszen magyarnak 
lenni a XX. században azt 
is jelentette, hogy szétszab-
daltnak, kisebbségi létbe 
szorítottnak lenni - és ami 
ezzel együtt járt: megalá-
zottnak, elbizonytalaní-
tottnak, kisemmizettnek, 
hazátlannak. Éppen ezek a 
tapasztalatok neveltek be-

lénk különös érzékenységet a kisebbségi létben élők 
iránt. 

A magyar Szent István óta mindig befogadó nép 
volt. Eme tulajdonság megélt igazsága vezetett a 
Szentkorona tanból is következő általános állapothoz, 
ahol valamennyi ország lakos magát hungarusnak 
nevezte, megőrizve ugyanakkor saját nyelvét, vallását 
és kultúráját.

Ismerjük a kisebbségi lét nehézségeit, kérdéseit, 
útkeresését. Ennek az ismeretnek a birtokában vagyunk 
fokozottan érzékenyek a hazai nemzetiségeink 
ügyében is, és ennek köszönhető az is, hogy ebben a 
kérdésben nemzeti konszenzus van. Olyan pártok felett 
álló téma ez, ahol a közös gondolkodás határozza meg a 
továbblépés lehetőségét. Az új szabályozás építhetett 
erre az egyetértésre.

Az elmúlt időszak munkájának bemutatásával, 
számbavételével szeretném a további együtt gondol-
kodásra, együtt cselekvésre hívni Önöket. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Magyarország Alaptörvénye államalkotó ténye-

zőként definiálja a nemzetiségeket, ami egyben azt is 
jelenti, hogy a magyar politikai nemzet része a 
tizenhárom közösség, úgy, hogy a saját eredeti identi-
tásának a megőrzése ezzel párhuzamosan biztosított. 

A jó nemzetiségpolitika, amelyet követünk az, 
amely nemcsak elméletben, hanem a gyakorlatban is 
szolgálja az érintettek megmaradását, s ennek tények-
kel alátámasztható nyomai is láthatók. Jól modellezi ezt 
– és erre is alig akad példa a földrészen és a világban –, 
hogy egy évtized alatt csaknem másfélszeresére nőtt 
azoknak a száma, akik önmagukat valamely 
nemzetiséghez tartozónak vallották Magyarországon. 
Ez azt jelenti, hogy sikerült nemcsak olyan jogokat, 
hanem olyan légkört is teremtenünk, amelyben 
mindenki szabadon megvallhatja az identitását, így lát 
az egyén és a csoport perspektívát Magyarországon a 
nemzetiségiként való megmaradásra. 

A kormányzat új alapokra helyezte a nemzeti-
ségekkel, illetve képviseleteikkel, elsősorban az 
országos nemzetiségi önkormányzatokkal korábban 
kialakított partneri viszonyt. E minőségi változást jól 
kifejezi a valamennyi országos testülettel megkötött 
stratégiai partnerségi megállapodás, majd annak 
alkalmazása és megélése a mindennapokban. Így róluk 
nem nélkülük, hanem velük együtt lehet dönteni.

Az elmúlt időszak nemzetiségpolitikai szempont-
ból legjelentősebb feladatai az új, nemzetiségek 
jogairól szóló törvény és más, a nemzetiségeket érintő 
nevelési/oktatási, választójogi törvények gyakorlatba 
való átültetése voltak. E jogszabályok jelentősen 
átalakítják a nemzetiségi önkormányzati munkát, 
kibővítik az oktatási-kulturális autonómia lehetőségeit 
és a nemzetiségi önkormányzati választások új 
szabályozása reményeink szerint csökkenti a 
visszaélés esélyét is. 

Rendkívül fontos és régóta kért lehetőség valósul 
meg azzal, hogy a jogszabályok megteremtik a 
tizenhárom közösségnek az Országgyűlés munkájába 
való alanyi bekapcsolódásának a feltételeit. 

Jogosítványaik bővülésével, a kulturális 
autonómia keretében egyre több közoktatási, kulturális 
intézményt vesznek át vagy alapítanak a nemzetiségi 
önkormányzatok, amelyhez minden kormányzati 
segítséget megkapnak. 

A nemzetiségpolitika jogszabályi hátterének a 
magasabb szintre helyezésével párhuzamosan sor 
került a terület finanszírozásának az újragondolá-
sára, a valóságos teljesítménnyel való összhangba 
hozására. A stabil és kiszámítható finanszírozás 
olyan igénye a közösségeknek, amelyet a kormány-
zat tiszteletben kíván tartani. 

Megváltozott a nemzetiségpolitika kormányzati 
felügyelete. A nemzetiségekkel kapcsolatos kormány-
zati tevékenység központja 2012 májusáig a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium volt, ezt 
követően az Emberi Erőforrások Minisztériuma lett. 
Mindkét tárcánál az Egyházi, Nemzetiségi és Civil 
Társadalmi Kapcsolatok Államtitkársága látta/látja el 
ezt a feladatot. A hatáskörébe tartoznak a nemzetiséget 
érintő kapcsolattartási, támogatáspolitikai, kulturális 
és nemzetközi ügyek. 

2011-ben zajlott le Magyarországon a népszám-
lálás, amely eredményeiben láthatóan a nemzetiségi 
önazonosság vállalásának a számottevő növekedése 
igazolja a jogszabályalkotás és nemzetiségpolitikai 
gyakorlat jó irányát, a társadalmi légkör kedvező 
alakulását, illetve jelzi a nemzetiségi önkormányzatok 
mögötti közösségek erősödését.

Dr. Latorcai Csaba
Szarvas, 2014.03.19.

(Folytatjuk) 

„A Kormány nemzetiségpolitikai eredményei 
és a továbblépés lehetőségei.”

„A Kormány nemzetiségpolitikai eredményei 
és a továbblépés lehetőségei.”
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Lapunk előző szá-
mában a Munkácsi Gö-
rög katolikus Egyház-
megye kanonokáról, és 
egyben Kárpátalja egyik 
legnagyobb zenei géniu-
száról Boksay Jánosról 
( 1874‒1940)  emlé -
keztünk meg. Ez év áp-
rilis 5-i debreceni esemé-
nyek folytatásai annak a 
tiszteletadásnak, amelly-
el megemlékezünk azok-
ról, akik jelentős mérték-
ben hozzájárultak kultú-

ránk felvirágoztatásához. A Debreceni Ruszin Nemze-
tiségi Önkormányzat és az Országos Ruszin Önkor-
mányzat ünnepélyesen megnyitották a „Két Boksay 
emlékéve” című rendezvénysorozatot. A páros másik 
tagja a neves Révész Imre tanítványa, legismertebb 
festőművészünk Boksay József (1891‒1975). Ezekről 
a huszadik századbeli kárpátaljai óriásokról nem csak 
azért kell beszélnünk, hogy közösek a családi 
gyökereik, de azért is, mert népük és egyházuk híres 
fiai. Nem meglepő, hogy az ünnepségek egy görög 
katolikus templomban zajlottak. Ők ketten a Munkácsi 
és a Hajdúdorogi Görög katolikus Egyházmegye 
történelmében ketten nagy örökséget hagytak. Az egyik 
Boksay magas szakmai szintre emelte azokat az 
egyházi tradíciókat, melyek néhány évszázaddal előtte 
formálódtak Kárpátalján. Aranyszájú Szent János 
Liturgiájának ismert zenei feldolgozásai, az „Egyházi 
prosztopinije” című kottagyűjteményét, melyet az 
Ungvári Görög Katolikus Székesegyház kántorával, 
Malinics Józseffel adott ki, több mint száz éve 
használják, és még sokáig fogják használni egyhá-
zunkban. Nem kevesebb 
hálát érdemel népünktől a 
Kárpátaljai Festőiskola 
egyik alapítója, Boksay 
József is. A szovjet és 
ukrán lexikonokban „Kár-
pátalja élő természetének 
magasztalója”-ként emlí-
tik, azonban számunkra, a 
ruszinok számára, az egy-
házi festészet mestere ma-
rad mindig. A mai napig 
sok ember lelkét örvendez-
tetik az általa festett gyö-

nyörű freskók nem csak a legismertebb székes-
egyházainkban Máriapócson és Ungváron, hanem a 
Kárpátaljai Dorobratovó /Drágabártfala/ és az Eperjes 
közelében található Russzka Nová /Újoroszi/ temp-
lomaiban.

Erről tartott előadást az ünnepség egyik kezdemé-
nyezője, ismert karnagyunk, Boksay József tevékeny-
ségének népszerűsítője, Dr. Bubno Tamás karnagy 
ünnepségünk megnyitóján. Szócska Ábel atya az 
ünnepi liturgiát egyházi szláv nyelven vezette, magyar 
nyelvű prédikációjában pedig azokról az emberekről 
beszélt, akik nem csak tehetséget kaptak az Istentől, 
hanem méltó célra használták fel azt, miképp a két 
Boksay. Az ünnepi litur-
giát az Európa szerte 
ismert, Szent Efrém 
Férfikórus kísérte, ezzel 
bemutatva mindenki 
számára Boksay János 
kanonok zenei nagy-
ságát. Az ünnepi liturgián 
részt vett a helyi dia-
kónus, Lőrinci Róbert is, 
aki segédkezett Ábel 
atyának, аz istentisztelet 
után pedig ismertette a 
vendégeket a debreceni 
görög katolikusok és a 
templom történetével, 
melyet a XX. század elején építettek neo-bizánci 
stílusban Bobula János tervei alapján, a helyi hatóságok 
támogatásával. Az ünnepség végén Telenkó Bazil, a 
helyi Ruszin Önkormányzat elnöke megköszönte 
hazánk minden részéből érkezett vendégeknek a 
jelenlétet, és meghívta őket az ünnepi ebédre, melynek 
során lehetőség nyílt mindenki számára meghallgatni 

Giricz Vera, az ORÖ 
elnökének tájékoztatását 
a 2014. évi országgyűlési 
választásokról, valamint, 
megköszönni a házigaz-
dáknak a nagyvonalú ün-
nepség megszervezését 
és információkat cserélni 
a hazánkban élő ruszin 
közösség életével kap-
csolatban.

A két Boksay ünnepe 
Debrecenben

A két Boksay ünnepe 
Debrecenben
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Országos Önlormányzat Вседержавноє Самосправованя             

A Nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi 
CLXXIX. törvény lehetőséget biztosít a hazai 
nemzetiségeknek szószóló választására. A magyar-
országi ruszin közösség jelentős létszámmal jelent-
kezett a ruszin nemzetiségi névjegyzékbe, hiszen közel 
1000 fő regisztrált, közülük 611 fő kiterjesztette 
szavazati jogát az országgyűlési nemzetiségi szószólók 
választására. Az Országos Ruszin Önkormányzat az 
országgyűlési választások előkészí-
tését már az ősz folyamán elkezdte: 
konzultációkat és találkozókat szer-
vezett, ismertette a törvény által 
adott új lehetőségeket, nagy figyel-
met fordított az elmúlt évektől eltérő 
választási eljárásokra. A választási 
kampány rövid időszakában számos 
rendezvényre került sor, amelyeken 
100-400 fő közötti választói közön-
ség értesülhetett a nemzetiségi parla-
menti szószóló terveiről és lehetősé-
geiről a hazai ruszin közösség 
érdekeinek képviseletében. Nagy 
érdeklődés kísérte az Országos 
Ruszin Önkormányzat kampány-
filmjének sugárzását a MTV1 és a 
Duna TV csatornáin, a MTV1 „Ma reggel” és a MR 
„180 perc” című műsorokban, Giricz Vera, az ORÖ 
elnökének és az ORÖ nemzetiségi listavezetőjével ké-
szült interjút. A hazai ruszin közösség tevékenységéről 
készült, grafikailag kifogástalan és tartalmilag gazdag 
kampánykiadvány népszerűsége minden várakozást 
felülmúlt.

 2014. április 6.-án történelmi jelentőségű nap 
közösségünk életében. 457 szavazattal az Országos 
Ruszin Önkormányzat nemzetiségi listáját vezető 

Giricz Vera lett a hazai ruszin közösség szószólója a 
magyar országgyűlésben. A 74% szavazati arány a 13 
hazai nemzetiség közül az 5. helyre emelte a 
ruszinokat! 

Köszönjük közösségünk szavazóinak és aktivi-
stáinak a kiemelkedő siker elérésében végzett áldásos 
tevékenységüket és ígérjük, hogy méltóan fogjuk 
k é p v i s e l n i  közösségünk érdekeit az országgyű-

lésben. 
A hazai ruszin közösség parla-

menti szószóló programja: az ön-
azonosság, az anyanyelv, a hagyo-
mányok megőrzése és ápolása, a 
ruszin iskolarendszer fejlesztése és 
tankönyvekkel való ellátása, a ruszin 
nyelvvizsga bevezetése, a települési, 
a regionális és az országos önkor-
mányzatok működési költségeinek a 
2011. évi népszámlálási adatokhoz 
való igazítása, a pályázati lehető-
ségek szélesítése és a lebonyolítás 
egyszerűsítése, a feladatalapú támo-
gatás összegét meghatározó tevé-
kenységek ellenőrzésének beveze-

tése, a pontozási rendszer tökéletesí-
tése, a külföldön élő ruszin közösségekkel való 

kapcsolatok elmélyítése,a közös érdekek nemzetközi 
porondon való képviselete.

2014. április 30-án, az Országház Kupolatermé-
ben ünnepélyes keretek között átadták a 2014. évi 
országgyűlési képviselők választásán országos listán 
bejutott képviselők, köztük a nemzeti szószólók 
mandátumait. A hazai ruszin közösséget a magyar 
parlamentben Giricz Vera képviseli.

Giricz Vera, az ORÖ elnöke

Választás 2014.Választás 2014.


