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A szerkesztő előszava 

Ebben a füzetben olyan kisebbségről lesz szó. amelvet létszáma 
okán nincs önálló ön..kormánvzata~ Történelme a 1 ~,"~-. ;;;-•-cc.c klS,obltls<~í!J 
során arra pontra érkeztek~ a~ikor 6k maguk is 
sok újdonsággal gazdagítjá_lc ismereteinket. a köztünk. 
történetével, néprajzával~ mesevilágávaL Hiszen célunk, hogy elóitélereL 
keressük meg egymásban a hiteleset, induljünk ki abból: il:yenek is lehetnénk. !v·íinden e1nber~ nép, 
népcsoport~ akiket megkülönböztet származása, neve)tetése, vallása magában hordozza .a közös 
-e:n?erit. A Kár~át-meder;cében .élők eg~ik csop?rtját~ ~ 9~ eze:· ~égyz::tkilom~:eren ,iakó~~1t úgy 
hiVJUk: magyaroK. A hazat" a nernzetet. Es hazanK tagJai m1nd azoK, ak!K nyelvunket oeszelllC, or
száguru!cat gazdagítják, e föld született vagy választott g)-'"ermekei. Példáu) a ruszinok. E dolgozat
ban róluk, magunkról beszél link. 

A RUSZINOK 

.. ~ magyarországi ruszinok \.;iszonylag egységesebb tömbben a mai Magyarország területének 
északkeleti részén, azaz Borsod- Abaúj-Zemplén megyében élnek. Viszonylag nagyobb számban 
fellelhetők Budapesten és környékén, valamint még Szabolcs megyében. 

Ez volt az a -nemzetiség amelynek a rendszerváltást me2:elő7ő rezsim államhatalma szerint nem 
volt létjogosultsága Magyarországon, ezért a hazai ruszinok 1991-ig kénytelenek voltak szlová
koknak vallani magukat. Ezzel egy kettŐ'? asszimilálódási folyamatnak voltak kitéve~ a magyarnak 
és a szlováknak. Az 194!-es népszámlálás idején a ruszinok (ruthének) több mínt félmilliós lélek
számban éltek az akkori Magyarországon, mára becslések szerint számuk 6000 fő körül mozog . 

.. -\.z asszimiláció ellenére a hazai ruszinság több településen (A1ucsony, Ko1nlóska) me!Zőrizte 
nvelvét. kultúráiát~ néotáncait. néodaiait. Mert m..élven vaHásos nemzetiség a ruszin, nera fordult el 
görögkatolikus egyházától", vallását ma is gyakorolja. itt-ott anyanyelvén is. L~z eln1últ 50 év fel
mérhetetlen károkat okozott e ,~kis" nemzetiség körében nem csak Magyarországon. de Közép
kelet-Európa számos országában, ahol ruszinok élnek. 

A kárpáti ruszinok egy köztes szláv nép, Európa kellős kőzepén a Kárpát-medence olvasztó 
tégelyében, a Kárpdtok hegyláncainak északi és déli lejtőin. Hazájuk, mely Kárvátaliai Rusz né
ven vált ismertté a keresztúton -terül el, ahol Ukrajna, Lengyelország és Szlovákia határai találkoz
nak. Magyarországon és a fent ern1ített országokon kívül Európában még kisebb számban élnek 
ruszinok Ro1nániában, Jugoszláviában. Horvátországban, Csehországban és l\fé1netországban. 

Közigazgatásilag elkülönült területtel ezen országok ezvikében sem rendelkeznek, így Kanadá
ban és az USA-ban sem, ahol számuk mimegy 600 ezer fő, Ausztráliában pedig 15 ezerre becsü
lik a számukat. 

A kurdokhoz hasonló politikai helyzetüknél fogva (nincs államuk) egymás között; kapcsolatai
kat főleg a ruszin kultúra ápolása, annak átörökítése, ezek különböző fesztiválokon való bemutatá
sa révén tartják. Főleg politikai jellegű az l 991 óta kétévente megrendezésre kerülő Ruszüiok 
Világkongresszusa(RVK). Az első 1991-ben Szlovákíában, a második 1993-ban Lengyelország
ban, a harmadik 1995-ben Jugoszláviában, és a nezvedik 1997-ben Mazvarorszázon került meg
rendezésre .. Az RVK-nak választott vezetői vannak, akiket az adott ország szervezetei delegálnak, 
majd a kongresszus választja meg őket. 

.~hazai ruszinság önszerveződése 199!-ben _{(otnlóskán kezdődött, ahol is létrehozták a lvfa
f!yarországi Ruszinok S7er.,;ezetét. /1.._ szervezet elsődleges célja volt elismertetni (taxáltatni) a ru
szinokat. Ezután került sor az érdemi munkára, melvnek ma már ig:en látvánvos eredményei van
nak~ mégpedig: a kétnvelvű ruszin-magyar, kéthete~te megjelenő Ruszinszkii Zs.vvot címG: folyó
irat, a ruszin nvelvet oktató általános iskola Jl.1ucsonyban) a J1agyarországi Ruszín Tudományos 
Intézet Budapesten, a lvfagyarországi Ar..dy ilr1arhol Afűvészeti Társaság Budapesten, a Drany 



(~J-folló) LVéptánc Egyesület Budapesten. a Ruszin Tanszék a nyiregyházi Tanárképző 
havonta e2vszer ruszin nye!Yű adás a Rondó című nemzetiségi műsorban az MTV -ben, n1szin 1,te
levíziós magazin műsor a Ze1nplén T1/-ben hetente Sátora(iaújheiyen, a Magyar Rádióban rnin~en 
héten kedden ruszin nve-lvű adás Budapestról~ a l'<1A.RUSZE kiadóia múködése óta több irodalmi 
é? tudomár;-;os kön~Tv~t j __ eientetett rr;ei~ t~bb -~?pdal kó~us .. I?~k~ik NI __ ucs?;~ban és Ko;nió;kárr, 
anol az elsoben ruszin muzeum, a maslk te1eoulesen oed12: -tajhaz ail az erdeKiődők rendelKezesdre. 
Persze van mé:;: feladat a jövőt illetően, hisze~ me2: k~ll oldani az óvodá.i.z~ gimnázium bevezetés~t. 

~ " ~ ---· i 

:tvlindezek alapján: rnegfeleJni a felkérésnek, hogy megfródjon a hazai fLJszinság törté
nelme, kuitúráia~ etimológiája. vallása. nem -Könnyű. de önmagamnak is tartozom az
zal, hogy ez a- mű miel6bb olvashatóvá váljon az érdeklődOK számára. Bízom benne, 
hogy olyan szeretettel forgatja a tisztelt olvasó ezt a könyvet, amilyen szeretettel írtrun 
erről a hányatott sorsú nemzetiségrőL A szerző 

A TÖRTÉNELEM 

E történelmi áttekintés során igyeksze1n valamilyen kronológiai sorrendben, röviden vázolni a ru
szinok történetét_ li .. cél a rnagyarországi ruszinság bemutatása, ami nem lehetséges anélküt h~gy 
ne mutassam be a környező országok -ruszinságának történelmét, hiszen a régi időkben a ruszin~ág 
egy államban élt~ lviagyarország határain belül. 

1 

Több történész még a mai napig is élénk vitár folytat a ruszinok eredetéró1. Van .. 11ak, akik ÚJSY 
gondolják, hogy a ruszinok rnár Krisztus előtt is a Kárpátokban éltek és vannak! akik azt -állítj ak, 
hogy a ruszinok ősei a fehér-horvátoknak nevezett sz lá v törzsek, akikről az ·első feljegyzések a VI
VII. századra tehetők. !víások pedig azt áHítják, hogy a ruszinok a magvarokkal eg;vütt jöttek bf a 
Kárpátok rnedencéjébe. /\ vita - gondoiorn - rnég sokáig ·eltart, azonban egy bizonyos, hogy a ru
szin-ok ősiakosai ~ Kárpátoknak. eg}' köztes szláv nép, .mely a mai napig európai és hosszú évstá-
zad~~o~ ker~sztül egy h~zában é.lt békess~gb.-en a m_ag~arokkal. l ·~ , 

1 
~ __ • • l 

Nehany k1ragadott perda, .me1y a rusztnsag ereaetevel foglalkoztk, meg a .tCrono1og1ar sorr9nd 
eiőtt: 

Konstantin görög császár 950-ben azt írta, hogy lernkek és bolykok lakják a Bobinoju-hegy 
túloldalát, azt a vidéket, amit 610 körül hagytak el a horvátok_ Érdekes az a történet -is, miszeririt a 
legnagyobb szláv népcsalád egy 2:ermán törzstől kapta a nevét A ruszin szó eredeti ielent~se 
ugyanis "északi germán"-t. .,skandináv"-otje!ent. A VIII. században, amikor a keleti szlávok ősei 
a történelern korszakába léptek, netn volt se közös nevük, sem közigazgatásilag megsz_erve~ett 
államuk. Allandó volt a viszály törzseik. falvaik között. A iegrégibb irat errő! a Nesztor-krón~ka 
(1000) mely szerü1t az lljTnen-ró környékén élő szláv törzsek megunták a sok visZálykodást, egj,._e
si.iltek és a tengeren túli Ruotsi (Rusz,jj nevű skandináviai törzstől kértek segítséget: "Földünk rw,gy 
és gazdag, de nincs rajta rend. Jertek uralkodjatok rajtunk és korm.ányozza_~ok bennünket .. n E~ a 
kicsiny törzs, mely Svédorszá2 nyugati részén Uppland, Södennandland és Ostergöt/and terülelén 
lakott, elfogadta a meghívást és először uz HjmerHó környékét szállta meg, maJd a Dnyeper men
tét is és Kiev központtal tnegszervezte az államot közigazgatásilag ... A. Ruotsiak vezetője Rusik 
volt .. ~z általuk megszállt terület a ,,rúotsiak földie", azaz Ruszka Zerttlja, röviden a Ruszi nevet. 
kapta .. l\ ,.megszállók" két évtized tnLdtán annyira beleolvadtak a szláv többségbe~ hogy se~i 
nyomot nem hagytak maguk után. Unokáik már tiszta szlávok. A közigazgatásilag megszerve*tt 
területnek Ruszí lett a neve (1{ievszka Rusz) lakosai pedig származásukra való tekintet !).élkül a 
ruszin, ruszkii nevet kapták. A 9l2. évi szerződés, melyet Oleg kievi fejedelem kötött a görög9k
kel, a fejedeleinség lakosait már ruszinoknak nevezi. A XII. századi2: csak a kievi fejedelemségqek 
volt Ruszj a neve .. de ettől kezdve lassan a többi fejedelemség is átvette az elnevezést. fA világtör
téneieinben 1nindez ne1n egyedülálló. hiszen a franciák a frankoktól f germán). a poroszo~ a 
pruszoktól (szlávl. Lombardia a !on2:obárdoktól, a bolgárok egv kihalt bolgár nevű török néo nevét 
vették föl] ' 

A XIIL században a tntárok elpusztították Kievet. Így alakult meg délen a holics-velhíniai. 
északon a viadüniri. illetve a moszkvai feiedelem~ég. A.z előző a kievi jogutódjának tartotta ma~át, 

de mert jóval kisebb volt annát igy .,:i1ala Ruszj"'-nak. ne"'.rezték eL Közben a ;:noszkvai ill.<o2:·en5si:l
dött, s azért, hogy megklilönböz-tessék a kis-oroszoktóL elnevezték 1'-\'a'Z~",:-Oroszországnak_ c.z 
elne\:ezést aztán átvette a keleti szláY irodalorn és a világ is. 

i\ ,magy'ar oklevelek a XVIII. század végéig csak a kievi iUet;":e a l-::oiics-;.:elhiniai fejedelemség 
lakosait hivja oroSzoknak. a moszkvai fejedelemség lakóinak ne\-e n!u:c;zka_ moszkovita. 1667-beE 

~~;~~0Yi~~~~:~~~!~~:~~f~~:~ t~E~~:i~:20~f[~~L:~~~~~~~:~~~~-~:~~i:~~él:~~e~~~~~; 
lviivei az ukranizmus a XIX. században Gácsországban {-Galíciába:-z) is tért hódított, a 

holicsi ruszinok is elvetették a ruszin neveL A, XX. századra má1· csak a '"'rnm.n-

~~:~ :e;::::~ t~~~~~~t t~:C~~e~~~f~ ~:~~~~: 1;~~t~~~;~:;~~c~;:~kereit Például :e~a~~~=:~ 
voÍ:~inai lakosságot a magyarak oroszoknak nevezték, az Oszrrák-~vlag:-.ar I'víor:archia idején pe
di2: n1ár ruszinoknak nevezték őket. l\_ későbbi történelem foh-arnán a Ho.bsburg-d1nasztia befolyá
sá~al oroszokból ruszinok. majd az I világháború befeJez::é~e: r L.~L~t~o-kbó' uk~ár..ok lettek mely 
tendencia a mai napig tart. 

trdekes az 3. feltételezés is, hozv a maQvarok beiövetelükke! k~tté \"ágták a horvá;:ok területéL 
A. megszállt terület a Duna-Tisza ~:idéke? melyet a Kárpátok vesznek körűl. .A. magyar életmódra 
ie1len1ző volt a sík vidék, ezért választották ezt a terűleteL történt. a fehér-horvátok 
{'ne;nes-hort/átok) megmaradtak a K~rpátok délnyugati lejtőin_ .A.. nyugatra szintén 
horvát törzsek éltek. A magyarság magával hozott szlávismeretc~ s \,-clük való együttélése okozta 
azt. hogv a keleti fehér-horvátokat ruszinoknak~ oroszoknak nevezte el. A térrveken alaouló törté
nelmi ;datokat vizsgálva mef!állapíthatjuk: a ke!eti ruszinsá2:ból orrJszok lettek Oroszország terü
!etén~ ukránok az ukránok területén fehéroroszok fehérorosz terüieten. és csak a fehér-horvátok~ 
akik elfogadták a ruszin neveL maradtak ruszinok. még akkor is. ha tudják valódi nevüket. Mind 
ez véglegesítve a Saint-G-ennain-i egyezmény aláírásától kezdve lett (l 919. szeotember 10.), ahol 
is áll;muk megalapításával a PodkanJatszka Rus? (Ruthenia) államne;;et kapták. (6 hónapig áHt 
fenn!) 

E rövid bár érdekes kitérő után tétjünk vissza a J\ közhiedelem szerint 
Círili és Meród bizánci görög misszionáriusok tartva 862-ben eiviszik a 
kereszténvséget a Kárpátoktól déire élő ruszínoknak, akik fel ls veszik azL 896-ban magyar tör
zsek kelnek át a Kárpátokon és 903-ig tartó harccallegyőzik Lc;.borc szlá·v' fejedelmet Ungvárná.L 
Cirill .és Metód létrehozzál_<. a przenrySfi egyházinegyét a ~__,_ században és így a Lemko területre lS 

elkerül a kereszténység. (A mai Lengyelország déli része és Szlovákic észak-keleti vidékei.) 
992-ben a galíciai kijevi-rusz terjeszkedni kezd felé. a Jemkek keleti vidékeire kacsin-

gat i\ lvfa~yar Királvsá2: az ! 030-as és az l 050-es kiterjeszü a Kárpát<?któl 
délre fekvő ruszin lakta területekre. /\.z 1340-es ~vekben Galícia és a keleti körzet beleol-
vad a Lengvel Királvságba. 1396-ban a--- Koriatovics Tódor fejedeleln letelepszik !vi unká
cson, és megalapítja az ortodox S;.ent kolostort a Szerzetes-dombon. 1440 körül a n:tszinok 
első püsnökei kormányozni kezdenek ~1unkácson.. 

l\. breszti-unió 1595-ben létrehozza az unitus egyházat Lengyelországban, beleértve a Lemko 
körzetet is_ A .. z ungvári-unió 1646-ban létrehozza az unitus egvházat l\"ia2:~;{arorszá2:on. beleértve a 
Kárpátaljai Ruszt és az eperjesi körzetet is. !692-ben a przemysli ortodox egyházmegye csatlako-
zik a Rómávallétrejött egyházi unióhoz_ losep/z de Canúllis i 698-ló99-ben megJelenteti a 
kárpáti ruszinoknak szánt első nyomtatott az (Bu!c;ar) és a katekizmust 
(Katvkizisz). t703-17ll a ruszinok csatlakoznak ll. Rákóczi Ferenc magyar fejedelem, Munkács 
urán~k sikerteien szabadságharcáhoZ a Habsbun:: uraio1n ellen. Ekkor válik nYilvánvalóvá a ruszi
nok elkötelezettséae Rákó;zi és a magvarsáQ iránt Ezt a hűsé;zet Rákóczi az~al isrneri ei, hogy a 
ruszin~kat "Gens }tdelissinuz" -nak, a;~z ~~le~kedvesebb néverr~~, -nek nevezi. amire a ruszin nép a 
maga bátorságá val~ vezére iránti szeretetével rá is szolgá}t. 

j'Vfáranzaros megye utolsó ortodox püspöke 1731:_-be,n és a f{ó.rptitaljai Rusz eddig fenn-
maradó ortodox e2:yházközségei csatlakoznak a Rórná val unióhoz. J 7 45-ben a ruszinok 
Bácskába {Vc~jdasdg) költözn;k és Orosz (vagy másként Bács) Keresztúron (Rus7 ki Krsztur) te
lepszenek le. 



l 771-ben létrehozzák az önálló munkácsi görög kar:oEkus egyházmegyét~ melynek székhei;yét 
1780-ban áthelyezik [fngvána_ .r\ Habsburg birodalom 1772-ben elcsatol!a Galíciáta Lemko tert
letekkel együtt LengyelországtóL 

l 777 -ben görög katölikus egyházmegye jön létre a horvát-hországi Kőrösön. 
1778-ban Ungváron görög katolikas teológiai szemináriumot nyitnak Bacsinsz!.,_r:y András 

pök "aranykora" ideién. 
1818-ban létrejö~ az eDeriesi (PreSov} görögkatolikus egyházrnegye. 
Lucskaj A1ihály 1830-ban kiadja az első ruszin nv-elvtan könyvet 
1847-ben Alexander Duchnovics kiadja az első ruszin nvelven írt iskolai tankönyvet. 
~/\z __ {8~~~~s __ s?a-badságharc idején eltörlik a iobbá2:vságot a ruszinok és a Hab~burg bJJro<:iailorn 

mas nepe1. Kozott. 
1848-50-ben létrehozzák az un2vári katonai körzetet, arnit f6ként ruszin személyzet igazgat. 
1850-ben megalakul az első ruszin kulturális egvesület, melynek vezetője .AJexander 

Duchnovics. 
1867-ben megjelenik az eiső, a szüiőhazában kiadott kárpáti ruszin újság-Ungváron Szvit cím

meL 
1872-ben elkezdődik a ruszinság területeit átsz-elő vasúD/-onalak ~építése_ ·Ungvár ezzel össte

kapcsolódik iv1agyarország többi részé-vel .. A. lt,_pkovi-hágót pedig keresztezi a Budapest-Lemb~rg 
vonaL l·\z 1880-as években megkezdődik a tömeges kivándorlás az- Egyesült ÁHamokba. Ez a fo
lyamat az L világháborúig tart ,.Vissza az ortodoxiához" jelszóval 1891-ben a minneapolisi Tqth 
Elek atya görög katolikus gyülekezetével csatlakozik az orosz ortodox egyházhoz_ .. ~z Egves'ult 
Alla1nokban 18.__92-ben meg..__~laku1 az egyik legrégebbi Görög Katolikus Szövetség és la;ja jaz 
"Ainerikanszkvi rusz.kv vieszrnyik''_ 1897 -ben rneznyílik ;VoK'V Sacz-ban a -lemko ruszinok első in-
tézete. a Ruszi~ Kol!fgium (R;tszka Bursa). ~ - , ! 

A. vajd~asági r~sz:no-~ : .. 9?4~b~n kiadják ~osztclnyik Gábor ruszin nyelvű költeményeit~ l q] l-
ben a iemKo ruszrnsa2: e1so uJsagat a ,.Le;nko '-L l 

Az 1914 augusztu;ában kitö!~ L vilás:háborúban a cári cs avatok üktóberben elfoglallák a Lem)ko 
körzetet. 1914-15-ben az osztrák hatóságok szinte az egész 1errLKo-ruszin értelmisége~ a Graz kö-
zeli Talerh;ofkoncentrációs táborba depo:-rá1ják. <.-' 1 

A Vatikán 1916-ban külön admínisztrációt hoz létre a Magyar Királyságból elszármazott görpg 
katolikusok számára az Egyesült i~Jla1uokban. ~~ 

1917 májusában New York Cirvben megalakul a Liga Kárpát-Oroszország Felszabadításáért. J'l.z 
Osztrák-Magyar Monarchia !918. no,· ember 31-én összeomlik, a Magyar Királyság köztársaság;gá 
alakuL Novembertől az elkövetkezendő három hónapban~ több nemzeti tanács alakul 
Podkarpatszka Rusz terü!etén, ameiyek csatlakozásra szóiítják a lakosságot Magyarországh~z, 
Oroszországhoz, Csehszlovákiához, vagy Ukrajnához. November 12-én a Magyar Ruszinok A11fe· 
rikai 1Vemzeti Taná.c·sa csatlakozásra szólítja fel a ruszinokat ·Csehszlovákiához. November 24-éq. a 
vajdasági ruszinok csatlakoznak a szerb-horvát-szlovén. azaz a Jugoszláv Királysághoz. Még ~z 
év december 5-én kikiáltják a Le1nko-Rus::.in Köztársaságat Florynkában, melynek vezetŐje 
faroszlav Kacsrnarcsik_ 1\ .köztársaság 1920 Inárciusáia működik. December 21-én a MagJ-tar 
Köztársaság munkácsi székheilyel létrehozza a Ruszka Krainának nevezett autonán-z területf:t; 
melynek vezetője Szabó Oresz.t_ 1919. 1nájus 8-án az ungvári Központi Ruszin Nemzeti Tanárcs 
úgy szavaz, hogy á ruszin földet Csehs~lovákiával kell egyesíteni. 1919. július 2-án Ruszin Nem
zeti !'v!űvelődési Társaság alakuL 1nely a vajdasági ruszinok első kulturális szervezete_ 1919. szeo
tember !O-én a St. Gernuzin-i Ec,z,-ezménv elismeri a Kámátoktói délre élő ruszinok csatlakozását 
Csehszlovákiához. a .Jezszéiesevbb köré{ autonómia'" gar~ntálása me!lett. 1919 októberében mtjg
alaku! a ruszin tanulmányok első egyetemi tanszéke. a Budapesti E2:vetem Ruszin Nvelvi és Iuo
dalmi Tanszéke. 1920-ban kinevezik a Podkarpatszka Rusz első kormányzójává Gregohj 
Zsatkovicsot, aki amerikai ruszin. 1923-ban K9sztelnyik Gábor kiadja a bácskai (vajdasági) ruszin 
nyt?lv nyelvtanát_ I\1ég ez évben az Egyesült Aliarnokban létrehozzák Pittsburghban a Rutén Qö

r<=:Q Katolikus Exarchátust. 1924-ben 1negjelenik az első vajdasági ruszin, újság a Ruszky 1Voviny 
(Ujvidék). 1929 janüál~jában \Vinnipe2:ben Vvfonitoban) 1negalakul Kanada és az Egyesült Állambk 
első Le1nko Szövetsége_ ~!1 .. z J 929 Íebruá1jában a Cun1 l)ato Fuerit című~ a cölibátussal és az ~ 
házi tulaidonnal foglalkozó vatikáni rendelet nagy felzúdulást kelt az Egyesült Államokban élő 
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katolikusok körében_ 1931-ben a Csehszlováliában létrehozot-t 
,Qavl··~"'"'~avP·t a szerbiai Ortodox Egyház fennhatósága alá·helyezik_ {932_:ban 
'"''·&·""'"-'"'-a 1emkok első állampolgári szer·vezete~ a Lemko 

2:örö2: katolikusok számára létrehozzák a. f_,einko ~Adrnini.s-:zJ:ri.ciót~ ~vletodij 
Trochanovszkij kiadja az első lemko-naszin eleini iskolai tankönyvet l93S_ szeptember 19-én 
megalakul-az amerikai Kárpáti-Ruszin OrtOdox ~Görög Katolikus Egyház~ Johnstort:ni Püspökség 
néven. Október ll-én létrejön a Podkarpatszka Rusz (Kárpátalia Rusz) elsó autonórn kormán•.,;a 
Bródv András vezetéséveL Október 26-á~ Volasin ARoston ""vez~Ú~sével pedi2: a második autonóm 
kárpátaljai kormány és novemberben a tartományt átkeresztelik Kárpát-irkra}na névre. 

1939 .. március 15-én Kárpát-Ukrajna kinvilvánitia függetlenségéL .é\ két közötti 
poiiükájának megfelelőerr Magyarország Kárpátalját visszacsatolj.a. fgy v·issza egység. 
l)ngváron 1941-ben .megalapítják a ruszinsáz első tudománvos szervezetét. :1 Károátaliai Tudomá
nv;s Társasáf:OL (i\ Ma'gyarországi Ruszin Tudoinányos Intézet ennek a -társaságnak a~ utódjaként 
műk.ödik.) 

1944 .áprilisától májusig több mint százezer zsidót <iPnr•r""'""' 
Rusz) t-erületéről a náci Németország haláltáboraiba_ 
kiűzi a németeket és a magyarokat a Kárpátaljai Rusz területérőL azon 2 napon a .v1uru'-'""''vu 

összeülő Nemzeti Tanács ~ Kárpátaljai Ruszt csatlakozásr2. szólítja a Szovietunióhoz, decem-
berben pedig a munkácsi Ortodox Egyházmegyét befogadják az orosz Ortodox Egvház fennható
sága alá (1noszkvai patriarchátus). 1945 márciusában az eoeriesi {PreSo-"_·. Szlovákia) körzetben élő 
ruszinok politikai érdekeinek képviseletére létrehozzák az Ukrán ~emzeti Tanácsot, egy olyan 
terJ.1eten. ahol ukránok sohasem éltek. 

Szomorú eseménv következik be a ruszinok életében 1945. június 29-én. Csehszlovákia 
átadja Podkarpatszka Ruszt (Kárpátaljai Ruszt) a Szovjetuniónak. Csehszlovákia.áHamfő
je ekkor Benes. 

1945-46-ban részben kényszerből, közel 150 OOO lemko ruszin és 12 OOO Eperjes (PreSov) kör
nyéki ruszin te!eoül át a Sz.ovjetunióba_ 

l 947 áprilisában és májusában a Visztula i\kció során közel 35 OOO lerr..ko ru-
szint ~elepitenek át -erőszakkal nyugat és észak az akciót először 1997 -ben 
ftélte el a Ruszinok IV. Világkongresszusa Budapesten és Jyjclatk<3z;atiib:m kérte a lengyel kor
mánytól a lemko ruszinság jogainak helyreállítását Lengyelországban. 

!949_ augusztus 28-án a szoviet hatóságok felszámolják a görög katolikus egyházat Podkar
patszka Rusz területén. Hasonló esernényre kerül sor l950. április 28-án Epe1~jesen (PreSov), ahol 
az egyházzsinat felszámolja a görög katolikus egyházat Csehszlovákiában. 

1952-ben a Szlovák Kommunista Párt határozatával az eperjesi körzetben 1negvalósítják az uk
rán nemzetiségi politikát és létrehozzák az Ukrán Dolgozók Kulturális Egvesületét_ 1956-ban Len
avelországban is megalakul az Ukrán Társadalmi-Kulturális EZ\.'csület. mel~y az egyetlen legális 
szervezetté váiik, melyben a le1nko ruszinok. ápolhatják örökségükeL 

i 968_ júniusában, 19 év elteltével .Csehszlovákiában helyreáHították a görög katolikus egyházaL 
A többi ruszin intézmény újjáélesztésére történő kísérletnek véget vetett a Szovjetunió augusztus 
21-i inváziója. 

1974-ben a vaidasáai tartománv széleskörű autonómiát kap Jue:oszlávián belüL .A.. ruszinokat 
elismerikmint a tartOmánv öt hivatalos nemzetiségének es:vikéc 

~A..z .egyesült ~.\llamokban 1978-ban Kárpáti Ruszin Kutatásí Központot (Carpatho-Rusyin 
Research Center) alapítanak. 1983-ban Cz.ornában (Lengyelország) megtartják az első lemko ru
szin kulturális ünnepet, a Vatrát (Tábortűz). Ezidőtájt jön létre a Minesotai Ruszin Szövetség 
(USA). 1989. áprilisában létrehozzák a Lemko Szövetséget Lengyelországban a lemke-ruszinok 
számára_ SzeDtemberben helyreállítják a e:örö2: katolikus eg:)'ház le!!ális státuszát Kárpátalján. 0o
vember 17-én Csehszlovákiában véget '""'ér a,___ kom1nunist~ uralo~- Egy hét múlva az eperjesi 
(PreSov) körzetben élő ruszinok "Kezden~ényez.ő csopoft"-ot hoznak létre a politikai és kulturális 
változások érdekében_ 

1990 februá1jában megalakul a Kárváti Ruszinok Társaságga Rusz (Kárpátalja 
Rusz) területén élő ruszinság számára. Márciusban a szlová..k:.iai ruszinok megalakítják a Ruszin 



l 
(fjjásziiletési Társaságot. Októberben a Cseh Köztársaságban megalakul a Károátaliai Rusz Bará 
tainak Társasága. 

1991 márciusában a szlovák-iai ivíezőlaborcon megtart~iá-k a Ruszinok I. Világkongresszusát 
Május 3-án Kom1óskán. (lv1agyarország) megalakítják a Magvarországi Ruszinok Szervezetéi, a 
lviagyarországon élő ruszinok poii-tikai, kuiturál-is és érdekvédelmére. December 1-jén megerősíti._~( 
tTkrajna függetlenségér. Kárpátal_ia lakosságának több mint 78 -százaléka a terület önállósága mel
'lett teszi le a voksát, amit az :U-krán Kormán v a mai napi~ sem vesz tudomásuL megsértve -ezzel! az 
alaoverő emberi jogokat. "' - --- . ...., l 

l 99~ b ~" ' ' . . ' . ' . . --· l .. l ,, 1 · . ... L novem ereoen mar a rnagyarorszag1 ruszrnoK Kepv1se1o1ve... egyurt a SZ!OVa..iHai 
Bardejovban (Bártfafürdő) megtar<-~ák az eiső ,Ruszirr Nyelvi Kongresszust. 1993 januátjábJ- a 
szlovákiai Eperjesen (PreSov) megalak-ul a ~Ruszin l'.Jyelv és Kultúra Intézete. Május 22-23~án 
Krynicában (Lengyelország) megtartják a Ruszinok H. Világkongresszusát. Májusban a magyar
ukrán alapszeződés aláírá-sának reakciója~ hogy Ungváron megalakítják az autonóm Podkarpatszka 
Rusz Ideiglenes Kormányát. 1994. áprilisától a magyarországi ruszinok kiadják a kétnyelvű rus~in
magyar újságukat, a Ruszinszkij Zsyvotot (Ruszin élet). 

1995 januárjában Pozsonyban kormányzati, állami és akadémiai tisztségviselőkjelenlétében hi
vatalossá nvilvánítiák a n1szin irodalmi nyelvet Szlovákia számára. Január 17-én megalakul a Ma
gyarországi Andy Warhol Társaság Budapes ten, melynek tagjai nem csak ruszin -származásúak~ és 
a művészetek minden ágát egybegyűjti. lvfájusban Ruszki Keresztúrban (Oroszkeresztúr) JugoSz
láviában megtartják a Ruszinok III. Világkongresszusát annak ellenére~ hogy az országban hábo
rús áliapotok uralkodnak .. 

!996. május 7-én Magyarországon létrejön a Magyarországi Ruszin Tudományos Intézet buJia
pesti székhellyel. Október 30-án a magyarországi ruszinok a budapesti Brodway étterem~en 
(Nagymező utcában) először rendezik meg a Ruszin Irodalom Napját, és ezt a napot kiáltják kli a 
ruszin irodalom napjává, amit évről-évre kívánnak megrendezni. 

1997. május 29-től június 1-jéig ülésezett Budapesten a Ruszinok IV. "Világ-kongresszusa. _/\ 
kongresszusok megrendezése óta elöször vettek részt rajta 21 ország ruszin képviselői. 

KULTÚRI\. 

~ Irodalom - -.A.. ruszinok a nyugati sz-láv (lengyel, szlovák). magyar és román 

i 

szomszédaiJól 
eitérően cirill betűvel írnak. Mint ahogy aiTÓl már a történelmi részben említést tettünk, ,a mszin 
terminus több szláv nemzetet jelöL ezért ez valamilyen szinten a kelethez köti őket~ így töbtkk 
közott a cirill betű használata illetve nevük utal a keleti szláv kapcsolataikra. Amikor a XvÜI. 
században a ruszinok könyveket kezdtek kiadni, ezek vagy a beszélt ruszin világi nyelven, vagy 
egyházi szláv nyelven fródtak. azon a liturgüü nyelven, 1nelyet a keleti szlávok, illetve a -délszlá
vok is használtak. A XIX. és a XX. században a ruszin írók továbbra is a ruszin köznvelvet hah-
ná1ták,.ugyanakkor t~bb~n irodalmi nyelvk~nt,ke~dté~ ~aszn_~:~i azoroszt is. , . ' l 

Az I 989-es forduJat ota ruszm nemzeti UJpszuletes Kezdocott mmdazon orszagokoan, ahol ru
szinok é!.U~~- J'viin~ez magával _ho~ta a~yeiv kodif~kálásán~k lehetőségél és egy ~j irány~atú ~~
dalmr eh, ,etreJottet. A mszmoKnaK saJal 1rodalmt hagyomanyark vannak, amelyeK a XVIII. sza
zadig nyúlnak vissza. Függetlenül attól, hogy melyik nyelven írtak, az írók alkotásai a ruszin é~et 
lényegét és népük szeliemiségét testesítették meg. Az egyik legkedveltebb téma a Kárpátok hegye
inek fensége s a szépsége iránti szeretet. N1agukat a ruszinokat istenfélő~ sztoikus népként festik ~e, 
kikr1ek látszólag az a sorsuk. hogy olyan természeti erők és kormányok irányítsák őket. amely~k 
fölött az egyénnek nem igen v-an hatalma. l 

A magvar-ruszin (uhro-rusz) irodaimat négy periódusra oszthatjuk: . l 

L A .. z egyházi szláv periódust a 1nunkácsi szerzetesház 1360-ban kezdődő működésétól számítjuk.i. 

Sajnos ebből az időszakból kevés munka maradt ránk. Jellemző a megmaradt irodalmi !
1 

alkotásokra az erős egyházi hatás .. A,. 1negőrzött tnunkák kézirat formájában ismertek. 
Ezek közé tartoznak; "Szkotárszkoe evanhelije" (1588-ból), "Dogmatika" (1598-ból), 
,.Huklivszkaja ietopisz" (!660-bólL .,Bohoszlovije pope Mitra" (1778-ból), 

,~Poiemicseszkoe szoc-sin;-'enyie protyiv katoükov i uniátov'' 
zahovorov t 707 goda·', ~,Njahovszkoe tolkov-cse -evanhelije'·~ 
Níaramorosszkih"', és az "Egyházi és \..-i_lági dalok gyűjteménye''. Szbornyik 
i szvetszkich peszeny'~. Ez utóbbi a moszkvai egyeterrt könyvtárában -található. Ebben 
az időszakban lát nap-világot Joséph de Carnillis püspök két könyve, mely már nyorr~ta-
tott formában jelenik meg. ,t\. ruszinoknak szánt könyvek az ._A..BC-s könyv (Bukvar) és 
a :Kat~kizmus {Katykizisz), ( 1698-99). 

II. Latin peri-ódus: a ){\TII. század első felétől számítjuk a XIX. század első évtizedéig. 

Ehhez az időszakhoz olvan személviséQek nevei fűződnek. tnirrt Bacsins::Jc>r' András 
püsf-"0k és Baz,il.ov~ts Jo;nnicius író ... Ba~sinszky i\ndrás l 732. novernber 14~-én szüle
tett papi családban Benetine községben .. Ungvár körzetében. ~A..z elen1i isn1ereteket a 
szülői házban. középiskolai· tanulmányait Ungváron a jezsuita gimnáziun1ban szerzl 
meg~ majd Nagyszombaton teológiai tanulmányokat folytat. Szerteágczó ku1turáiis és 
társadalmi tevékenységének horderejét kortársai is felismerik. Haláláról mely 1809. 
no-vember 7-én következik be, Grigássy Mihály a ruszin mű-,:elődéstörtén..et 
számontartott a-lakja így számol be: "Napkeleti egyházunk szemefénye, a .ruszinok <:"e
mény-sége, a Inunt.;_ácsi egyházmegye dicsősége. szeretett atyánk, Bacs-inszky Lt\ndrás 
őexeHenciája november 7-én elszenderült ... '~ (Bacsinszky Andrással részletesen 
·foglalkozunk a "Kultúra" fejezetben.) Mínt azt már említettük e kor ;násík 
egyénisége Bazilovits Joannicius~ aki i 742-ben született egy nagyon szegén:v 
csaiádban Ungvár körzetében. A szegénység ellenére mindent megtett azért, hogy ra
nuthasson. fgv Unsrváron és Kassán végzi el tanulmányait. Tanulmánvainak végezté>/el 
Murrkácsra költözik~ ahol 38 éven á~ éL Itt írja ~eg fő művét ; ~~Brevis~ notitia 
fundationis Theodori Koriathovits". E n1űve két részben lát napvilágot: 1~3. részig 
1799-ben, a 4-ó. része pedig 1804-ben. A másik fontos bár nem latinul írt műve a 
.~Liturgia magyarázata", (Objasznyenyina ljturgii), mely az akkori cenzor ·Grigorij 
Tarkovics (1816-tól eperjesi püspök) ellenállásamiatt csak kézírat formájában maradt 
ránk. 

III. A magyar periódus a XIX. század első évtizedéről, 1848-ig tartott. /\z e század eleji 1nagyar 
nemzeti ébredés hozta magával a latin nyelv elhagyását i\.1agyarországoi?:_ és így terrnészetesen a 
magyaroroszok, azaz a ruszinok körében is. Ez nem csak az irodalomban volt tetten érhető, hanem 
a beszédben is. Divat le-tt a magyar nyelv ismerete. E korszak kiemelkedő személyiségei 1laszilij 
Dovhovics és J.liihail Lucsk.c~i-

Vaszilii Dovhovics 1783-ban született egy mélven vallásos családban. ivlég tanuhn.á
nyainai~ ideje alatt írt néhány latin nyelvlÍ~'erset: melyek meg is jelentek nyo~1tatásban. 
Versíráson kívül számos 1nás műfajjal foglalkozott, így filozófiával, asztronómiávaL 
bibliával és esztétika tudománnyaL ~A..z ezekkel kapcsolatos művei mind 1nagy'ar nyel
ven jelentek meg. Tagja volt a ~1agyar Tudotnányos i\kadémiáná.k. 1849-ben halt meg. 
lv!ihail Lucskqj 1789-ben született. !skoláinak elvégzése után lJngváron lesz pappá. 
Lucskajnak megadatik~ ami az akkori tnagyarorosz (P'-uszin) földön keve~eknek, hogy 
hosszabb időt tölthetett külföldörí. Lukanszkij herceg, gróf de-Villafrank meghívására 
Itáliába utazik. A. herceg házi kápolnájában az istentiszteleteket a görög-keleti egyház 
mintájára tartja. Első munkája a magyarorosz tájnyelv nyelvtanának elkészítése volt, 
melyben erősen érezhető a szláv ideológia~ sőt a pánszlávizrp_us, me ly bélye-
gét az elkövetkezendő id6k irodalmára. Két kiemelkedő munka kerül még tollából, 
ezek már ruszin és latin nyelven. Az első a "Templomi beszédek az év minden vasár
napjára a nemzet tanítására~' (Cerkovnije beszidi Íia vszi roka poucsenyie naroda) Bu
dapest, 1831. l\. másik latin műve a ~,Kárpáti ruszinok történelme" (Carpatho
Ruthenoruln), rnely nem került kiadásra. kézirat formájában rnaradt ránk. 

IV. Ruszin periódus: a X:IX. század közepén a 1nagyarorosz (ruszin) földön elkezdődik egyfajta 
nemzeti ébredés. Az irodabuárok a latin és a magyar nyelvet felváltják saját nyel'v'ükre, a ruszinra. 
Ezt az időszakot olyan nevek fé1njelzík. rnint A. Duhnovics, iL Popovics, l. Rakovszkij, l. 
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Dulisko•.:ics, A. Dobrjanszkij-Szacs:xrov, A. Pavlovics. A. Kra.lickij, I. Szih;aj (IJriil JJeteor)~ lA_. 
Aiitrak (1'1/Jaterin), E. Fencil(r J. Stavrovszkij. (Pop;~adOVj és E. Szabov. ! 

Alexander Duhnovics a ruszin nemzeti ébredés atyja 1803-bari sztiletett a zempl6ni Topolán. 
Foglalkozását tekintve pap, Eperjesen kanonok {1843) mindemeilett a maga korának~kiváló köl~ő
je, egyben történész és pedagógus. /\. nen1zet egyszerű embere számára kiadja a "Könyv a kezdpk 
sZámára"~ (Knizsocska dlja zacsinajuscsih) és az imádságos könyrvet: a "Lélek kenyere~' (C~ib 
dusi) című művét. 1850-ben létrehozza és \·ezetője lesz a Ruszin Irodalmi Egyesület.'lek, és ~ét 
irodalmi kötetet ad ki ,,Üdvözlet a ruszinoknak" (Pozdravlenie -ruszinov) címmel. Elkészítette a 
ruszin nvelv nvelvtanát és a .,netnzeti pedagó2:iát'~ (Narodna pedago2:ia). Klasszikus múvének 
számft ,~Á jótett többet ér a ga~dagságnáÍ'' (D~b~ogyit~l pere~ás~et b;h~tstvo) című drámai mű\~e. 
Fontosabb munkái közé tartoznak még a -ka!endárok Haviszó (Meszjaceszlovo) címmel, a ,;Rövid 
földrajz" (Kratkyj zemepisz), a ~~Liturgikus katekizmus "(Liturgickyj katekizm) és az )Iott ruszin 
nyelv nyelvtanan (Szokrascsennaja gra1n1natika piszmennoho ruszkoho jazyka). valamint ,~Eperjesi 
eparchia története" (Isztorija Prjasevszkoj eparchii), és a "Ká:rpátoroszok ~gaz történelm~'~ 
(Istinnaja isztorija karpato-ruszov). Mint költő megú~ia a ruszinok himnuszát: "En ruszin voltarin. 

~ va2:vok és leszekn (Ja ruszin biv, jeszern i budu), melyet megzenésítet-tek. és azóta is megmarad~ a 
ruszin nemzet himnuszának 

Andrej Popovics 1809-ben született Tekeházán, ahol apja papként működött. Középiskolfut 
J\1áramarosszigeten és Szatmáron végezte el, a felsőíokú papi iskoláit pedig LTngváron. ~1unkáss~
gát Hajdúdorogon kezdi, majd az ungvári papi szerninárium rektora lesz, ezt követően Nag}r
Bereznán múl::ödik. 1852-ben védeimébe veszi az ungvári árvákat. !856-ban átköltözik Nagy

K?panszkba. 1888-_?a~ :?egka.pja ~ .n:eg_:isztelő "_Arany K~res~tet'~ .F~ .műve~ a "Hűs~g~s ~gyail" 
(\ernyJ AP11e1) !8J2-om, a .,Krs biblia' (MalenKaJa bibhja) I84t-oor. a "Nagy b1bna (\elika a 
biblija) !859-ből, és a "Templomi könyv·· (Cerkovnyj zbornyik) című munkája 18ó4-bőL 

l van Rakavszkij !815-ben szülerett Sztavnovban. A papi szeminárium első hat évét Ungváron és la 
hetedik-nyolcadik osztályt pedig Kassán fejezte be. Felsőfokú tanulmányait Ungváron végzi. 1837-
38-ban a püspöki iroda titkárságán dolgozik és egyben a házi kápolnában is szolgál istentisztek
tekkeL 1839-ben Felsőribicára kerüL 1844-ben az ungvári papi szerninárium igazgatója lesz 185@
ig_ 1850-59-ig fordítóként dolgozik és emellett 1858-ig az "Egyházi Ujságot" (Cerkovna Gazed) 
és a ,.Templomi Hírek" (Cerkovnyj Vesztnik) újságokat szerkeszti_ 1859-től 25 éven át papké*t 
szolgál Izán, ahol 1885. november 25-én meghaL Sokat dolgozik a tanulni vágyók érdekében, íg\y 
számukra meg úja a ,7 Magyarorosz nyelvtan''-t (Ruszka Gramatika) és az ~ 7A.ritmetika-"t. Mi~t 
írónak, nagy érdeme van abban, hogy az akkori irodalmárok ruszin földön anyanyelvükön írtak. l 

Joan Duliskovics 1815-ben szüíetert Hajlatiban Máramaros körzetében oapi családban. Iskolá,lt 
Un~vár~n __ k~z~i l825.:?en, maj~ filo~~fiá1: tc.n.~l Kassá~-. Felsőfo~ú P';P~ ls~olájá: U~gv~:o~ végzt 
Papi mukodeset l 841-ben kezG! el SzKotarszKban, maJO 1848-tm Ferso-Vereckere Keru, anonnaf' 
átirányítják Alsó-Vereekére i850-ben. 1869-től dolgozik Csinagyevoban. Fő műve la 
"Magyaroroszok történelmi vonalai" (Isztoricseszkije cserty uhro-ruszkich). A hámm részből állo 
munka hatalmas történelmi anyagot foglal magába. 

l 

Adolf Dobrjanszkyj-Szacsurov l8l7-ben született a zempléni Rudlev községben. Középiskol:ii 
tanulmányait Lőcsén, Rozsnyón, Misko!con, majd újra Lócsén végezte eL Filozófiai végzettség~t 
szerez Kass án és Egerben, majd újra Egerben elvégzi a jogot. A. tudományegyetem· elvégzése utáh 
beiratkozik az erdészeti akadé1niára~ anlit négy év után sikeresen elvégez. Iskoláinak elvégzés~ 
után több országban is dolgozik, így Csehországban~ .Ausztriában, Galfciában~ Lengyelországban 
és Svájcban. Itthon magas állatui tisztségeket tölt be, padmnenti képviselő, Ferenc Józsdf 
reprezentása a világosi fegyverletételnéL Mint tnagyarorosz képviselő sz;_orgalmazza a bécsi pa~
lamentnéi, hogy állítsanak emiék1nűver a tnagvarországi ruszinoknak. Elharcosa Podkaroatszk~ 
Rusz önáHóságának. Egészen fantasztikus irod~'i~ni ro unkássága során rrtindvégig kitartóan ~zolgá]-

, ' ' ' < '90" . ' l ' ' ' b ' ' ' d ')'' " ' l ta KlCS1ny rusz1n nemzetet. 1. .::.-ben nunyt c .:.nnson.lck an. '" ranK 1nara t _._L muve egyara~t 

l 

i ü 
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foglalkozik poEtiká·.,'at szépirodalommal és vailássaL Ilyenek a 
és nyugatonn (Kalendarnij voprosz v Rossli i na Zapagye) 1894, 
össznépi ,nyelvének kérdéseiről (Vzhljad .A..L Dobrjanszko na- voprosz 
jazyke) 1888, .. Hová jutottunk" (Kuda mv dosli) 1892, "Hol a-kiút?'' (Kde 

ob obsecselovekszkom 
1901. 

~4lexander Pavlovles Magvarország névszerű k.öltő~e~ /\. Duhnovics barátla 1819-b-en született. 
Kiváló költő és népdah::v-ffi·~Ő. Iskoláit L:\70Vban~ Bard~jovban (Bártfa), Mískolcon és Egerben vé
gezte középfokon. "Te.olÓgi;i végzettségét Tarn-ovban szerezte. 1848-ban szentelték pappá, és i864-
tó1 haláláig Szvidnyikben működötL /\.halál 1901-ben éri utoL 1848-tól rengeteget dolgozik 
ének felv-ilágositásán és több magyarorosz kiadványban jelenteti meg irodalmi rnunkáit. Bár 
ismeri a nagy-orosz nyelvet, műv-eit mégis anyanyelvén sárosi lemk dialektusban írja meg. Ilyerr 
műve a ~,Kispap'"(Gyjacsok) is. Pavlovics szenvedélyesen gyűjtötte a népdalokat és mondákat n,Spe 
körében. Ez a munkája jelenik meg J. Holovackyj ~~Halicsi és magyarorosz (ruszin) népdalok'. 
(Narodníje pesznyi Halicskoj i LTho.rszkoj Ruszi) című művében. rvíunkáiban ma~yarorosz~ íllet·v·e 
más -szláv témákkal foglalkozik. ,,Duhnovics bátyámnak" (Batykovi Duhnovicsu} cfmű versében 
Duhnovics irodalmi nagyságát ajánlja fel a lv!agyaroroszországon élő ruszinok számára. 

Anatolij Kralickij a Zemplén megyei Csebinyben született 1835-ben. 1858-ban szerzetessé av~t
ják, majd.ezt köv-etően a n1áriapócsi monostorban, rrúnt középiskolai tanár történelmet: és egyhaz
iogot tanít, maid !_869-ben anát..lcént kerül a munkácsi monostorba. Kralickij igen termékeny és 
;okoldalú író. "'szentbeszédeket, történelmi vázlatot, liturgiai n1agyarázatot~ erkölcsi novellát és 
cikkeket ír a falusi gazdaságróL Történelmi dokurnentumokat gyűjt a magyarorosz kolostorokról~ 
lejegyezte az ősi népszokásokat, és gyűjlötte a népí alkotásokat, dalokat, mes-éket. mondákat. V é
gezetül feltárt néhány ·elf-elejtett ruszin irodaírni kéziratot Igen érdekes műve az ,~Emlékiratok" 
(\Toszpominaja), melyeket I. V". névenjelentetett meg 1888-ban. 

lvan Szilvaj 1838-ba.! született a Bereg rr"egyei Szuszkovon, papi családban. Középiskolai tanul
mányait Ungváron,és Szatmárorr végezte. majd Budapesten és Ungváron szerzí meg teológiai mű
velt;égét. 1862-ben mint pap kerül ~unkatársként édesapjához, akinek halála után át~~es~i rozí_ció
ját. 1881-ben áthelyezik Szuszkovoból Turjaremetére, ahol haláláig, 1904-ig dolgozrk. ::iZllVaJ el
beszélései eltérnek a hűen ábrázolt karakterektó1~ hamisítatlan a humora. Ezek közüllegjellemzőb
bek a következők; "Világos hús•.;éf~ (Szvetloe Voszkreszenyije)~ "Emberek vascipóben" (Ljude u 
zseleznych sljapach)~ nKrajcárosné komédiája·~ (Krajcárova kol!?-edija), nEgynapos cs_ászárságn 
(Jednodnyove carszto)~ "Pupákok~' (-Pupaky)~ ,,Hatos'~ (Sesztak), ~~Orök ií]ú&ág~' (\lecsna JUnoszty), 
és az "Egy kupica vodkáért", (Iz za jednu rjumku vodku). Több tanulmánya jelent me~ 
Oroszországban; "A magyaroroszok (ruszinok) helyzete Pankovics István kormányzósága alatt'' 
JPolozsenyija uhorszkych ruszkych pod upravlerrijem Sztefana Pankovicsa), ~,l\fagyarorosz lakoda
lom" (Uhro ruszka szvagyba). Versei az "Élet felén~~ (Na pele zsiznyí), "A hegyek mögür' (lz za 
hori) című verseskötetben jelentek meg. 

Alexander Mitrak, Materin álnéven publikáL Gyönyörű karcolatok, novellák szerzőjeként jelenik 
meg; "Egy Verhovülai út benyomásai'~ (Putyevie vpecsatlenyija na Verhovinye), és főműveként 
elkészítette a ruszin-ma2:var szótárat 1881-ben Un~váron. Ezeken kívül írt mé2: számos nagyon jó 
verset, mint a ~"\lerhovi~án·' (Na Verhovinye), .,H;gyek ami hegyein..k" (Hory~ naSi hory), ,Jó an
nak a gazdagnak, aki úrnak született" (Dobry tomu bohatomu, kto rodilszja panom). Mitrak nyel
vezete különbözik az általános poetizmus nyelvezetétől és annak tisztaságátóL 

Jevgenjij Fencik 1844-ben sztiletett a Bereg megyei Martinkán. A gimnáziumot Ungváron végez
te el még abban az id6ben amikor MagvarvrszáQ' mszinok általlakott területén mindenkí ruszinnl 
beszélt é~ ruszin nyelven f~lyt az oktatá;_ A gim;ázium után a Bécsi Teológiai Egyeterm-e jár. Már 
·ezekben az években eikezd vers-eket írni, amik különböző ruszin újságokban jelennek meg 
(Vlagyimir álnéven). 1869-ben megnősül és 1nég ebben az évben felszentelik pappá. Visszakerül 
Bogerevicére, Bereg megyébe. 1871-től 1872-ig Bukovcében szolgáL majd 1873-tól 1882-ig 
Duszinán szo1gá1. l 882-től 1894-ig Poroskon rnűködik~ ahonnan Nagy-Razsovicére megy és ott 
marad 1902-ig. Ezután Hürincse következik. ahol utoléri a halál 1903-ban. 1875-ben összeállítja 



ismert művét. a "Liturgiát" és. Eperjesen (PreSov) jelenteti meg. Röviddel ezután a neve nélkjül 
jelenteti meg regényét .,/\ hazában haza nélküf' (\l otcsizme bez otecsesztv·a) címmeL f885-től 
neki lát a .~Levél" (Lisztok) nevű újság kiadásához, me-ly sokáig az egyetlen időszaki orgánum 
magyarorosz földön. 1891-ben megjelenik az újság meEéklete ,,i\.dalék a -Levélhez" (Dodatok

1

k 
Lisztku) eimmeL Ezen kívül összeáHít egv "Imakönvvef' Gviolitvoszlolv·). Fencik halála után meg
szűnik az újság és a kulturális élet is m;redeken sÚHyed~i kezd. 'lers~i közül a legismertebbe~: 
"Öröklé(' (Vecsnoszty), "Dal a dalról'' (Pesznya o pesznyi), ,,Gondolatok~~ (?víiszli), "Krisztus f4l
támadt" (Chrisztosz Voszkresz), ,.Boldog hangok" (Radosztnie Zvuky) -és· a prózai műve~ a 
.,Koldus lélekkel" (Nyiscsie duchom). 

]ulij Sztavrovszkij, álnéven Popradov az elbeszélés műfajának mestere. Ilyen műve a ~~Karcolat<?k 
Poprádrór· (Ocserki iz Poprada). Etnográfiai munkái közill l€gismertebb a "Vásár Szpisbefl" 
(Jarmok v Szpise). Nagyon sok kitűnő vers szerzője is: mint a "Bánat a hazában'"' {foszka po 
otcsinye), "Esti harang" (Vecsernyij zvon) stb. 

Evmenyij Szabov leikész, az egyházi szláv és az orosz nyeh· tanára az ungvári gimnáziumban. 
Egy sor seg-édeszköz készítője az .iskolák és az önképző körök számára. Elnöke az Alexander 
Duhnovics Kulturális és Iv1űvelődési Eg:vesületnek. Nevéhez fűződik a ·~Rus~in nyelvtan és ollva
sás'' (Ruszkaja grammatika i csitanka) 1890~ "Biblia a nen1zet számára·; (Biblíja dlja naroda), r j
zokka.l, ,, .. Az egyházi szláv nyelvtann (Cerkovno szlavjanszka gramatika). Ezt a könyvet az el -
gyar,~s~~ott ruszin intelligenci,a sz~már~ ~és,zírette. ";';.,z ;stensz,~lő .az _eg!ház~ ,szláv és~~' rusztn 
emleKeKoen, a magyarorosz nep1 eloeszeleseK gyarap1t~sara az os1 nyeiv]arasoKoan 189.1. 192TT
ben kiadja a ~,RusZin nyelv ~yelvtana középiskolásoknak -·Kárpátaljai Ruszban" (Grammatika 
ruszkoho jazyka dlja szerednych ucsebny-ch zavegyenyi Podkarpatszkoj Ruszi) című könyvet. 

i\hogy azt láthatjuk a XX. század elejéig ·1ninden korszaknak meg voit a maga irodalmi nagysága. 
~v1a sincs ·ez másképpen, hiszen a ruszinok által lakott szomszédos országokban, a tengeren túl és 
oersze Magvarországon is él a ruszin avelv és irodalom. A mai kor le2:ismertebb ruszin nyelvű 
frói a köv~tkezó1c Podkarpatszka Ru~:z ( Ká!pátalja): Vaszil Szocsk7:z-Borzsavin, Vologyiniír 
Fedinisinec, Dmitra Keszelia, Vaszif Petrovaj, Szlovákiában: Marija Malcovszk..a, Stefan Szuchyj, 
Mikolaj Kszenjak, Lengyelországban: Olena Duc-Fajfer, Vlagyimír Hraban, Sztejania 
Trochanovszka, Petro Troc!urnovszkyj, Jugoszláviában: 1Vatalija Dudás, lrina Hardi Kovacsevics, 
Gyura Papharfu~fi, 

A1agyarországon: Hattinger-Kiebaskó Gábor, Kiss Judit. 
l 

- Mai magyarországi ruszin irodalom - Az 1994-ben a Magyar Művelődési Intézetben megref1 

-

~ezett "Ruszin .ú~?da!o'n~--a XX. s:~lz~~ végén--~' -eím~ konf?:~n~iá? r::ormos Sándor ezzel a térnával 
Kapcsolatban a Kovetkezoket pubilkalj a. Ebbol va{ok az alaObi resztetek: 

"!vfagyarországi ruszin irodalainról beszélni igen nehéz és egyben könnyű feladat. Nehéz azért, 
mert a Magyarországi Ruszinok Szetvezete (MARUSZE) megalakulása előtt nemhogy ruszin irodh
loJnról, de nzég ruszin nen1zeti,végről-se1n lehetett szó. hiszen a kainraunista diktatúra korsz.akábTn 
lviagyarországon a ruszinokat núnt etnikai kisebbséget ne1n isrnet"ték eL Viszonylag könny{[ ismer
tetni a hazai ruszin iradabnat azért, tnert jelenleg csupán egyetlen szerző ir .ruszinul, a trilingvisra 
költő és műfordftó Hattinger Klebaskó Gábor. 

lVIagyarországon főleg az északkeleti rnegyék helységeiben élnek ruszinok, főleg kis községekben 
1\fivel a rnúlt rendszerben a 1nagyar konnányzat a ruszinokat a hazai szlováksághoz sorolta, nem 
lehetett senr saját szervezetük. sén1. pedig iskolahálózatuk. Ezért a ru.'l·zin sziilóK gyennekei csupán 
szlovák vagy ;nagyar iskolában tanu/hattak. 

1't1ivel ruszin ÓlJOdák, [!.;kolák nenl voltak, ne1n alakulhatott ki ruszin érteliniségi ré(eg, sem pedig 
ruszin irodalonz. Sőt, a ruszin irodalJnat értő olvasóközös:-;ég senz. Ez az oka annak, hogy jelenlfg 
a nuzgyarorsz.ági ruszinoknak csak cg_vetfenegy költője van, aki hihetetlen erőfeszítések árán pró-

]2 

bálja lekűzdeni azokat az akadályokat és ellentrrrondásokar, nwlyeket költői páiy.'ájo elé görditeu a 
történelem. 

Van-e a hazai ruszinoknak anyaország uk? .lia lenne R'árpátalja lenne az., ahol jelenleg kh. 900 OOO 
ruszin él. Ez a terület .csakne;n ezer ét: ig rész vo ft. Az első ~.,-ilágháborii után Cseh-

szlovákiához. a második világháború után a Szovjem'.~Let:f!d~:1=~Pt~br0tOm~o.l.ot:.~ ~:oúv'_.,;~~:.~n~or'"on~~.t ~;:nuo; 
nyitja, hogy Kárpáralja soha nenz· tartozott - '-'~ ... ~_,_t- ~ .-. _ -- _ -"= -- .......... ~ --- _ 

utódállama görcsösen ragaszkodik ehhez a az itt élő ruszinok-
nak. magyaroknak, nélneteknek és 
jogokat sem. Erről tanúskodik az. évi referendz,an. 1nelynek olka!nráix)i 

nemytiségű lákosság 78 sz_áz.aléka Kárpátal.fa áuronórnüijcit kö-;.:etelte. de_az ukrán korrnán:y e jo
gos követelést visszautasította.. f\Te1n véletlen tehát. hogy ezek után kü(fOldön alakult nreg 
Kárpátalja, azaz Ruthénia illegális kornW..nya. 

lvfost, hogy a rendszerváltás után a 1nagyaF korrnánJ'ZOt elisrneri a hazai ruszin kisebbséget, rnár 
·csak az egységes ruszin irodalnú nyelv volt a feltétele annak, hogy bevezessék az 
óvodai és általános iskolai ruszin nyehal Azóta rr1egvalósult a ruszin nyelv kodffikálása 
is. 1995. január 27-én Pozsonyban, a ruszin ünnepélyesen kihir-
dették az egységes ruszin nyelv kod{fikálását, között jelen az t:unerikai, kana-
dai, lengyelországi, és kárpátaljai r:;rszinok képviselői is. 

Az egységes ruszin irodaltni nyelv után a sovén. áltudonzán_vos sze;nlélet által1negtéveszrett ukrá
nokna_k is el kell istnerniük végre, hogy a ruszin nyelv nen~ ukrán nyehjárás, hane1n 
önálló szláv nyelv 1nint példáu! az ukrán vagy a többi. 

A ruszinok hasonló nehéz utat iárEak be az eltnúlt ezer él,: alatt tnint a szlo-...Jákok, akik ezért is 
nagy szimpátiával figyelik a rus~inok 1nai nernzeti rnozgabnát. it1agaJn is nagy érdeklőáéssel figye
lem a hazai ruszinok ön_s·zerveződését. Anúkor Hattinger Gábor a lY!A..RUSZE-t, az 
els.ók kOzött lépten1 annak patro1iáló tagjai közé, ü hazai szlovák 
tem a komlóskai lakosok ruszin voltát, cunikor erre volt. A 
nak szerkesztője egyik riportjában háro1n igyekezett bebi-
zonyítani, hogy ők szlovákok. ·Egyik éppen Hattinger Gábor egy szlovák nyel-
ven irt versének idézésével vélJe bizonvftani a sz.lovák való tartozását. A SA1E círnű 
szlovák irodalrni, kulturális és társadalini folyóirarban .,Aj Rusinov sme asi milovali" 
című cikke;nben bebizony[tottcun. hogy nerncsak a sz.óban forgó Fuirom komlóskai s:uinnazású pol
gár, hanenz az egész község ruszin nenlz.etiségű. A nidióriporter beLátta, hogy ezúttal tévedett, ini
vel -a cikke;nre nern reagált. 

Amikor Hattinger Gábor arra. hovv vállalia:n el az. első önálló verseskötetének a szerkesz-
tését, nagyon szívesen tp,"rwPr.r~ kéré.;dt, és Jn"'a.Yt büszke vagyok, hogy a ruszin 
irodalo1n születésénél szerke...,·::,tőként nzíiködhettern közre. A kötet cime jem -
1Vevedel som- ]Vein háron1 n):elven i ró költőről van szó és. a ruszin szár-
mazású és an_yanyelvű költő az 
legfonrosabbnak. Az 1993-ban 
napvilágot. Míg a Zakaz.ana zvizda 

isn?.crt h.cirorn nyeh-' közül a ruszin? tartja elsődlegesnek és 
első kötete után 1994-ben további két könyve látott 
csiLlag) cún{i, csak ruszin verseket tartaltnazó kötere 

cirill betíikkel jelent ;neg, addig a filadU ,frilnati - l'Jadef drZat - Reményt tartani c{mű, három 
njeh·ű kötete más költdktől, általa rus::.in. nyelvre lefordftott versek 
teménye, amelynek ruszin rzyelvű részé! cirill het(ikkel, nyelvű részét pedig latin 
nyomtatták. 

Az olykor elkeseredett ruszin barátaún a következő tréfát szoktan~ els ütni: ,;ii.raikor 
mi szlovákok a közel!núltban békés úton, G cseheknek az. önálló államot, ezt a ,u'm,u.cu-

tot megte-hetjük a ruszinoknak is." HL! kornolyan a nuilyére néznénk ennek a gondolatnak, 
mar rájönnénk. hogy ennek a .ven1 tréfa. A Sz.lovák Közrársaságnak ugyanis eg~·,:általán nem 
mindegy1 hog_v szo1nsz.édai sors of att élnek. l'4i. szlovákok is tisztában vagyunk azzal, hogy 
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a~ új és dejnokratikus Euró oa csak önálló. füRgetlen nemzeti államok -önkéntes szöversé-
ge lehet. azt a tön)énysze~rűséget, hogy ~inden ne;nzetnek ~elsősorban önmagár.nk k€ll 
r;egk __ ii31d:_n~e :ajá't állan:i szuveren~tás.ának m~g~e~~mt~!é~rt~ ~. Szlo~ák lföz~~sa~ág s~ol!dáfs 
nozzaadasavaí soKat segrthet a. rusz,Lnok eman..crpc.c;Los toreKveseoe~n, es mar eadLg u segrtert ptil
dául azzal, hogy lehetőséget biztositott arra. hogy Pozsonyban rnegvalósuijon a ruszin nyelv kodí
fikálását jóváiu .. 1g_vó történelmi jelentőségű konferencia. 

_liattinger Klebaskó Gábor az ellentlnondások költője, aki beleszületett egy olyarl középkelet
európai káoszba, cuneiyre kiélezett történelmi. politikai, társadalmi, gazdasági, nemzetis-égi és 
etnikai ellennnondások a iellernzőek. A 1Vem tudtam cimű kötete, arnelv még a ruszin nvelv kodifi
kálása előtt jelent n-zeg, ;_ár c. fedelével is kínálja nz alapvető informá~iókat ezekről az'" ellentra;h
dásokról. atne!yeket azonban kordában tart a költő szigorú rendező elve. Közli. hogy olyan könyV
r-ől van szó, nre(ynek szerzője görögkatolikus ruszin családból származik. A szcrző a kereszté~y 
etika jelével hangsúlyozza. hogy nen~ ért egyet a kotnmunista ideológia ateista etikájával és a fe}e 
tetejére állfrott értékrendjéve l. A tri.lingvista költő első J::.önyvének címlapjáVal is jelzi. -hogy ő els~
sorban ruszin kjjftS. a ruszin -nép fia.· a háron1 nyelvű eimben első helyre került .annak ruszin ny1el
vű változata. A szerzá szilárd ruszin identiiástudatát hangsúlyozza az a fotó is, arnely egy Kárp t
aljáról szánnaz.ó. Buáapesten tanuló ru~zin leányt ábrázol. aki a ruszi-n nyelv és szülőföld kedv s 
szimból-Lanaként sz.erepei a cúnlapon. A kép aláírása akár Ruténia is lehetne. 

A nemzetiségéhez.. anyanyelvéhez és csrú(ú:(iához. szigorúan ragaszkoáó költő gyakorta vergődik! a 
polgári kötelesség é,..,. költői szabads-ág nzágneses erőterének két ellentétes pólusa között. Bel~ő 
lelki harcaiban azonban egyre inkább a keresztény etika norn1ái érvényesülnek. A költő és polg&r 
látja a keres:::J-ény egyház erkölcsi hanyatlását is, ezért az ő ideá(ja se;n a ké-tszínű, képmutató 
vallásosság, hane1n a:: igazhitűek következetesen keresztény etikája. ! 

l 

A költő látja a sc~ját népcsoportja életének ellent1nondásait is, a;nelyekjeloldásálwz azonban az:ő 
egyéni 1/italitása. erős akarata és dinanúkus aktivitása megfele-lő társak és vartnerek ió akarata, 
segitsége, együttJn{[ködés. ·e nélkül sokszor kevésnek bizonyul. De ő töretlenül bízik nép~ igazába~ 
melynek kivivásához egyre több harcostársra találhat. E harc átmeneti kudarcairól is beszámOl 
verseiben, de -egy p-illanatra sc1n rendül 1neg hite a végcél elérésében. Ezért is szép, izgalmas ~s 
emberi Hattinger Klebas·kó Gábor núndhárrnn nyelven irt költészere." l 

Figyelemre méltó a rnai hazai ruszin költészet női képviselője, Kiss Judit -:rnunkássága is. A költ6-
nő 1967-ben sztiletett Sárospatakon. a ruszin nemzetiségű Komióska közsé-gből származik. TanJ
mányait Sátoraljaújhelyen. a Szlovák Tanítási Nyelvű Altalános Iskolában'-' és a Szlovák Tanítá~i 
Nyelvű Gimnáziumban végezte. A szlovák lap- a Ludové Nov in y- hasábjain jelentek meg először 
szlovák nyelvlí versei. !995-ben kezdett e\ ruszin verseket ími, amelyek közill néhány már megjy
lent a Ruszin Élet cflnű iap hasábjain. A kéthetente tnegjelenő nemzetiségi lapnál dolgozott miht 
szerkesztő~ újságíró 1996 szeptei:rfberéig. Önálló ruszin verseskötete ez évben l-997-ben jele~t 
meg. l 

-Etimológia - A szlávság és azDn belü! a ruszinok jelenJétét a Kárpát-medencében nem csak la 
történelmi tények táinasztják alá~ de a földrajzi nevek és 1nás szavak is. Nézzük például az egyik 
ruszinok !akta megye, Zemplén esetét. A megye neve ruszinul Zemplin, s e névnek mint szónak, 
magában véve nincs magyarul értelme. Ha azonban szószerint lefordítjuk, a jelentése: földgáZ. 
Te1mészetesen sok száz évvel ezelőtt tnég netn használták a 1nai értelemben vett földgázt! De el
gondolkoztam a fürdésre szolgáló 1nedence szón is. Ismereteim alapján megpróbáltam elemezni,is 
összetett szónak véltem. eredetileg ,,ma dence" fonnában .. A. ma előtag jelentése ,.,van", a den~e 
utótag szintén ruszin. jelentése ,,alja"_ Így adnáru vissza a jelentését: van alja. Most nem célom 
azonban messzetnenő etirnológiai vizsgálatokat folytatni, de nagyon elgondolkoztatóak azok 1 a 
szópárok, iTielyek nünd a ruszinban. rnind a rnagyarban tnegtalálhatók: 
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olcs = ács; banja = bán:,'a; becselovari = becsülni: burkus = bürkus: bizovna =biztosan; bizuvati = 
bízni· ava(Yv = vao-y· valos11ii- ~'a1ódi· IPeZS'1 - rn>:>.z;;;.:a-v'""· viduk =vidék~ gaz= gaz~ galiba= 
ba; ~~ncs b~ gánc~; ~hir~ ~hfr~ d.iz~m;' =--déz:I~a; '"' ·-C'-,__ lada = láda; novta = és 
még sorolhatnánk. Ten:nészetesen a ruszin r .. veh-ben 
kedő munka készült-ezzel a témával kapcsol;tban. Az 
magyar együtt .élés nyelvi tükröződése V'"aszil című regényében'~. a másik ki
emelkedő rnunka pedig Dezső László: /4.. ruszinok hiYatala~ ::-ásbellséze a X\:"'II-XVIII században 
-Eredeti orosz cím-é-n ,.Gyeiovaja pisz:.nen.noszty ruszinov v X'iii-X\liii. vekach~~~ mely könyvben 
szótár, elemzés és küiönböz-ő szövegek találhatók az abc sorrendbe felsorolt sza-~ . ..-ak meHett, me-

lXe~e~-~~ve~: a ____ rus~-~n n~-e:_~v a rr.«tgya~-~~óL Nézzünk n~hán;. Lldvari amelyeket az 
elet ku1onbozo teruletetr-ol: csoportoKba szed ve köz öl: 

lláz, varaszti zazdálkodás: bu!:ór = bútor: gazda = gazda~ garadiCi = garádics (lépcső); fundus 
fund~s; bogja ~ boglya; fajta = fajta; 

~4.llatnevek: Bundi (kutyanév) = Bundi; Kedveska (tehénnév) = Kedves; Sarkan (kutyanév) = Sár
kány 

- K~pzőműv~szet-népművészet - A rüszinság a népművészet különböző formáit gyakorolja. Igy 
megtalálható köztük a hünzés. toiásfesté~- ~zö\·és. fafara2:ás, azonban a ruszin néoművészet kiilö
nösen ismert a népi éoítészet egy sajátos fonnájárói: 2. fatemplomokróL l\_ -d~mbtetőkön állÓ 
templmnok zöme a X\TIII. században illet'Je a XIX. század eis ő felében épült. a mai lv!a-
gya;országon ilyen templom 1nár csak egy \'an~ a 'híres inándoki fatempl~rn, a szentendrei 
skanzenban látható. 

-Festészet - A XX. század első felében a ruszinok egy egyedtilálló festőiskolát hoztak létre az 
úgynevezett "Kárpátaljai Barbizont", József Boksay, Béla Erdélyi, Tivadar 
Mevajlo, és Ernő Kondra-tovics voltak. a iemko ruszinok életét a világhírű 
naiv festő~ IVyikifor Drovnyak jelenítette 1\ mai időKben P.~ntal Kassa~ i\ndrás Koc-
ka, Vo!ogyimír Mikita, Mihajlo Beleny Bródy festők KárpátaljáróL Orest Dobaj, Stefan 
Hapak és Deziderij Millij festők Sz!ovákiában alkotnak olyan műveket, amelyeknek központi té
mája-a kárpáti ruszin élet és körnvezet ábrázolása. Ehhez a csooorthoz kell sorolnunk még a szin-
tén szlovákiai Fedír Vicot, aki poi'itikai szatíra író. ~ ..__ 

Magyarországon 1995. január -1-7-én alakult 
ság (MA WT). Tagjai~ ruszin és más 

a ~Iagyarországi Andy \V ar hol lv1űv·észeti Társa
u~ccn.c.~.uc"- a rnCívészetek minden ágát képviselik. 

Közülük Bolyki Lajos festőművész-grafikus. ruszin versek alapján, grafikáival mutatja be a 
gazdag ruszin érzelemvilágot. Grafikáin Inotívum a 2:ömb. melv a teljessé2:et hivatott 
szimbolizálni. Legis1nertebb grafikái Hattinger-Klebasko Gábor~ ,~ZaÍ<aza;a Zvizda" (Tiltott csil
lag) cím-ű verseskötetében láthatóak, az eredeti grafikák 1nagántulajdonban vannak. 

i\ legismertebb szobrászművész Jánosi András, aki az ősi ruszin isteneket hívta életre szobraiban. 
Ilyenek -Perun, 1nlnt a legősibb teremtő Isten és Lada a szerelern és szépség istennője. Ezek a szob
rok a komlóskai Ruszin parkban tekinthetők Ineg_ De Jánosi szobraí másutt is n1e2:találhatók. mint 
például Teresztenyén. ..., ---

Bolykinak és Jánosinak van egy közös :nunkája is a ko1nlóskai görögkatolikus temetőben. A gö
rög katolikus kereszten a megfeszített Jézus látható. i\ hármas kereszt tölgyfából, az életnagyság
tól valamivel nagyobb corpus pedig cseresznyefából készült. 

A I\1A. VYT ismertebb tagjai: Székely István \~littek Béla gitármű\lész~ Korn1os 
Sándor, Fuhl Imre. H.-Klebaskó Gábor költők. János. T. Horváth Éia. Hárs Katalin. Y!a-
gyar Zsuzsa. Olejnyik Agnes. Wieger lV!ariann, Sonyák Katalin festőművészek. 
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- llalúis - A .. ruszinok egyháza - akárcsak nyelvük és kultúrájuk - egyesiti a keleti (Slavia ortodd
xa) és nyugati (Slav]a rornana) kereszténység világát. Bárhol is éljenek a ruszinok~ görög katoli
kus vallásuk életük egyik -legfontosabb élettere. Őseik hasonlóan a többi szláv néphez a különböz~ 
természeti erőket megtestesítő lstenben hit~ek. E pogány istenek leghatalmasabbika Perun volt fl 
teremtő és a világot irányító isten . . 1\z ő fiai voltak a Tűz-isten~ az Eső-isten~ és a Nap-iste~. 
Volosz-isten vo1t a szegények istene és Sztriboh-isten a rossz szeleket uralta és engedte az emb~
rekre. Perunnak voltak lányai. akik istennők voltak. Lada-istennő a szépségé és a szerelemd~ 
Veszna-istennő a ta\'aszé. és akitől a le&iobban féltek az ősi idők ruszinjai, az Moran-istennő vol( 
ak-itől a tél és a halál származott Í 

Több öon"Piik """ " '"' időkben ' Neo>·"iikcó""· mú< Kaljadilnru- hi""': M6=lé; kcláwtl 
vendegeltek meg egymast a sz.en.t vacsoraKon. hogy a gaz.dasagban egesz evoen m1nc1!g szerencs 
kísérje őket. 

Nyáron a leghos~zabb tartották KupaUo ünnepét (nap-éj egyenlőség), amikor is a patako 
meHett tüzet gyújtottak, dalokat énekeltek és átügrálták a tüzet. i\. fiatalság a patak vízébe_f 
rnosta meg az arcát. hogy a gonosz szellemek ne árthassanak nekik. /\z emberi lélekről azt tartol 
ták. h~?Y ~~l?ata~lan., -~ ~alotrak lel~e rn~~?v~égi~- nyugtalan~l. bolyongot~, amíg a :estet ·~l neJ 
temetteK. A JO einbereK ierKe a .,nova· -ba \UJ) Ker.ult, azaz az edenbe~ ahol boldogan elt az 1stene 
ikkel. i\.. halott mellé ételeket és az életben használt tárgyakat ternettek. 

i\ ·kereszténység felvétele után, mnit CirilL és Metód bizánci görög nüssz.ionáriusok hoztak ,eJ 
Kát~pátoktól délre élő r~szinoknak 862-ben, eZeket a pogány ünnepeket könnyen idomítot-ták a ke
resztény ünnepekhez_ Igy a Koliadát feiváhotta Jézus sz.iiletése7 a Karácsony és a Vízkereszt, a 
tavasz ünnepét a Húsvét a Kupaljo Nap-éj egyenlőség ünnepét pedig a Keresztelő Szent Jáno$ 
ünnepe. LA.. vallási hovatartozás segítette inegőrizni a ruszinok azonosságtudatát, megkülönböztetn~ 
Üket a szlovák, a Jnagvar_ a len!Zvel szornszédaiktól, akik római katolikusok, vagv prorestánso~ 
voltak. Keleti szotnszédaiktól < 01-:--~sz. fehérorosz~ ukrán) pedig a latin rítusú keresztén).-ektó1 átvett 
gyakodatok és szertanások. de leginkább Etunlii<.us zenéiük különbözteti meg őket Zenéiük. meli 
ma is használatos_ első~orban gylilekezeli ká;tori ének;kből álL Sem az orgona, sem Pedig má~ 
hangszer nem megengedetT. Ez az éneidésen alapuló zene~ melyre népi dallamok is hatottak, tisztÁ 
ének (pr.ostopinje) néven vált ismertté. Aranyszájú Szent János· liturgiáját követik a mai napig, ál:.. 
dozáshoz magukhoz veszik :nind a két szentségi anyagot: a kelesztett kenyeret és a bort Papjaik 
alapíthatnak családot. 

1596 és 1.646 között a főneinesség törekvései vatóra váitak, híszen sikerült az akkori államvalláSt 
sal egyesíteni, azaz Rórnához csatolni 6.kcL Az egyesüiteket l 772-től nevezik görög katolikusok..
nak. A.z egyesültek tnegőrizhették k~le.ti rítusukat és hagyo1nányaikat~ de a római pápát kellett elt 
ismerniük a legfőbb egyházi vezetőjükkén~ a konstantinápolyi (vagy moszkvai) pátriárka helyett~: 
Ez az egyesülés eredményezte azt. hogy az ortodox és a görög katolikus egyház között a XVIIL 
század ó.ta a ma í napig állandó súrlódá~ok vannak. annak eilenére, hogy a két egyház istentisztele~ 
te között ne1n nagy a különbség. 

A 1nagyarországi ruszinság körében a szaiG.·ális táj alapvető eleme a közvetlen környezet valláso1 
tartalma, ahol az intenzív vallásossághoz elengedhetetlen a kellékek széles tára, amelyek mindun
talan alkahnat és egyfajta késztetést adnak az IstenneL a vallással való szoros kapcsolat fen..."'l.tartá+ 
sára. Ezt a célt szolgálja aszoba szakrá!i:-; tere, Inel~y a rendszeres irnádkozás helyéül szolgál. Főleg 
régebben, ez volt az a hel y ahol ~~z idős. rnagány'os e!nberek eltöltötték az idejüket az imádsággal~ 
imakönyvek olYasásávaL A hagyon1ányo~ szobabe1sőkre jellemző, hogy a szobák fala a szentek 
képeivel és a közeli rokonság fényképeivel van dfszítve. Régebben aszoba egyik sarkába egy ki~ 
asztalkát helyeztek, <.unit zsúfolásig rnegraktak a tetnpiomi búcsúkból hozott apró emléktárgyakkaL 
Neves búcsújáró hely volt Máriupóc.•;_ ahová az utat a század közepéig gyalog tették meg, ami több 
napot vett igénybe. Az útszéli keresztc~;.nél rövid ájtatosságat végeztek és betértek az útbaeső 
templomokba. ~'la Inár ~lutóhuszokkdl járnak évente háron1 alkalo1nmal: 

l. Nagyboldogasszony (augusztus 15.) 

2. Kisasszony (szeptember 8.) 

3. Szűz Mária oltalmának napján. (október 1.) 

~A. búcsújárás ritkán történik fogadalomból~ in..lzább a ré2:i szokás és a Mária-kultusz ma2:varázza. i~. 
búcsújá;ásnállényegesen nagy~bb vallási ünnepnek sz~ámít a ruszinság körében a helYi templorn
búcsú. Erre az alkalomra még a legtávolabb élő rokonság is hazalátogat. 

... ~ ruszinok szakrális életének a közpon~ja a templom. JeHen:.z6, hogy az 1700-as években szinte 
csak is fából épt:il.tek, mint például Baskón, melynek eredeti neve Baska. 1747-ben. ta1:enrrptmna 
volt, ·de ez már Bizánczy György püsp&..c idején (1716-1733) fennállha~ott. /\ püspök az 
antimenziont ( eíeYJyekendó). Mai temploma 1790-ben épül~ kegyúri költségen. _.4.. szájhagyomány 
és .a templom szerkezete alapján valószínű, hogy három részletben épült. E században festették és 
tatarozták. T9rhya 1954-ig hagymakupolás volt. Mint görögkatolikus templomnak~ Íg). 
eru?}ek is megvan a maga címünnepe: .!\{ária-oltalma október 

Az egyetlen máig is fennmaradt fatemplom a mándoki~ a község Szabolcs megyében található. A .. 
hazai. ruszin hagyományok eme igen ,értékes gyöngyszeme 1970-től a Szentendrei Szabadtéri ~-Iú
zeumban találha~ó. i\ fatemnlomot Szent A1iklós tis-Zteletére szentelték fel. Iv!éreteí l LS x 5,5 Iné
ter. A falazata kívülről vak~lt volt és, hogy megálljon rajta a vakolat fejszévei a gerendákorr vágá
sokat ej~ettek. A templomban -oszlopos~ mellig érő gerendafal választja. el a nőket és. a férfiakat. 
(~v1a a női rész a látogatóké.) /\ visszaállitás során a tornác és a vakolás valamint alacso
nyabb lett a torony_ Elmondhatjuk, hogv a tem.ulom eredetibe való felállítása csak ktilsőleg sike
riilt, mert a belső ~lrendezése megsew,.J.;Jsüit, va .. f:v szétszóródott. ~4..z. eredeti királ~·.:i ajtó me;került, 
rajta Jézus családtajának ábrázolásávaL Érdekes~hogy a szentendrei szerb Pozsa:eva~ska cc.~m;Jltlla 
királyi ajtaja hasonló ehhez .... ~ kis fatemplom bejárata felenj évszárr1 szerínt, számértékű 
betűkkel jelezve, a templom 1670-ben készült. A belső hibáitól eltekintve a temvlom 
jelenlegi formájában is ~lkalmas istentiszteletek -

A ruszinok életében nagy szerepet játszik a te1r1plomhoz tartozó harang_ Elsődleges funkciója, 
hogy a templom hatáskörét terjessze ki messze a határba~ hogy a reggeli, déli, esti imára hívó ha
rangszóra a határban dolgozók abbahagyják a rnunkát és imádkozzanak, esetleg fohászkodj anak. A 
harang használata vihar es etén elhárító jellegű, célzatú. Az összetett feladatkörbe tartozik ir1for
máini a lakosságot a szakrális eseményékről és egyben időjelző ís a szentmise és istentisztelet 
előtt. De informatív szerepet is betölt a harang haíáleset..lzo!:, amikor is hallatán mindenki a halott~·a 
gondoL Felnőtt halott esetén mind a három harangot meghúzzák, gyermek esetén a két kicsit, az 
öngyilkosoknak nem harangoznak. 

~4.. ruszinok vasárnapi szentrnisén való részvétele igen aktív. Nem is túl régen vasárnapokon általá
nos volt a háromszori templomba menetel, hiszen ott voltak a reggeli (utrenye) és esti (vecsernye) 
istentiszteieteken is. A ruszinok számára a ternalomba iárás a mai naoi>< is közösségi alkalomnak 
számít) pihenést, kikapcsolódást jelent a napi ke~ény m..~unka közt. ~ ---

A vasárnap és az egyházi ünnepek aikalmával a ruszin ember sohasem dolgozik. Ezalól kivételt 
J .. elent az állatok megetetése és esetiegesen a főzés. A .. z egyházi ünnepeken zajlik a közösségi élet. 
Igy ezek nagyban hozzájárultak a hagyományok fennmaradásában. Az ünnepek közül számos ki
válik csupán az által, hogy miroválás (olajkenet) történik a mise végén. A .. közösségek számára 
igen fontos ünnepek a szenteléses ünnepek, annak ellenére, hogy nem az ünnep a lényegesebb, 
hanem a szentelmény, akár csak a miruválásnál. T9vábbá nagy ünnepnek szárnítanak a halottak 
napja, a temetés, a gyertyaszemelés~égetés, Miklós-püspök ünnepe (gyermekek kojaduválása: 
kántálás), a karácsony a három napos betlehemezéssel, a vízkereszt a vesszőzésset a nagyböjt~ 
mely a vajhagyó vasárnappal kezdődik, a húsvét a locsolkodással, húsvét keddjén a nóK locsolko
dásával, az áldozócsütörtök a körülötte kialakult ünnepko1nplexummal. i\. magyarországi ruszinok 
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,~?r~ben __igen __ elterjed te~~ kü}ön~_öz6 sz~n--telési- sze~art~s;k- A legj~el~ntősebb ~?~ül?~. a ví~szentj
tes Jfuluar 6-an, ugyaneKKor keru1 sor a hazszentelesre~ uar megesiK, nogy ez athuzOd.lK masn.apr . 
Febr...rár 2-án a Krisztust jelképező gyertaszenteiést tartják. Virágvasárnap szentelik a barkát, arn t 

a harangoZó szed a határban. _/\.Z ételek {pászka) szentelését húsvétkor végzik, a megmaradt 
csontot tűzbe dobják így védik a szenteltet, a tojáshéját pedig a kiskertbe, hogy a megszentelt ne 
tapos·ódjon és virág nőjön belőle. i\ búzaszentelés április 23-án "György nagyvértanú napjára esik~ 
ilvenkor nagv nrocesszióval vonulnak ki va:lamelyi._1c húzamezőre. Keresztelő János születése nap
ján június 24-én szeutelik meg a tisztes flivet {csisztec)= melynek használata igen elterjedt, legf~
képoen a gvógy.ftás terén. .A. sírkőszentelés nem egv konkrét időponthoz kötött állandó ielle2:2t1l 
is~étlődő s~entelménv. A szeutelés az új sírkő felállitása után történik. ... ------ 1 

- Népmondák, néph~ - Az itt követke:ő három rövicl népmonda a hazai ruszinok körébőL kap~ 
cs o lódnak a néohithez: l 

-Hogy ki a bo:z~rkány, azt csa~ a PC:f! tudj~. Egy har':n!fo~ó felvette a pap nyakrav~lój,át, ;aielő~t 
a pap bement volna a ternplomoa. Akkor a narangozo etklaltotta magat1 hogy DudásnenaK van f 
legnagyobb szarva. [ltána megakarták verni a boszorkányok, de szentelt sót hintett a boszorkányof
elé és ez segített. l 

- Régen tizenkét asszony sarlózta a búzát és nekik mondta egy ember, hogy p.em hisz a boi 
szorkányokban, mert az a padláson van és ha ad a tehénnek, ő is ad neki. Ejjel kint aiud~ 
tak a csűrben és mégis egy boszorkány bement az istállóba és ott széttúrt mindent. Este ~ 
tehenet odakötötték a vályúhoz, de reggelre el lett engedve és elé lett verve egy cövek és odt 
volt kötve. Nem lehetett a közelébe menni, mert rúgott és harapott. 

-Marhát őrzött az unokatestvé rem. Odament a sziklához és benézett. Ott volt egy diák. Zöld na~
rág és piros sapka volt rajta. A test~érem ment hátrafelé és ütötte a diákot, majd hazaszalad~, 
mindent otthagyott. Az apja ment ki marháért, de már semmit sem látott. 

i 
Az első két mondában a boszorkány alakja jelenik meg, az utolsóban a garabonciás diáké. A boi-
szorkányaktól óvni kellett a gyerekeket meg a teheneket. A gyerekek nyakába védekezésül kis 
zacskóba miséhez használatos kenyeret helyeztek. Az istállót vízkeresztkor szentelt vízzel meghd
tették, vagy szentelt füvet égetve a tehenet megfüstöl ték. ! 

-.4 hazai ruszinsúg énekkultúrája - Zsíros Miron vajdasági származású újságíró 1985-88 közö~t 
végiglátogatta Észak-Magyarország ruszinok lakta helyeit, s tapasz~atait megírta nagyrészt r~
szin nyelven, "Élő-felföld I." című könyvében. Beszámolóit lejegyzett népdalokkal, vallásos én'1-
kek..\el, köszöntákkel színesfti. Csak ruszinul közli azokat, de cirill és latin betú'kkel egyaránt. 
Könyve végén a címeket magyarul is közli egy tartalomjegyzékben, számszerint 52-t. Gyűjtésénet 
helyei: Mucsony, Rakaca, Görömböly, Gadna, Filkeháza, Komlóska, Sajópálfala, Aboá, lrotcj. 
Adatközl:ői - pár kivétellel - a század első két évtizedében születtek. Az énekek szerkezete egY1-
szerű, fó1eg négysoros versszakok, páros vagy négyes rímekkel, de akad aaba képletű. /\. versso
rak általában rövidek, kevés szótagszámúak. (Kotta nincs mellékelve!) l 

l 

l\ ruszin egyházi daílamvilág ma is elevenen él, mert a magyarországi görög katolikas rempl9-
mokban ruszin dallamon, de magyar -szöveggel énekli:k az istentiszteletek énekeit. A hajdúdorogi 
egyházmegye a munkácsi egyházmegye dallamait vette át! A magyar nyelvű görög katoli.kus imal
könyvekben sok karácsonyi és Mária-ének szerepei, ezek legtöbbjének megvan a ruszin megfelel~
je: azokat fordították magyarra. A ruszin szövegeket ma már csak néhány faluban tudják azok

1

. 

akik Kárpátaljáról áttelepültek. · 

l 

l 
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Ízelftőül álljorr itt egy ·kedvelt karácsonyi ének: 

Csodáknak, csodája, 
""'4 szűz fiat szült rna, 
Betlehemben, -szegény helyen, 
.A boidog lvfária. 

- A.z egyház nyelve - Sajnálatos módon az ünnepek szertartásai ma már magyar történ-
nek~ hiszen a görög katolikus egyház nyelve a magyar. Ivfint 1nár az ·előszóban arról így ~.,·an 
ez még akkor is, ha -néhány ruszin település templomaiban elindul;: egy pozitiv rendeneia annak 
irán~'r'ába. -hogv a rnisék meghatározott idején elhangozzék egv-egv ruszin egvházi ének. ?vlindez 
arra ... eng~d kÖvetkeztetni~ h~gy papjaink nem ismerik az eg}·házi"'ószláv nyeÍvet. Persze nem is 
tehetik, hiszen a görög katolikus papok többségének semmilyen · · 
azaz magyar ajkúak. Persze nem volt ez mindig így. A XVlli. \:égén a XIX. 
orosz nyelvnek nevezik a görög katoliku~ egyház liturgiai nyel\rét az 
levéltári adatok. ~íindez azzal van összefüggésben, hegy a korabeli raszin a ruszin nép-
nye-lvet azonosította az egyház liturgiai nyelvével, 
ki...!ltette azt. E felfogás szépen illusztrálható Kutka ruszin 
musából vett idézettel: 

nKérdés: Dicséretes-e, hasznos-e, hogy vallásunkban az istentiszteletet, a r.l'lisét anyanyelviinkön 
hallgatjuk? 

'\lálasz: -Valóban dicséretes és hasznos dolog." 

.Bacsinszky András piispök (1732-1809), aki ezt a tisztségét 1772-tó1 haláláig 1809-ig gyakorol
ta, püspökként széleskörű és aktív kulturális és szervező tevékenységet folytatott. Tevékenysége 
szinkronban volt a ·felvilágosult abszolutista Habsburg-monarchiá:"C görög katolikusokkal kapcsola
tos politikájával, és azt a rutén klérJs számára maximálisan kamaroztatta is. i\ kormányzatnak az 
anyagi jólét, a műveltség, iskoláztatás színvonaiának emelésére irányuló abszolutista 
törekvései találkoztak Bacsinszky magas fokú felelősségtudattal végzett messzetekíntő, 
kor a konkrét politikai erőviszonyoknak megfelelő, aprónak tűnő problémákra is 
kodásávaL Bacsinszky felfigyel annak a veszélyére~ ha a r.1szin anyanyelvi nern 
járatos, azaz ruszinul írni, olvasni nem tudó, az egyházi szertartásokat, énekeket nem vagy hiányo
san ismerő papjelölt latin iskolából római katolikus szemináriumokba kerüL Ezért a római katoli
kus szemínáriumokba felvételt nyert klerikusoknak elrendeli, hogy népük és vallásuk pusztítói ne 
legyenek, s ők maguk pedig az emberek gúnyának és megvetésének céltábláivá ne váljanak, ezén: 
a ruszin tudományokból vizsgát kell tenniük, ha a munkácsi egyházmegyében kíván-nak maradni. 
Ezt szemlélteti az alábbi körlevé1részlet: 

"Kedves Fiaim' 

Nem -csak satnyul, de napról napra fogy és kisebbedik -ruszin nyelvünk és ősi .ruszin 
vallásunk. Ennek oka, hogy ifjúságunk idegen, más nyelvek tanulására adja magát sa
jár nyelvből, tudományból, vallásból nem tudnak serrunit vagy nagyon keveser, an~ak 
ellenére, hogy lelkészi, egyházi méltóságot és szolgálni ez által akarnak. Ep
pen ,ezért az elmúlt évi rendeletemet figye1n1eztetó1eg Inegisnlételem és megújítom. 
Tehát egyetlen latin iskolát végzett iskolás se lelkészséget kémi, bánnilyen 
magas iskolából jött is, ha nem ismeri és tudja az természetes ruszin tudományt, 
mely nélkül lehetetlen lelkészként népének szolgálni, rncrt jobb ~s hasznosabb ha az 
egyházmegye nagy részében egy nyelvű-ruszin nyelvű~ de egyházi szabályzatukho?; és 
vallásukhoz szilárdul ragaszkodó s a teológiában járatos lelkészek vannak. n1int~a tu
dományok nélkül lennének, s az idegen nyelvekkel népünk között csak kísértést, za
vart keltenének. E rendeletemmel én nem tiltom meg a latin~ vagy rnás idegen nyelv 
tanulását, csak azt várom, hogy a lelkészi hivatáshoz oly szükséges ruszin nyelvet ne 
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hanyagolják el" -mert e nélküi -ruszin vallásunkban lelkészi tisztséghez nem juthatnak~ 
tehát s ez i 1egÍontosabb. ne hagyják el, hanem in..kább erősítsék? fejlesszék magukban 
a ruszin tudomfu1.yokat.'~ 

Ezt a körlevelet Bacsinszky A.ndrás püspök 1800. március 24-én adta ki. 

UTÓSZÓ 

P.. .. z etimológiai példákat még hosszasan sorolhatná..m. De e felsorolás mindazokkal, me1ye1cet már 
előzőekben felsorakoztattunk, betekintést ad a ruszinok életébe, történetébe, a magyarokkal való 
együttélésbe_ Sorsuk 1000 éYen át szorosan kötődött az államalkotó nemzet történetéhez, kultúrá1 
juk része volt a történelmi fv1agyarország kultúrájána..i<:. Ezen drasztikus módon csak a XX. száza 
változtatott. De hírmondók maradtak emlékeztetőül, s mintegy a jövendó alapvetéséül a mai Ma~ 
gyarországon is. Természetesen ez az írás nem foglaihat rr..indent magába~ de egy vázlatos képe! 
rajzolt, s aki _íigy~lrr:-ese~ o~lvassa és __ érdeklődő ember, __ m~gism~r!"-.teti a le~on:<-?~abbakat,,.., s m~ 
szernmel fogJa nezn1 e JObb sorsra erdemes nemzet tortenelmenek az ala.Kulasat. (Dr. ~asvaq 
László) 
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