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3

С

Дорогі русинята-соколята

Летїть на крылох листкув нашуй книжкы, спо-
знавайте богату властну културу, русинські и ґреко-
католицькі традіції, народнї сохташі, абы и у будуч-
ности достойно представляти Русинув на землёх їх 
давнюй oтцюзнины  Мадярщины и у цїлум світї.

едо 	 а а о	 с ка едо 	 а а о	 с

atszedve_ruszin1-109_korr.indd   3 2016.07.18.   16:07:50



4

Ф

 русин в, с  и уду
екса де 	 о

Бывавучі у Мадярщинї Русины про називаня свойo-
го народа хосновали и почасти хоснувуть днесь наименов-
аня с акы,	 с ы.	Слово rusznák, так ги и ruszin у ма-
дярськум языкови є позиченоє з языка Русинув, а rutén є 
мадяризованов формов латинського e ic

а 	 д а і

 сюй книжцї представлю вам свою родину, ї каждо-
денный жывот и ґрекокатолицькі сята  Мы, Русины, 
жыєме y Маріяповчі  сятынї ґрекокатолицької общины  

аш материнськый язык  русинськый, часто кажуть, 
што мы говориме по нашому  ас у родинї пятеро  
отець, мати, мої сестры и я  Отець ся пише Ковач, кли-
чуть го Михаил, вун інженер, мештер на компютеры  Ро-
див ся апо у Комловшцї  Йoму 

 рокув, вун высокый 
синёокый чоловік, має 
куртоє рувноє ґестенёвоє 
волося  Вун серіозный, 
прецізный, робутный  з 
нами отець усе справед-
ливый  Моя мати, уродже-
на Соломон, ї имня Варва-
ра  Юй  годув, родила 
ся у Мучонї, она космето-
лоґ  Мамка посереднёї по-
ставы, чорноока, кунде-
рява шатенка, має модерну 
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фрізуру, упозїрує много мо-
лодже од своїх рокув  Она весела, 

спокуйна, щира и робутна  Крістіна 
и Ірина  мої старші сестры, они 
родили ся у Маріяповчі  Крістіна 
має  рокув, она ходить у ґімна-

зію, а Ірина сёго рока кончає начал-
ну школу  Крістіна  чистый отець, 

она розумна, прилїжна и серіозна  Іри-
на подобає на мамку  весела, щира, та-

лантлива танцошка  Я Андрій Ковач, ро-
див єм ся у ебрецeнї, маву  рокув  

Сёго рока я зачав школу  
аші бабка и дїдик за 

мамков уродженцї Пуд-
карпатя, они пишуть ся 

Соломон  їдо Юра скоро 
має  рокы, вун родив ся у
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а а 	 ед е 	 с с ка	 а і і

Севлюші, а бабка Олґа в жгородї, она має  рокы  Баб-
ка и дїдик пензісты, они робили учителями у началнуй 
школї  еперь они жыють уєдно из нами  їдик и бабка 
дуже люблять нас  своїх унукув и годнї помочи нам у 
науцї  Бабка Олґа добродячна, скромна и шіковна, а дї-
дик Юра благый, роботливый, спокуйный  Вутцёві ро-
дичі жыють у Братіславі, де они родили ся  Спознали ся 
бабка и дїдик на універзітетї и по трёх рокох побрали ся  

еперь они на пензії, дїдо Штефан и бабка Марія дохто-
ры, робили у болницї  Мы нащивляєме їх на вакації и 
дуже добрі чуєме ся уєдно, бо бабка и дїдик веселї, добро-
дячнї и щирі люде  Рук теперь мы из отцём зачали скла-
довати родостром нашої родины  Вуявило ся, што наші 
предкы  коріннї Русины, ґрекокатоликы, жыють на 
теріторії історичної Мадярщины многі рокы  еталный 
родостром нашої фамілії можете побзерати на слїдуву-
чуй сторонї нашої книгы
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а а 	 ед е 	 с ка

Бесїда зa фамілію, членув фамілії
Як ся пишеш
Ко члены фамілії
Як ся кличе сестра
Як ся кличе брат
Як ся кличе мамка
Як ся кличе отець
Ко знає имня дїдика и бабкы

П

Ци стрічали сьте такі прозвища, ги Галушка, Русин-
ко, Клебашко, Семан, Коритар, Ситар, Петроянка, Русин, 
Бачинськый, единец, Ромжа  Се стародавнї русинські 
прoзвища

ван, Михаил, Василь, Петро, Андрій  мужські 
имена  Марія, Марта, лізавета  жeнські имена

Моє имня

Рождена єм Марішка
Кедь єм была маленька
Одкедь єм велика,
Кличуть ня Маринка,
А кедь буду старша
Буду Марча

е іти
Засвітили звізды
Повіч ми, де іти
Ґу Янкови  Ґу еркови

ам не можу, там є ерка,
Пуйду дому и лягну
А за ерку лем сныю

або 	 а і е
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Родостром. Моя фамілія

Отцёвська лінія

тефан

Михаил

Ірина Андрій Крістіна

Варвара

Марія∞

∞
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Материнська лінія

Юра Олґа

Михаил

Ірина Андрій Крістіна

Варвара Василь лiзавета

∞

∞ ∞

Моя фамілія  отець, мати, сестра, брат и я
Мої родакы  дїдик, бабка, прабабка, прадїдик, крест-

ный отець и крестна мати, родина
Мы гордиме ся своїмa бабками и дїдиками  Они 

наші предкы
ся родина уєдно сяткує фамілнї и церковнї сята  

дни роженя, Руздво, Паску, крестины, свальбы

Завданя: амалюйте членув фамілії! Складїть 
свуй родостром! Вуберіть из вершикув окреме мужсь-
кі и жeнські имена  Зберіть и наладїть фотоалбум зa 
свою родину!
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Мамі

е найшов єм слова
В людськум языкови,
Якыма бы-м, мамко,

ебе поздоровив
е найшов єм ниґде
у на земли цвіткы,

які бы-м ти, мамко,
днесь дав у рукы
А так прийми oд ня
обычайнї слова
За жывот, за вшытко,
што-сь нам стигла дати,
дозволь ми за вшыткых
тя поцїлoвати

е а 	 о e

Моя мама

ує вітер, носить листя,
Як мож жыти, мамко, без тя
Подякуву Божечкови,

е ми створив мою маму
Я молодый, но добрі знам,
Радую ся, же тебе мам

																					 аб іе 	 а і е

а а 	 ед е
а 	 	до ка

Завданя: аучіть ся вершик!
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Майлїпшый стих

Майлїпшый стих
Я днеська, мамко, пишу
З майфайных слов,
Котрі-м колись лем знав

де ми просто, мамко моя, з неба,
Гибы го Кось ты водты даровав
Слова прополотї у шорику стоять
Слизы з очи,

ы на рукoх нас держыш
Ци рукы тебе, мамко, не болять

																																		Вас 	 а о а

а а 	 ед е 	 с с ка	 адо а

Завданя: Котрі слова значать любов дo мамы
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Ей, мамко моя, солоденька, ( )
Ей, мамко моя мила

Ей, штось ня, мамко, в нещастливі, ( )
Ей, пеленочкы бо й повила

Ей, нещастливі пеленочкы, ( )
Ей, нещастливый купіль

Ей, воліла сь ня утопити, ( )
Ей, де є вода-крутїль

а а і 	 а

Е

Завданя: Смутна ци весела йсе співанка

а 	 а а о	 а а	д ка
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Завданя: аучіть ся співати колыскову малому 
братови авадь сестрі!

Гайчі, сыну, гайчі

Гайчі, сыну, гайчі,
ема дома мамчі,

Мамча пушла в поле,
Спи, сынку, соколе
Спи муй, соколочку,
Сшыю ти сорочку,

оненьку, тоненьку,
а лїто легеньку

Гаю, сыну, гаю,
ай я ти не лаю,

Маю я лати,
о волїєш спати

	 а а і 	 а

а а 	 ед е 	 а
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Завданя: айдїть слова, котрі значать членув фамі-
лії! Ци легко жыти на світї сиротов  Чом стих такый 
смутный

едо 	 а а о	 а ы

Малый сын позерать, як отець малює плафон  Мати 
каже  Як вуростеш великый, та будеш помагати вут-
цёви  А дїтвак чудує ся  А вун доты не пофарбить

 Мамко, ци тямиш нашу вазу, што переходить из 
поколїня до поколїня

 Правда, же тямлю
 а дуже добрі, бо моє поколїня ї розбило

Научіть ся вершик

Сиротка

Які тоти дїти счастнї,
Котрі мамку мавуть

ругі дїти йдуть из школ,
дучи співавуть,

Чим до хыжі повертавуть,
 їсти питавуть

А я прийду молоденькый
Серед хыжі стану,

окы воды не принесу
сти не дустану

																					 ко а 	 о да

Фіґлї
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Я маленька дївочка

Я маленька дївочка,
Кличуть ня Русиночка
Люблю я свуй отчый край
Боже, ты му помагай!
Люблю рудных мамку й нянька,
Што на світ мене принесли,
Бабку, дїдика и брата,
Майдорожшых на всюй земли
А ищи я, дїточкы,
Люблю поточкы, річкы,
Люблю песика и міньку,

аку малу, піціріньку,
Люблю кажду файну чічку,
Чистый поточок и річку,
Люблю красный лїс буковый,
Сок прозрачный березовый

																	 е 	 а

Ниґда не забуду, з якого єм роду

апоминала ня
все моя мамочка,
жебы-м памнятала,
же я Русиночка

 нянё казав ми,
же часом ся ставать,
же дако народность
свою запродавать
Як бы-м на ярминку
народность продала,
та я бы oд ганьбы пуд землю пропала

																													 а	 а ако а
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едо 	 а а о	 о а ы

У чужынї

Я несчастный
в чужум краї,
як сирота жыю я,
все о тобі думаю,
родна землё моя

ам де Бескиды, Карпаты,
ам, там моя отчина,
ам жыє муй отець, мати,

Сестры, браты, родина
Милі, милі ми Бескиды,

е жыє моє племня,
ам, де жыли ми прадїды,
ам жыти хочу и я
										 екса де 	 а о

Родна земля

Што такоє є родна земля
Што на йсе ти, дїтинко, казати
Йсе ги грядка ушытка у чічкoх,
Куля йсе, што не годна стріляти
Што такоє є родна земля
Йсе ги мати, матїрь мати!
Йсе горнятко простої воды
Коли є ти кому подати
Што такоє є родна земля

 кедь є она, што нам чинити
а колїнoх стояти над нёв

Любовати ся, сокотити!
																									Вас 	 а о а

Завданя:  вершoх найдїть слова, котрі позначу-
вуть членув фамілії, родакув и oтцюзнину

Што треба сокотити
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едо 	 а а о
а 	 	д о

Народнї приповідкы

 ико не видить, як сирота плаче!
 а сироту и голуза крива
 Од малых дїти болять рукы, од великых  сердце
  дїтины заболить голова, а у матери  сердце!

Пословиця

 Честуй другых, та и тебе честовати будуть

же сьте звыкли, што у Комловшцї, у Мучонї, у Бу-
дапештї, у їредьгазї многі говорять по русинськы на 
улицї, у бовтї, вадь лем меже собов

А вы як говорите дома

Наша бесїда

аша бесїда прекрасна,
Бо oд мамкы материнська
Мила, як зорничка ясна,

аша бесїда русинська

Вас 	 о ка- о а
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Наша бесїда

аша бесїда є цяпков
 славянськум морю

Як ня вчили мамка з бабков,
ак я и говорю
ас не много, но й не мало,
ам ся з прадїда обстало

Русинськоє слово
В нёму й горы, в нёму й хащі,

 в долинoх рікы,
З ним не будеме пропащі

а землї навікы
ай широкый путь Русинум

В будущоє буде!

																									 а о	 а

едо 	 а а о	 се 	б ке

Завданя: Як говорите дома
з ким говорите дома по русинськы

Ко вас научив говорити по нашому (русинськы)
Што значить материнськый  язык
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едо 	 а а о	 ос дкы

Гаданка  Ануж, угани

рімле сеґіниця Оля
а єднуй нозї у полю
а головцї у Олены
ридцять и три кестемены

(аса)

Старшым  обре рано! обрый день! обрый вечур! 
Цїлуву ручкы!

дногодкум  Сервус!
Русины-ґрекокатоликы сяк кланявуть ся єден дру-

гому  Слава сусу Христу!  Слава навікы! ай Боже 
здоровля!  днюв по Пасцї  Христос Воскрес!  Воісти-
ну Воскрес!

Інтересно   родинoх молодші называли старшого 
брата на вы , а селяны озывали ся єден до другого на 
вы , указувучи сим честованя  

Кланяєме ся
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їтинку крестили сятов водов у церквi, коли юй 
было  днюв  о того дня ї не мож было вынести из 
хыжі  Крестнї родичі ладили гостюм сяточну вечерю, 
помагали родичум у хыжі и на обыстю

Фотка у родинному албoмі бабкы Марії

 Бабко, я ищи ниґда не видїла сесю фотку! а сюй 
фотцї у церкві отець ван, ты, дїдик, бабка

 Бабка Марія, дїдик Штефан, мамка, нянько, на-
нашкуля, нанaшкo и дїтвача  Ачей не мої крестины

 вої, дорогенька, твої!
 Яка я была товстенька, личко червеноє, круглоє, 

очка чорнї, а волосячко барнастоє и кучерявоє! Што у на-
нашкулї в рукох

 Вто білоє полотно  крижма, а машлик ружовый 
зато, бо крестили сьме дївочку

 А хлопчикови синїй машлик яжуть
 Айно, а по крещеню дїтина дустає имня и крест-

ный лист
 Сесь крестик я дустала од своїх крестных, дуже 

уважаву, обы-м го не стратила, бо вто памнятка на цїлый 
жывот

Свальба

 теперь на свальбу збeрать ся дуже много люди  уй 
суть ушыткі бывaтелї села oд мала до велика  Колись 
свальбова хода заходила у церкву співавучи, пуд супро-
водженя музык  Быв такый сохташ, што шпарґов заго-
роджовали улицю, а молодый давав гроші, обы го пропуст-
или  Свальбову ходу направляв главный дружба веселыма 
приповідками  Сeсь сохташ жывый и дотеперь

Ф

Крестины
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Ладиме ся свальбовати

 Цїлуву ручкы, тютко!
 обре рано, Іринко!
 уже файно впозїруєш! ы уже готова ку свальбі  

щи поскоро, вінчаня зачинать ся на полудня
 Айно, айбо не хочу запоздити на горожанську же-

нитву  Ержіка уже у свальбовум шатї и у вінцё и, а Ва-
силь чекать свого дружбу, тай идуть у Залу Свальб  ам 
їх чекать наша родина и свідкы молодых

 А ци Крістіна уже готова  Она и дружка, и свідок, 
юй не яло запоздити ся  ай не забуде паспорт, бо не годна 
буде пудписати офіціалноє папіря

 е нервозьте ся, тютко, мамка сночи всё приладила, 
а апо пушов сперед сватув и вєдно пуйдуть на церемонію

 ду и я дому, бо ищи мам мало роботы  Стрітиме ся
у церкві  Будь здорова!

едо 	 а а о	 а ба
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Приповідка

де свальба здолы, закрывайте столы!
Столы яворові, санкы Ґерґелёвы!

На службі у церкві

 Слава сусу Христу!
 Слава навікы!
 авно не видїв єм вас, панї Олґо  Як здоровля
 Помаленькы отче, як у наші рокы яло
 А ваш муж уже прийшов дому из Мішколца
 Айно учера  Поховав старшу сестру, дуже слаба 

была
 Кулько рокув мала ваша шовґорыня
 Она была два рокы старша  мерла Йолана на Юро-

вых рукoх, уночи читали коло нєї псалтырю, а устелена 
она была у омі Смутку  ам скончили панахиду и похо-
вали ї коло мужа  ома справили за усопшo  комашню, 
она мала дуже порядных сосїдув, жыла из нима у при-
ятельстві  Они нащивляли ї у шпіталю, бо Йоліка не мала 
дїти, а муж умер того рока

 Приміть моє сочуство! Царство юй небесноє!
 яку у, отче!

Завданя: а основі фотоґрафії намалюйте церкву 
и церькувный керт!

амалюйте свальбу и крестины у вашум селї авадь
вароші!

Завданя: Бесїда про фото и відео, з язані из фамілі-
ёв и родаками, сятами, навщива містного селського вадь 
варошського музея
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Ци знаєте, што то oтцюзнина  Коли пустите ся у до-
рогу кy родичум, кажеме  идеме дому  Коли дуйдете, 
говорите  слава Богу, дома сьме  Значить, так розумієте, 
же oтцюзнина тото місто, де бываєте, авадь, майбулше, 
тото село ци aрош, де сьте ся воспитовали и уростали

ай буде так  тцюзнина  не иншоє, як обычайноє 
жылище, котрым вас Божоє провідїня oбдаровало  oтцюз-
нина не иншоє, як ви самі и ваші родакы  Ци любите 
oтцюзнину  е бы сьме не любили нашоє бываня и землї, 
котрі нас году уть, де бы сьме не любили самых себе и 
нашых родакув! е бы сьме не любили тото село, варо-

едо 	 а а о	 а	с о 	 е
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шик, город, де сьме ся родили, де умерти хочеме, обы наші 
костї змішали ся из кустьми нашых умерлых предкув!

а моє звіданя сяк уповість каждый, у котрум є хоть 
мало чуства  е лем словом oдповість  и дїлом укаже  
Кедь йoго бываню, уроджаю йoго землї, вадь йoго 
фамілії грозить опасность, вун готовый їх обороняти, 
кедь треба и жертвованём свого жывота

Што бы сьте повіли за такого чоловіка, котрый, коли 
горить йoго хыжа, утїкне, лишыть погыбати свої дїти в 
огнї, коли бы годен быв їх ушыт ы  oслободити  Казали 
бы сьте, же гуршый од звіря

отеперь вшытко у порядку  А кедь бы горіла сосїдо-
ва хыжа, авадь десь дале од вас быв пожар  ци гасив бы-сь 
и чом

Гасив бых первый раз из повинности ку ближнёму, 
другый раз зато, жебы огень дале ся не росшырив, а так 
и моя хыжа не имила ся  Про то, же хочеш заваровати 
свою хыжу, мусиш боронити всї домы у селї

Отцюзнина  се не лем моя хыжа, моя земля и моє 
ґаздувство, но и хыжа, земля и ґаздувство моїх сосїдув, 
мого села, округа, края  словом, каждоє бываня, кажда 
земля и звірка, кажда слаба жона и мала дїтина, находячі 
ся у моюй державі  Сесе oтцюзнина, котру общ ма сила-
ми треба нам обороняти

Вєдно всяку опасность переможеме  ден тонкый 
прутик и слабый дїтвак годен зломити, айбо з яжіть вєдно 
снуп прутя, та й уцный чоловік не поберує го зломити! 
Завто общыма силами маєме обороняти oтцюзнину

Кому помагаєме, коли робиме на добро своюй oтцю-
знинї  Самым собі, нам всїм! Любім и сокотїм нашу oт-
цюзнину!

Завданя: Чом любиме свою oтцюзнину  Як маєме 
обороняти нашу oтцюзнину
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Завданя: Як треба жыти, жебы не зганьбити свою 
народность  Што значить треба примати ся свого

едо 	 а а о	 до	 	о ко

Русины

В бескидськых Карпатoх
зоря не загасне,
на Русинув світить
тепле сонце ясне

Каждый честный Русин
робить, а не краде,
честный род русинськый
ниґда не пропаде

Русин и чужому
поможе, порадить,
за свою народность
ниґдe ся не ганьбить

оты най ся ганьблять,
духом упадавуть,
што щастя у чужых
про себе глядавуть

Ко своє зохабить
а за чужым иде,
од своїх одыйде 
ку чужым не прийде

													 ко а 	 о да
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Русины суть славянськый народ, котрый має своє 
сувереноє місто в Европі  Они суть лоялныма обывате-
лями у вшыткых державох Европы и світа, в котрых 
жыють и своёв културов збогачувуть їх  Русины, хоть не
мавуть общу державу, дефінувуть ся як єден народ и 
мавуть право хосновати общі сімболы  флаґ, герб и гімн, 
котрі їх споювуть через гатары держав и выкликавуть у 
люди чуство приналежности ку містови, родови, краёви, 
державі, народови  ( .	 і а 	 і і .)

Русинськый флаґ

Резолуція X Світового конґресa Русинув -го юнія 
 рока у Марамороші (Румынія) дефіновала русинсь-

кый флаґ, герб и гімн
Русинськый флаґ  розмір, майчасто,  мм дoв-

гый  мм шырокый   вышнюй половцї (  мм) є 
синя фарба, у нижнюй половцї  біла (  мм) и червена 
(  мм)

Г с ол
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Г с ол

Русинськый герб

а лївуй половцї  три золотї смугы на світлосинюй 
основі, на правуй половцї  червенуй фарбы фіґура кар-
патського медвідя из отвореным пыском, стоячого на 
двох лабoх на стрібернум фонї

Медвідь сімболізує Карпаты, три золотї смугы  три 
рікы  г, Латорицю и ису  Сесь герб видиме на обкладцї 
нашого журнала Русинськый Світ

Малї одзнакы русинського прапора и герба
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Подкарпатськіє Русины
Оставте глубокый сон!
ародный голос зове вас

е забудьте о своём!
аш народ любимый
а буде свободный

От него да отдалить ся
еприятелей буря,

а согрієт справедливость
ж и руськоє племя!

еланіє руськых вождь
Руськый да жыве народ!
Просим Бога Вышняго,

а подержыть руського
 дасть віка лучшого!

																	 екса де 	 о
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Я Русин быв єсьм и буду,
Я родив ся Русином

Честный мой род не забуду,
Останусь його сыном

Русин быв отець мой, мати,
Руська вся родина,

Русины сестры и браты,
 шырока дружына

Я світ уздрів пуд Бескідом,
Первый воздух руськый ссав,
я кормив ся руськым хлїбом,

Русин мене колысав
Я Русин быв, єсьм и буду,

Я родив ся Русином
Честный мой род не забуду,

Останусь його сыном

Завданя: аучіть ся наш гімн и Вручаніє!
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Р

ден зимный вечур Андрій попросив свого отця 
росповісти му за заселеня Русинув на теріторію нашої 
Отцюзныны.

Л

Як Русин дустав свою землю

Христос вандровав раз орсаґом и стрітив Русина   
Слухай гев, Русине,  каже Господь,  пойдь завтра ку      
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мнї робити  Заплачу ти золотом за твою роботу  Кедь ся 
будеш измагати, закладеш основу свого щастя  Сеґінь Ру-
син из радостёв прияв предложеня, преця не мав ани єдно-
го злого пінязя, ани телько не было в його тайстрі   Ско-
ро рано обы-сь быв на краю села, там тя буду чекати, 
 додав Господь и пуйшов собі дале  де собі, иде и 

стрітив неодовга єдного Мадяра  Поклонили ся собі, як 
яло   каже му Христос   А слухай лем, Мадяре, ци не 
прийшов бы-сь ку мнї завтра рано робити  айно ти за 
вто заплачу  е побануєш, кедь завтра скоро рано прий-
деш на конець села, там на тя буду чекати  Мадяр радый 
пристав на тото, бо, вера, и вун не мав гроши   А яку 
роботу дустану   дозвідововав ся Мадяр  Пак ся дуз-
наєш рано,  одсунув го Христос и достойно здалив ся

пала нуч  ияк не ишов сон на Русина
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Бояв ся, жe заспить и не встигне прийти на місто скоро 
рано  Вутяг старі бочкоры тай имив платати, а жонї роска-
зав, най наварить галамбець, бо йому на роботу ити  о 
рана платав бочкоры  Як ся зачало розвидняти, были по-
платанї  А Мадяр пуйшов дому, люг спати и читаво ся 
наспав  Скоро рано ся пробудив, схопив ся из постели, 
верг у тайстру хлїба и солонины, завісив тайстру на коцї-
бу, коцїбу на плече  и гайда у конець села  ам, пуд при-
дорожным крестом стояв Христос  Мадяр пудыйшов, по-
клонив ся и каже   уйка-м, Господи  Повідж ми, яка 
робота на ня чекать, и яка буде доля моя   Пойдь зо мнов, 
 каже Господь  Взяв Мадяра за руку  Повюг на край изи-

ны и сяк му рече   Сесю бескрайну мастну зернородну 
землю тобі даву  Обробляй ї и оплывати будеш мнясом, 
рыбов и хлїбом  еобавкы на край села прийшов и Русин  

 на нёго чекав Христос   Русин поклонив ся и попро-
сив, най му Господь дасть його роботу и задїлить му 
долю   Запоздив єсь, сеґінь Русине, твою добру серенчу 
oднюс Мадяр   а як тото   обидив ся Русин   Цїлу-м 
нуч не спав, обых лем навчас туй быв   Мадяр май шіков-
ный oд тебе  Пудпередив тя  Забрав мастну зернородну 
землю, айбо ту щи суть горы, тотї твої будуть   повюг 
го меже горы, де земля пустна, а урода слаба  А як прийшла 
зима, и Мадяр, и Русин зачали ся бідкати  Мадяр мерз, бо 
не мав дрыв  Русин голодовав, бо минув ся му тот хлїб, 
што го мало изобрав  Побрали ся и прийшли ку Господо-
ви, най їм помагать  Господь вуслухав їх наріканя и сяк 
россудив  Поклав єм вас єдно коло другого, обы-сьте вєд-
но жыли и помагали єден другому  Затямте собі добрі и 
слїдуйте мому росказу  ты, Мадяре, давай хлїба Русино-
ви, обы мав, што їсти, а ты, Русине, давай дрыв Мадярови, 
обы не мерз  дїть собі дому и ниґда не нарушайте мою 
заповідь

Завданя: Як ладив ся Русин до Христа  Як зберав 
ся Мадяр на стрічу из Христом  Што заповів Христос
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Село и варош

Они доповнявуть єден другого и суть oдказанї єден 
на другого  Представте собі, што было бы из того варо-
ша, котрый бы єдно рано ся пробудив на тото, же oбстав 
ся без села  Смутноє было бы сесе пробудженя, бо первый 
раз не мали бы варошчане, што фрыштиковати, пак не 
мали бы, што полуденковати, а наконець, што вечеряти  
Село додає городу молоко, масло, сыр, мнясо, зеленину  
Без села не є пяца, а без пяца порожня кухня

Айбо не лем голодовав бы город без села, айбо и хо-
див бы пудраный, бо подертоє шатя не было бы чим вумі-
няти  Кожу на топанкы и чижмы село дає  Лен и коноплї 
на полотно село дає  А oвцї, из котрых серсть стрыжуть 
на вовну про верьхнёє шатя, хыбаль на городськых худ-
никох пасуть ся

 село oдказано на город ипен так, як город на село  
е бы взяло село плуг, мотыку, косу, кібы вшыткі фабри-

кы города перестали їх вуробляти, а вшыткі бовты  про-
давати  Што бы учинило село из громадов овець, крум-
пиль, тенґерицї, молока, сметаны, яиць, кібы город од 
нёго не куповав  А якый бы хосен мало из кожі, котру 
вуробить, из серсти, што настрыже, кедь город из них не 
справить топанкы и чижмы, анцуґы и кабаты

Окрем сих є щи много дїл, што яжуть село и варош  
ерела просвіты и културы находять ся у городї   го-

родї родять ся нові вунаходкы, котрі полегшувуть жытя 
и селського чоловіка  уй печатавуть ся и книгы, но-
винкы, из города рушать желїзниця и аероплан, котрым 
скоро допутуєме хоть и до Америкы  Городські міряникы 
старавуть ся за добрі дорогы, котрыма ходять селяне до 
города, и котрі споювуть народы, менші вароші, варошы-
кы и села меже собов .
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Наша хыжочка

ы хыжко мила, худобна наша,
ты нам на білум світї майкрасша,
ты нам майкрасша, хыжочко біла,
ты добра, люба, як мамка мила

Кой ярь пахняча ку нам завітать,
кой коло тебе квітя росцвітать,
та виджу, хыжко моя схылена,
же ты нам з раю сюды спущена

																																						 і а 	 о а

едо 	 а а о	 а ы	 е	 і
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М

Завданя: кажте на мапі своє поселеня
Пуйдіть на цвынтарь, поглядайте на гробoх прoз-

вища русинського происходженя, сяку лішту розшы-
рюйте из помочов своїх родакув

Серед поселенцюв были и майстры  ковачі, друтaрi, 
вар ы, шустеры, кoлесарі  Часто їх ремесло стало їм 
прoзвищом

ержавнї гатары
Гатары Закарпатської области

еріторії вечшынов 
заселенї Русинами,  рук
Адміністративнї центеры у 
Польщи (po ia ), Словакії  (o e ) 
и краины (район)
Варошы, де суть орґаны 
самосправованя русинськуй 
меншыны

С
С

С Л О В А К І Я

Р У М Н І Я

У К Р А И Н А

Комловшка
Башков

Пряшув

їредьгаза
Геёвкерестур

С

С
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Повіданкa

Хлопчик бавив ся и поранив руку  Мамка повела го 
до дохторкы  охторка мала білый чепець из червеным 
хрестом и білый плащ  Она йому помастила рану йодом  

ото дуже пекло, айбо вун терпів, лем мало ся скривив oд 
болю, бо ганьбив ся плакати перед дохторков  охторка 
повіла мамцї  айного хлопчика маєте,   а мамка його 
погладила  охторка му руку повила фачликом и повіла, 
же треба буде щи раз прийти на повиваня

Завданя: а теперь самі придумайте подобну пові-
данку до верхнёго рисунка  уй суть слова до нёго  ве-
селый мурник, муровати, мур, малтер (чим ся злїп-
лювуть циглы), ваковка (глубока лопатка метати 
малтер), келня (плоска лопатка руняти малтер), коцка-
ста кошуля, комбінезон (робочый дрес), шішак (соко-
тити голову), помочный робутник, цигла, класти циглу 
у ключ (обы ся муцно держала), мішати малтер, мішач-
ка на малтер, відро, лазиво и алаші (лїзти и стояти горі 
муром)
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едо 	 а а о	 	 е

Завданя: амалюйте матеріалы, хоснованї на бу-
дованю, даяку стадію будовaня  Што значить чиста 
комната

Б

Русины и у Земплинї жыли бідно   гористум Зем-
плинї частку землї, фундамент хыжі опредїляла гориста 
містность  Села туй суть у долинoх, у булшости єдна 
довга улиця  Колись туй быв густый лїс, котрый вырубали  

 гористых містoх майпопуларным матеріалом будованя 
быв камінь, валькы, деревина, глина  Хыжі закрывали 
шінглями вадь солом в (жупами)

 хыжі была парадна (чиста) комната, кухня, задня 
комната, комора и хлїв  а камняный фундамент клали 
трамбованї стїны, котрі были вумащенї глинов, дилї 
были землянї  а пецови из каболов, у котрої быв харак-
терный одвод дыма, топили хыжу, варили їду и будили 
солонину, шовдарь, ковбасу  Пец служыв и спалным 
містом про дїти и мачок  Будованём керовали майстры, 
помогали родакы, сосїды, ушытка родина
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А теперь попозерайте довкола по обыстю и укажте  
хыжу, лїтню кухню (няріку), окна (облaкы), двері, тор-
нац, ґарадічі, стріху, причолок, комин, черепы, дерева 
(стромы), студню, навивало (из ланцом), корбу (на обер-
таня), билцята (відро пудкласти), городину, латкы, капу-
ру, сулакы и стрішку (на капурї), пса, мачку

Порахуйте, кулько мож видїти на рисунку облaкув, 
кулько ґарадіч, кулько oблук на торнацї, кулько стромув

есе	і е ес о

 Мадярщинї єдиный пец из каболов находить ся у  
Комловшцї, у Етноґрафічнум музеї / хыжі

едо 	 а а о	 до о	обыс í
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З

Хыжі были oбставленї простым бутором ручної ро-
боты   комнатї стояли стульцї, лады из фіовками, по-
стелї, великый стул, лады шилиякых розмірув

а ладох мож было сидїти   постелї стелили міхы 
из сїном, котроє заміняли -  раз на рук

Покровцї и постілноє были домотканымa, заголов-
кы и перины наповняли гусячым пірём

Судина у кухнї вішала ся на стїнох и была зроблена 
из простых матеріалув  глины, дерева, желїза  За дверя-
ми, у лаворі была вода на умываня  Сяточноє шатя и чи-
жмы из кожі висїли на палицї, котра была пудвішена ку 
ґерендї

 маленькых облакох выставляли молитвеникы, 
сятї образы, маленькі глядилчата, вушытї портята

Булшoсть русинськых родин были многодїтныма  
аколи у родинї было  и булше дїти   єднуй хыжі жыло 

три поколїня  дїдо и бабка, родичі и уже замужня дочка 
из фаміліёв, молодші дїти  Родина нарахововала  и бул-
ше люди  Часто хлопы спали на подї, на сїнови, а у лїтї в 
хлїві
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Р

 родинї каждый мав свою роботу  вяри аршовали, 
орали землю, запрягавучи коровы и волы  оны удобря-
ли землю гноём, садили, пололи  лїтї, по праздникови 
Петра и Павла, зберали уроджай, молотили, косили сїно  

авно у земледїлстві не хосновали мінералнї удобреня, 
гербіціды, пестіціды

Восени зберали крумплї, ріпу, тенґерицю, дынї

Запамнятайте:  земледїлстві не хосновали міне-
ралнї удобреня!

арактернї роботы: ораня, сїнокос, вул, запряже-
ный у вуз из сїном, аршованя, лїсорубство, збераня урод-
жая, винобраня

а а 	 ед е 	 а	 а а і
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Тютка Ґерґей сп минать

Колись мож было нараховати коло  коров у стой-
лох  Коло хыжі было хоть лем по дві коровы, обы мож 
было на них орати  Коло хыж была и мала худоба  Бід-
нїйші люде мали козы, май богатші держали конї, было 
из нима много роботы, айбо тогды не было бовтув, обы 
купляти їдїня  з пшеницї пекли хлїб, мнясо мали од ху-
добы  Мнясо їло ся єден раз на тыждень, у недїлю

Пословицї

 Ко глубоко оре, тот золото зберать
 Много рук много можуть изробити
 Хочеш файної платнї, роби добрі
  єдну соломку нахрест не поклав
 е рано поклав, там на вечур найшов

 минулости Русины вырощовали собі зеленину, са-
довину, булшу часть котрых закладовали на зиму   каж-
дуй хыжі у великых гордовoх квасили капусту, варили 
сливовый леквар

Завданя: ач тримали домашню ж вотину
амалюй, што маєме на столї од ж вотины

Завданя: амалюйте топтаня капусты у гордові
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Зазвідайте родичув, ци окроплявуть они дерева и 
ростлины, ци удобрявуть землю у кертї и на полю   гор-
ському Земплинї ґрунт дуже слабый, його полїпшовали 
гноём  Кедь крумплї и пшениця не дуже родили, недо-
статок выміняли на дрыва

Майбулшый хосен приносили лїсорубство и торг лї-
сом  Сим занимали ся лем хлопы  Цілый рук дївкы и 
жоны старано зберали и переробляли лїсову малину, 
дербанку, чорницю, яфину, кислицю  Айбо майважным 
было збераня грибув  грибы хосновали свіжыма, а булшу 
часть сушыли на зиму  ары лїсув приносили родинум 
доста файный хосен

Одповідьте на вопросы:

 Ко є грибарь
 Што ладили из дарув лїса
 Ко мав зберати дары лїса
 Од кого дїти учили ся спознавати грибы
 Які грибы знаєте

Запамнятай: меже Русинув была позната поговорка 
на спознаня грибув  бочкоры, воротник, білі пластины  
йсе не моя їда!

Кедь ушыткі сесї позначкы суть на грибови  тогды 
у твоїх рукох дурный гриб!

Завданя: амалюйте лїсові ягоды, плоды, грибы

Завданя: Поглядайте на інтернетї дурнї грибы  а-
малюйте и запамнятайте позначкы дурных грибув  е 
хоснуйте у їду не провіренї грибы!
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Р

Русинська пословиця  Коли дївка научила ся хлїб 
печи, може ся оддавати!

Про дївок робота была коло хыжі  варити, доїти, 
товчи масло, печи, білити, пасти худобу, шыти, вышыва-
ти, плести, ткати

а полю они копали, са жали, різали траву, язали 
снопы, зберали сїно, зберали садовину, закладовали на 
зиму

Хлопы сокотили скотину, кололи дрыва, різали ху-
добу, будили мнясо

а полю они орали, сїяли, копали, косили, рубали 
лїс, паковали його на возы и везли ку хыжум

а а 	 ед е 	 а а 	с а
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Марька їсти варила

Марьку маленьку
мамка учила,
никай, Марько, як я роблю дїло
солю,
цукрю,
квасню,
попрю,
и бізунь, їсти варю

Марька маленька
з мамков робила
вшытко-всячено,
што треба было
солила,
цукрила,
кваснила,
поприла,
и бізунь, їсти варила

янько їв  Марьку хвалив
Мамка їла  Марьку хвалила
Мачатко їло  Марьку хвалило
А Марька не їла,
бо ся дуже зморила

а а 	 ед е
а о 	( а е )
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а а 	 ед е 	 о 	 е е 	бе е кы

Завданя: Поясніть значеня пословицї! айдїть сло-
ва, котрі значать присмачкы

Русинська пословиця: Ґаздиня паров сита

Завданя: шори чоловічі и женські роботы
шори серсамы, котрыма робили ся роєднї роботы

Што вы можете робити самі

Отвітьте на вопрос:  котрый час рока была май-
булша робота

 котрый час рока мож было мало спочити
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лїб

З неба хлїбець нам не падать
без трапезы и без мукы 
про єдненькый лем фалаток
нароблять ся многі рукы

реба поле погноити,
посїяти, поорати,
зваловати, зволочити 
та уродить пребогато

Што клопоты, што роботы
туй поклали  погадайте
Кой вам прийде хлїб до рота,
та на се не забывайте!

																												Вас 	 д ы

а а 	 ед е 	 а о ід ы 	ко осок
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Крумплї

дуть мамка крумплї брати
и я пуйду помагати,
из охоты, из утїхы
назбераву повнї мїхы
А як будуть мїхы повнї,
та приведе братик конї,

Хвала тобі, Боже милый,
же нам крумплї зародили!

обрі они посоленї,
Ци печенї, ци варенї

																 а і ка	 ід і ка

Завданя: Котрі слова значать членув фамілії, 
жывотину, ростлину

а а 	 ед е 	 бе а і	к е
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Ч

 Коли звикли сьте вставати
 Каждый день рано по пятуй годинї
 А робота ся вам од кулько зачне
 Рано зачинаєме од восьмох годин, пак на полудня 

маєме перерву, а дале робиме од єдної годины пополуд-
ню

 а роботу ходите пішо  
 Лем за файного часа, а за пудлого иду автобусом  

А вы фурт доїзджаєте желїзницёв
 Айно, у ферталь на сїм рушать електричка згоры, из 

села, а назад ся верну у три ферталї на шість пополудню
 А стигли бы сьте споздити на желїзницю, пак ци 

довго чекати на слїдувучу
 Ой, тото бы біда была, тота прийде на місто онь у 

пувночи

Фіґлї

 Слава Йсусу Христу!
 Чижмы чищу
 А кум де
 Як почищу, так буде
 ак вы, кумо, глухі
 Были колись и нові

•

 Куме, што нового у вароші
 адь нич
 ото добрі, бо до нич и соли не треба
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М О

ыю у Мадярщинї  се моя отцюзнина, моя родна 
земля  аціоналность  Русин, зато, бо мої родичі и їх 
родичі, мої предкы, были Русинами  Я родив ся у Ком-
ловшцї, туй и жыю  Моє село маленькоє, росположено у 
долинї, меже высокых гор   нас файна церьков, школа, 
пошта, уряд и Русинська хыжа, дакулько бовтув и єден 
панзіонат  Булшость хыж из торнацами, много квітя, уся 
округа вуладжена и похарена

едавно у нашому селї одперли Етноґрафічный Му-
зей, куда склали старі річи, котрі хосновали наші пред-
кы, приладя про роботы

 нас ушыткі ґрекокатолицькуй віры, молиме ся у 
файно реставровануй церьковли  Суть у нашому селї и 
модернї, нового кіпа хыжі  Я и моя родина любиме жыти 
у Комловшцї

( а і 	 а ка,	 	к аса)

Завданя: Чом Комловшка русинськоє село
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Знаєте, ко вінцлір
Узнаєте из бавкы.

Про бавку вуберіть єдного Янка , котрый заспить и 
не видить, як дїти у кошарчик зберавуть вино   кунцёви 
піснї нагле пробудить ся и вхопить майближнёго дїтвака  
Вун и буде слїдувучый Янко

Заспав Йончі на горі, ( )
Кто го збудить на зорі  ( )

Прийде дождик з бурями, ( )
а го збудить з зорями  ( )

е ся змочив, там ся суш, ( )
е лїгай ми на банкуш  ( )

Бо муй банкуш банкуш, ( )
воя глава мокра є  ( )
																									 а а і 	 а

З Й
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аш варош чистый, спокуйный, обыва-
телї булшов частёв жыють у пріватных дo-
мох из кертами  Пріватный дом на шток, де 
мы жыєме,  новый и комфортный  Колись 
давно на сюй землї ґаздовав муй прадїдо  мав
своє обыстя, держав скотину  По смерти пра-
родичув, землю  дїдузнину мойого отця 
охабили парлаґом  овгі рокы мої родичі 
шпоровали гроші, пузднїйше дустали ку 
шпорованым грошум кредіт из шпоркасы и 
зачали класти новоє жытло  Муж тюткы 
Ержікы Василь  архітект, вун плановав наш
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дом  Пан Миколай Свида  будовничый інженер, пр-
иятель отця, руководив будовництвом и майстрами  
мурниками, електриками, ґазовиками, столарями, парке-
тарями, малярями  шыткі мы наперед заганули, які 
комнаты хотїли бы сьме мати, а Василь так їх и сплановав  

а параднї дубові двері входиме у просторный партер 
будовлї, де находять ся днёвна, гостёва, комната бабкы и 
дїдика, моя комната, кухня, комора, тоалет и туш  

гостёвуй бутор из бывшої бабчиної хыжі  два великі 
деревлянї креденцы из різбов  ам держыме порцеланові 
столові, десертнї и кавові сервізы  глубокі, плоскі, великі 
и малї танїря, фінджі, блюда   вітрінї стоять крішталёві 
погары, канчовы, стрібернї тацы и маленькый куфер из 
стріберныма столовыма приборами  ложками, вилками, 
ножами   фіовкох сохраняєме дамастові, вушытї шов-
ковыма нитками обрусы и серветкы, котрі хоснуєме на 
сяточнї гостины  За стул може сїсти дванадцять люди, а 
подаколи и булше  Коло облака меншый столик, на нюм 
чіпка, крішталёва ваза и попілниця   вазї усе цвітя из 
нашого керта  у лїтї ружі, даколи хрізантемы, а вяри 
туліпаны  а паркетных ділёх перськый ковер, на плафонї 
крішталёвый лустер, на стїнох портреты бабкы и дїдика, 
пейзажі   днёвнуй комнатї довкола укладеного ціфро-
ваныма барнастыма кафлями камина стоїть драповый 
рекамей и четыри глубокі фотелы, низькый круглый 
столик, телевізор, музична колонка   книжных скрынёх 
книгы, на полицёх  колекція керамічных ваз, статуеток, 
свічникув, зобраных мамков у подорогох, на высокых 
облакох чіпкові фірганкы  Кухня  царство жун  Бутор 
модерный, креймової фарбы  Варить ся їда на ґазовуй 
плитї, а часто грієме їство у мікрогабовуй куховарьцї  

 креденцох держыме чебря  лабоші, горчикы, палачін-
товкы, тепші  Бабка любить хосновати бытові приборы  
кухоный робот, міксер и кавоварку, а чебря мыє ся у 
машынї на помываня  Часть кухнї  їдалня, де при 
овалнум столови уміщає ся уся родина  Моя комната 
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велика, світла, высокі, склянї двері ведуть на терасу и 
у керт  Мнягкый, світло-зеленый ковер, ги трава, пок-
рыває ділї од стїны ку стїнї  Я дуже люблю ходити по 
нюм босый и часто, лежачи на землї, слухати музыку, 
позерати відео  а постели жовтоє, из зеленыма мінтами 
покрывало, на полицёх мої книгы, учебникы, конспекты, 
журналы  а спеціалнум столикови стоить муй компю-
тер, компактнї и діґіталнї відео діскы, на стїнох постеры и 
фотоґрафії поп-звізд   забудованых скрынёх держу то-
панкы, кросовкы, кабаты, сорочкы, пуловеры, светеры, 
джінсы, ногавицї, майкы, спудню біленину, зокнії  е-
ревлянї, крученї ґарадічі ведуть наверьх ку спалнї ро-
дичув и комнат моїх сестер  з спалнї двері отворявуть 
ся у купалню, а меже комнатами дївочок  туш и тоалет  
Пуд будовлёв ґараж на два авта, ґаздувськоє поміщеня и 
пивниця   ґаздувськуй холодник и морозник, райбачка  

 пивницю на зиму кладеме зеленину, крумплї, яблока и 
иншаку садовину, домашнёє вино и паленку  Великі 
терасы, де усе много вічнозеленых ростлин, а у лїтї муш-
катликув и сезонного квітя, украшавуть наш дом

екока о ка	де е а	 е ко 	 	 а і о і
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Гаданка

Сяду собі перед хыжов
Буду бавити ся з мышков

ияк утїкати мышцї, бо приязана ку хыжцї  

каж на рисунку стул, фотелы, покровцї, шіфон 
(скрыню), обрус, фірганку, драперії, глядило, образ, 
книжну столажію, ночнї столикы, лампу, шуфликы (на 
ночных столикох), книгы, одверок, дверцї (на шіфонї, 
нoчных столикох, книжнуй столажії), телевізор, музыкал-
ну направу, постель, заголовкы (парны), покрывало (на 
постели)  Порахуй  кулько є ночных столикув, покров-
цюв, заголовкув (парнув), полиць на книгы  из кулькох 
части ся складать музыкална направа  Кулько лабок у 
стола

( Компютер)

(ое)
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каж на рисунку ґазовый шпор, креденцы, настїннї 
креденцы, холодник, фляшкы, пакеты, грызачку (в холод-
нику), вентілацію (над шпором), теячку (чайник) на кре-
денцї  у перединї  варіху, палачінтовку (шерпеню), ратоту 
на око на нюй, білёк и жовчок, фиделку (черепаню) на 
теячцї и шерпени, горня, танїрик, ложочку на чай вадь ка-
вель, конзерву, отваряч на конзервы, топтачку на крумплї, 
дрисляк, котрым сцїжуєме лашку, рисилюв

то туй записано

Чуство, же то,
што хочеме,
удасть ся Главный варош(ад) (со)
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Мышка бігла, хвостиком махнула, канчув упав и 
росколов ся на четыри части

Завданя: Складїть розбитый канчув, на рисунку 
єдна часть лишня
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Історія малого земплинського поселеня 
отцюзняных Русинув

дным из центрув русинськуй културы у Комловшцї 
є Хыжа-музей, котра ся розмістила у старуй будовлї 
пуд жупов и є ідеалным містом на изглядованя малыма 
комловшчанами історії и етноґрафії свого народа

уховным центром є церьков  рока  Інтересант-
но, же турню на нюй добудовали вже лем  рока при 
помочи амеріцькых міґрантув з Комловшкы  Заслужыть 
на позур и тот факт, же комловшські бетлегемы на Крачун 
не лем захранили давнї селські традіції, што ся тыче 
облїканя участникув, будованя каштелика, айбо и днесь 
співавуть и бавлять  руздвяну гру по русинськы

еса	 ед е ка	 о о ка
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Л
Р

уже давно то было, коли чорт явив ся перед Богом 
у видї осы, якраз тогды, коли Бог уже сотворив Русинув на 
Землї  Господь зачав россїёвати насїнкы дерев, коли чорт 
у видї осы укусив ворця за руку  пали из рук ворця 
ушыткі насїнкы  ак и попали Русины у гущу лїсув  Они 
стали жытелями лїсув, охоронцями дерев и приятелями  
жывотины

Пообідї дїдо тефан одпочивать у кертї. Коло 
нёго сів Андрій и позвідав, вудкы происходять Руси-
ны и як они односять ся ку природї.

Ч
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Н

Мы, Русины, од самого вершка Бескідув долу до пу-
дошвы грункув, до тої лінії жыєме, де берегы уклячавуть 
на шыроку ровінь мадярську, то є меже горами, попуд 
грунками и берегами, долу тима долинами, котрыма рікы 
из гур на ровінь біжать  Подаякісь щи у зворины ся по-
запыхали, вудкы поточата и воды ся ллють и долу ся 
качавуть  сягды хащі, зворы, рінкы, каміня, скалы, так ги 
старі письма звыкли о хутари каждого села казати, же 
хутарь му дуже, барз мізерный, земля їм хащовата, ска-

листа, гориста, усягды и у вшыткых бесплодна  Цїлый 
край нич, ги самі туй шырші, там узші долины, гибы быв 
даякый великан страшнї корыта помеже горы наклав  

олу у долинох в яри спека, а по вершкох и тогды студе-
ный вітрик віє  В осени и в яри морозы майже каждого 

едо 	 а а о	 	 	 а а о
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рокa великі чкоды чинять  Зима скоро настане, и тверда, 
и довго держыть  Снїг зазвычай так великый паде, же 
докідь люде путь не протопчуть, и ходити и везти ся лед-
ва мож  аколи через нуч такый вупаде, же рано челядь 
и кучу не годна отворити  Чим булше снїгу, тим гурше 
пак повіни  Коли зима довго ся тягне, трафить ся, и то не 
рідко, же весна скоро и нагле настане, ку тому пак снїг 
великый намах топити ся зачне  тай повінь готова  Воды 
 бо рікы дуже ся исхылявуть  онь морконять и гучать, 

так швыдко біжуть, и не біжуть, ай течуть и великі чко-
ды роблять  Што лиш досягнуть, пудмывуть, убалять и 
вшытко беруть копицї, кузлы, плоты, кучі, мосты, лавкы, 
так же приказка у нас  вода забрала

 то двычи роком  у яри и восени  Бо як люде из поля 
уроджай завезуть, даколи и на сесе ледва достигавуть, 
осень уже настала  ерева, лїсы пожовкнуть, листя спаде, 
и дождї лляти ся зачнуть  Хмары цїлоє небо закрывуть  
Осень у нас дуже смутна

Погода булшу частку має у ґаздувськум жывотї на-
шум, ги бы дако думав  Бо хвіля цїлый край на дві зем-
ледїлські полы нам роздїляє  раз де мелай (тенґериця) ся 
не зродить, а кедь и зродить ся не зазріє, а другый раз, де 
и мелай садять, и стебловатоє ростиня, и колосистоє  
жыто, ячмінь (ярець) и пшеницю сївуть  Гентот первый 
відик є наша Верьховина, а другый  ото Крайня   так, 
зачим на Верьховинї кліма жестока и свіріпа на всяку, 
теплоту жадавучу, ростину  и меже сёв, што нам май 
треба, на мелай  там горі на Верьховинoх майважнїйша 
сїйба и сїмня  овес  е Верьховина, и де котра то лінія, 
доку мелай щи дозріє, доку суть букові и дубові лїсы, и 
де перейдуть у смерекы и ялицї, всї горазд и добрі знаєме  

їды наші на Верьховинох вувцї, а на Крайнёх свинї го-
довали  Бо гентам вувцї, а туйкы свинї могли легше кор-
мити

о і 	 од ка
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У роцї маєме четыри часы

Зима зимі
Весна/ярь а веснї/вяри
Лїто лїтї
Осень Восени

а 	 а а о	 а а 	 а а о	 Вес а

а 	 а а о	 о а 	 а а о	 се
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Тиса

Лїтнїй день уже у смирьку гаснув,
став я там, де в ису кривулясту

ур малый зарывать ся без тямкы
так, ги дїтвача у груди мамкы

Гладко и благенько собі плыла,
берегы шыроко ростулила,
жебы запад сонця, што ю пестив,
нерушено на габoх понести

 гладкому зиркалї багрянцї,
як русалкы, вили свої танцї,
Чув єм каждый крочик їх маленькый,
так гибы чінґовик тихо цінькав

уй покровцї золотї піскові,
а за нима дале косалови,
де валы отавы тонкоруннї,
як шоры у книжцї  такі рунї

але лїс, нїмый и маєстатный,
в потемку уже ладив ся спати,
айбо запад го обсыпав гранёв,
запалив го и крываво зранив

а до 	 е е і
( о о а 	 а ко	 обода )

а а 	 ед е 	 	 а	 с
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умлять лїсы,
гравуть піснї

Шумлять лїсы, гравуть піснї,
гей за давнї вікы,
А яличкы ся кланявуть
смерекум столїтнїм
Плывуть хмаркы понад горы 
тихонько, як гусы 
понад горы, понад лїсы
из Карпатськой Руси
Од ячова, жгорода,
над Гуменне, Пряшув,
плывуть ку нам милї хмаркы
з вісточков од нашых

дуть дале на авницю,
над татранські турнї,
на Шляхтову, Білу Воду,
гет онь до Остурнї

																															 а 	 се ко
едо 	 а а о	 а с

иса вукырлює як поточок, называный ічора, пуд 
перелазом Околе на надморськуй высотї  м  але, 
злившы ся з Апшынецькым потоком, называть ся Чорна 

иса  Через  км свого тока, повысше Рахова, зливать ся з 
Білов исов и дале несе назву иса  Біла иса родить ся 
злитём потокув Балзатул и Говерла  Кажда єдна пуд-
карпатська ріка, каждый поточок, якый бы малый не быв, 
принесе свої воды до исы  овжына исы од вукырлї до 
горла, де вливать ся у унай  км, а воздухом  км
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а 	 а а о	 де	 а і

Якый хосен давуть нам лїсы

Красно у лїсї! А майкрасше влїтї, коли велика горяч, 
прохожовати ся в тїни зеленых дерев  Яка свіжость, якый 
холодок, як легко там дыхати! а як бы потому не любити 
лїс

Чим лїпше упознає чоловік дерево, його жытя, 
тим лїпше зачинать го любити  е мож перечислити 
вшыткі хосны, котрі приносить нам лїс! Але, позерайте 
лем довкола себе! Стоїть хыжа, збудована з дерева  А 
кедь збудувуть ю из каміня, и тоды много што буде в 
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Завданя: Што роблять из дерева  Што чистять 
лїсы

нюй зроблено из дерева  авно дерево хосновало ся щи 
булше  на морёх плавали деревлянї кораблї, у небі лїта-
ли деревлянї аеропланы  з дерева робили возы и сани, 
кочії и гінтовы, колеса на возы и кочії, и коломасть, обы 
колеса мастити  ще и днесь желїзничнї шіны стоять на 
деревляных шліперох, а телефонові друты на деревляных 
сулакох

В домох маєме деревляный бутор  столы, лавицї, го-
керликы, шамеликы, полицї, постелї, шіфоны, лады  е-
рево, як природный матеріал, ачей ниґда не пропаде из 
нашого ґаздувства  ам, де не є ґаза, мама варить полуде-
нок, та напалює шпаргейт, и кальгу гріє дрывами, обы у 
хыжі тепло было

Коли застудиме ся, та пєме чай из липового цвіта, 
котрый тоже дало нам дерево  ерева, значить, суть и 
лїкарями нашыма  ерева и кормлять нас овочами  ябло-
ками, грушками, сливками, черешнями, вишнями, барац-
ками, бросквами

Папірь, на котрому пишеме и книгы печатаєме, так-
же из дерева роблять  А давно и пера и тінту, жебы писа-
ти, без дерева не могли зробити

Всягды, де лем не попозераєме, треба дерево
ерева и чистять воздух, а без них люде и звірина не 

могли бы на землї жыти  ерева здержувуть у землї вог-
коту и так не давуть ся чинити великым повінюм  Кібы у 
нас знали добрі сокотити лїсы, менше бы сьме од повени 
чкоды мали

реба охраняти и приятелюв лїса  потят, бо без потят
и лїс бы пропав

Любім и сокотїм нашу природу!
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Заяць

Ко бы не знав зайця  е віруву, обы найшли ся меже 
вами такі, котрі бы были не видїли заяця  Видїти мож 
його на полю, в лїсї, меже корчиками и пуд самыма 
полонинами  Заячиця од місяця марця до осени  раз 
вуплекає по  малї заячикы и вудасть їм часть  быстрі 
ногы и острі зубы

Заяцї мавуть множество неприятелюв, про котру 
причину не можуть так дуже росплодити ся  Вовк, лисиця,
пес, дика котка (мачка), куниця, орел и чоловік пылно 
вадасять на нёго  Меже тулькыма неприятелями, прото, 
род заячый не вумер  Можуть за тото дяковати зайчикы 
быстрым ногум, добрым ухум и хитрости  Сима хоронить  
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Завданя: Як заяцї хоронять ся од неприятелюв

своє жытя заячый род од всякых неприятелюв  Як  
Серсть заяця темно-ржавої фарбы, як земля  Коли приту-
лить ся коло грудкы, не мож його увидїти, бо фарба зая-
ця изоллє ся из фарбов землї  арба серсти переміняє ся 
вяри и у восени  Пуд зиму заяць возьме блїду серсть, а на 
ярь темнїйшу  Сяк приспособляє ся до природы, обы 
й го тяжко мож увидїти

Се ищи не доста на й го беспечность  Вун видить 
місточко, де має притулити ся,  но, прото, коло нёго иде 
быстрыма скоками дале  але зачне затрачовати свої слї-
ды  а вто добрі послужыть вутоптана дорога, рінь, лед, 
каміня  Потому верне ся у пережый слїд и тот покрестить 
два-три раз, а так из середины покрещеного слїда, як 
може, так далеко скочить и притулить ся на вугляданоє 
місточко  Головов оберне ся на сторону, вудкы прийшов

Заяцї, коли їх не окружає нияка опасность  дуже 
веселї  Пудскакувуть, перебігавуть ся, на заднї лабы ста-
вуть, но все таки осторожно слухавуть, ци не приближає 
ся якый неприятель

Інтересно, же горські заяцї булші, як полёві  Близькі 
родакы полёвым зайцюм норські и домашнї зайцї  орсь-
кі заяцї по норох жыють, лем вон вуходять кормити ся  

омашнїх заяцюв плодять и у нас позад мняса и скоры  
ак норські, як и домашнї заяцї, много менші од полёвых 

заяцюв
Заяць має унікатный никовый апарат  Боковоє роз-

міщеня пуклятых очи застачать му угол никаня  гра-
дусув  тїкавучи од свого гонителя, заяць видить и впе-
ред, и назад  а роздїл од грызунув, котрі мавуть у 
верьхнюй вилицї лем два зубы-сїкачі, заяча звірина має 
четыри

екса де 	 о с кы
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У аленуй Розвалинї

часток лїса, придїленый на ріхтованя дрыв, быв 
далеко од села, у Шаленуй Розвалинї, на обочинї высоко-
го горського хребта  Пішник покривулькав то горі, то 
долу, та я пустив ся крыжом-кражом через гущу  обрі-м 
познавав сесь готар, та не бояв єм ся заблудити у дебрёх

За єднї дві годины спустив єм ся у світлу розвалину, 
де щи густо обстали вуворотї по смерчу, што быв туй 
влонї  а шыроку просторунь полягли вувернутї из корі-
нём старі букы

агле мнов загамовало  при грубезнуй вуверти стя-
мив єм три сивенькі псята  ва малї на сонятинї ся грі-
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Завданя: Чом автор пише про вовчу материнську 
любов

ли, а третёє хотїло ся из нима бавити  ха у них штор-
цом, а в очох притаєна туга  Збаг єм  сесе вовчата   
нараз испохватив єм ся  тадь я коло вовчого леговиска!

пен што похопив єм, як иззаду чути шускот  Я 
скоро гет  Айбо пуздно  Што было чинити, мусай ся од-
бивати  Я зачав одмаховати ся балтов, усилуючи ся за-
сягнути вовчицю череслом  А звинна вовчиця усе вчас 
одскочить и нападе из незакрытого бока

Сяк держало уже довжшый час, и я зачав чуствова-
ти, же хляну

а щастя, у крітичный момент єдно вовча жалостно 
заскавунїло  Видав, изголоднїло, а матері не є  а хотїло на
ню попонагляти  Вовчиця метнула ся там, ку плачучому 
малому  А я зачав задовати, одходячи од леговиска

ым часом вовча, як видїло матерь приближати ся, 
успокоило ся  Вовчиця зясь пустила за мнов

 вшытко ся повторило од зачатку  Вовчиця, злобно 
рыкавучи, наступала, а я одбивав ся  а чолї ми вубив 
студеный пот, руки ми ся трясли  Я быв при послїднїх 
силох

 зясь вытя вовчати дало ми припочинок
Я пустив ся утїкати, суньголов, на вшытку силу

еперь вовчиця дала ми покуй
ома хопив єм пушку и такой вернув єм ся ку лего-

виску  ич из того  Завітрившы опасность, вовчиця на-
раз однесла своих малых чим дале

Лем теперь подумав єм  Яка то материнська любов 
присуща щи и сёму лютому звірёви!  про тоту само-
пожертвену любов готовый єм быв одпустити вовчицї 
пережытый страх

од 	 е а	 о ы
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Вадаска на дворі

Раз у яри, десь у серединї апріля, быв єм на команди-
рованю  Поробив єм собі дїла, та зайшов єм ку цімборови 
свому  Піпашу Мішови, котрый туйкы учителёвав

Вун быв ногатый худый чоловік высокої поставы, из 
великыма мрійныма очима, тонкыма чорныма баюсками 
и незмінным усміхом   ученикы и уверстнї дуже го лю-
били  Мы ся спознали, а пак исприятелили ся  ак, ги 
все, вун стрітив ня из добров дяков

Вік о і 	 а а о- од ко	 е ес 	 	 ед ід

atszedve_ruszin1-109_korr.indd   73 2016.07.18.   16:08:42



74

акой за первыма словами поздравканя непринадїя-
но зазвідав

 Ци кушав єсь медвідину  їт
 о, та тогды пойдьме
 е   заінтересовав єм ся
 Горі!  вказав на горы   Видиш тотї малї хыжкы  

ам и мамка моя жыє  Она днесь має уродины, буде и 
медвіжый шовдарь  е побануєш! Айбо треба рушати 
нараз, бо туди три годины хода

Я на тото пристав, и пуйшли сьме  Спереду  сяж-
невыма кроками довгоногый Сашо, а вслїд за ним  я

Путём часто ся нам трафляли гуцулські обыстя, 
вадь по тутешнёму  ґражды  Они припоминавуть твер-
дыню  Хыжа, у котруй бывавуть и ґаздувські збудовы, 
четвероуголником обключавуть двур  Сяк вун обеспече-
ный из ушыткых бокув од дикых звірюв

Хыжа, до котрої сьме ся наконець добрали, росполо-
жыла ся на высотї  метрув  Вшыткі ся были уже зо-
брали, сяточно поприберанї у гуцулські одежы ситых 
фарб, айбо гармоничных и бесподобных у їх артістич-
нум споєню

з любопытством чекав єм, яка буде гостина   
мушу признати ся, же перевершыла моє чеканя  а стул 
подали бужену медвіжу лабсару из брусницёвым совсом  
Штампликы наповнили запашнов смараґдовов карпатсь-
ков боровичков  вигнули погары на первый тоаст  и 
сяточна вечеря ся зачала

Айбо преця золотым клинцём гостины быв медві-
жый шовдарь  Його преподали такой на шырокуй шерпе-
ни, добрі вупраженый, прошпіґованый, у сметанї из яфи-
новым лекваром  дло приятно пахло лїсным зїлём и 
маринадами   в ґадцї ми не было, же из медвідины мож 
зробити дашто подобноє

А коло того не дало ми покою любопытство, як до-
стали того медвідя, из котрого были зладженї сесї лако-
тинкы  Ґаздыня ґибы уганула мої думкы
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Завданя: Коли ся стала пригода

 Вам, видав, інтересно, як трафила на стул медві-
дина

 Айно, дуже,  признав єм я
Сесе стало ся у кунцёви новембра  полудне невіст-

ка моя Василина  еге адде коло мене сидить  пацят кор-
мила, а я полуденок ладила  Раз лем чути  гойкать моя Ва-
силина, а пацята так квічать, ґибы їх різали  Вубігну на 
ґанок и виджу  матерый медвідиско хопив паця, а Васи-
лина бє старого розбуйника деревлянов колотюшков, 
што корм мішати  Медвідь на тото лишыв ся пацяти, тай 
 на невістку! Колотюшку переломив, ги шваблик, и уда-

рив Василину у тварь, убалив у снїг  Амінь,  мигло ся 
у відомі,  звіриско ї роздере

Хопила-м желїзный кутач и давай на вшытку силу 
темлешыти медвідя  огды звірь лишыв Василину и, 
ставшы дгорі на заднї лабы, верг ся ку мнї  Одбивавучи 
ся, гойкала-м на повный ґаґор, прикликувучи на помуч 
сосїдув  Одчаяня подесятерило мої силы  Медвідь серди-
то рыкав и фурт измагав ся влапити кутач  а щастя, муй 
крик и рыканя медвідя изгурило сосїдськых псув, и они 
из гавканём метнули ся у наш двур  Грубі, як телята, вов-
чакы держали мясожерного медвідя в обсадї, докудь со-
сїды не надбігли з помогов  ушу роздїлили сьме на рунї 
дїлы  Шовдарі замочили у марінаду и вубудили  Мнясо 
засолили  ак алем дашто и до днешнёго дня достояло

Смачно! Просто чудо!  похвалив єм щиро

д	 е а	 о ы
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Помста Зимы

Россердила ся зима и задумала скітити вшытко на 
світї  Первиць зачала ся доберати до потят  надоїв юй крик
и спів потячый  Задула студінёв, зорвала листя з дерев и 
розметала го по полю  е было де ся потятум испрятати  
Зобрали ся тай полетїли далеко за море у теплый край  
А воробкы лїновали ся, та спрятали ся пуд стріху

Видить зима, же не годна потятум нич изробити  За-
чала ся доберати до звірины  Запорошыла снїгом поля, 
лїсы, жене мороз за морозом  е настрашыли ся и звіря-
та  днї мали кожух теплый, а другі попрятали ся у глу-
бокі норы  Мовкушка у дуплї орішкы гризе  Медвідь у 
ґаврох лабу ссе, заячик пудскакує и так ся гріє  А конї, 
коровы, усї у теплых хлївох сїно їдять
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и май роз їдать ся зима, дале злоє дїло продов-
жать  ене мороз за морозом  Морозцї побігли по рікох, 
озерох тай поправили на них мосты без дощок и гвуздя  
А рыба вшытка спустила ся долу и там юй стало теплїй-
ше  о чекайте!  лютїє зима   Возьму ся я за люди  

ене заганять щи май сильнїйші морозы  А люде накла-
ли огня у кальгох, шпорох и посміхувуть ся из зимы  
А кедь у лїс идуть, вуберуть ся у теплї бунды, кожухы  
А як зачнуть дерево рубати, та щи и здушать ся

Май миреґовало зиму тото, же и малї дїточкы не 
бояли ся ї  Они ся просто сміяли з нєї! Санкувуть ся, ли-
жувуть ся, корчолювуть ся, ховзавуть ся, лїплять снїгу-
ляка, та щи и водов поливавуть, повторявучи  Прийди 
мороз, прийди мороз, укріпи нам дїда-снїгуляка!  ип-
кать зима єдного хлопчика в уха, другого в нус, уха, лиця 
и они стануть горячі и червенї, як яблоко

Видить зима, же никому нич не годна учинити и 
заплакала од злости  Потекли єї слызы из стріх  Мороз 
ухопив їх и приморозив на дзиндзликы-цомплї  А рано, 
як сонце вуйшло, зясь цяпле из них  Ярь уже недалеко

Завданя: Ци вдала ся зимі помста  Ко напудив ся 
од зимы

77
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Зима щипавиця

Зимо, зимо, щипавицё,
щиплеш в носик, щиплеш в лиця,
кицькаш ґамбы, дреш за ушка
и зазераш до кожушка

Пуйду з тобов воёвати,
мушу я тя попоптати

е о	 ка

Гунцут вітор

Хоть нико не кличе
вітриска гунцута,
жене ся и дує
до каждого кута

ак собов зашыбать,
як у клубі діско,
пуд бунду ся пхає,
пуд шапку ся втискать

е а і 	 ы а

едо 	 а а о	 о о к
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Зима

а ранум-верьху зима ладить ся,
Ліловый верьх уж білї шатя має

 валалу їсти глядать мухарь,
В дробных хыжох ся піря скубать

або 	 а і е

Ануж, угани

Білоє, ги снїг,
адутоє, ги міх,

на лопатох ходить,
у водї ся не топить

Коли мож воду
у решетї носити

Білоє, а не снїг,
твердоє, а не камінь,
солодкоє, а не мед

(ебід)

(і)

(ко)
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 фебруарі нападало много снїга  Геленка из Мішком 
ходили до лїса лыжовати ся  Коли ся дїти вернули, та 
єдно перед другым шатовали росповісти, як стрїтили у 
лїсї заячицю-маму из двома маленькыма заячатами  Они 
ищи и малюнок намалёвали, же як тото было

Айбо нико из старшых не хотїв дїтюм повіровати  
Чом

д е 	 о а е	 а о	 а	с о о 	 ,	 к	с 	
од 	 а ,	а	 ак	 	 о а е	 а	 од 	 е е кы	
	 і ко .

Перемістїть два швабликы так, обы из вoсьмох ква-
дратув было сїм

(оод	кі	б	а	і)
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Иде весна

де весна на возику,
а батужок лускоче,
біжать дїти сперед нєї,
бо стати не хоче

Пуймали ся в ряд за рукы,
на дорогу стали,
за світ білый весну красну
дале не пущали

Стала весна на дорозї,
што мала робити,
поникала на дїточок,
яла говорити

а чому вы, любі дїти,
мене перестали
Ци, видав, вы довгу зиму
дуже навновали

авновали, весно мила,
нам вже нудно дуже,
мы хочеме бавити ся
в зеленуй ярузї

																	 е о	 і к

а 	 а а о	 	( а е )
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Ярь

Ростопив ся білый снїг,
Цілый валал єден сміх,
Пучкы ся роспукнули,
Вшытко пташство прилетїло

																									 або 	 а і е

Ярь

В оболок запертый
Грум поклопкав тихо
Ярь уже не сперти,
А зимі се  лихо
Вже не буде з неба
Снїга нам метати,
Вже тя нам не треба 

оста зимовати
Вже бы сьме хотїли
Пестити косицї,

огы вбы летїли
Босї по землицї
Вбы нас сонце гріло

еплыма лучами

														Во од 	 а е
а 	 а а о	 і а	 б о 	( а е )

а од 	 о ідкы

 Ярь файна косицями, а лїто пак копицями
 Ярнїй день рук кормить
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а 	 а а о	 а о

Вудкы має земля тепло

Было красноє лїтнёє рано, лем што ся зачало про-
видняти  Муй старшый брат, што прийшов дому из шко-
лы на лїтнї вакації, зогнав ня, жебы сьме йшли ся купати  
Я убрав ся и вуйшов з хыж  Вонка было щи доста темно 
ся, лем на востоцї было небо мало яснїйшоє

Мене студінь обыяла  Чудовав єм ся, чом тото так 
студено, коли сночи было так файно тепленько  адь ку-
пали сьме ся сночи, и вода была тепла, и воздух теплый  
А теперь така студінь  а моє звіданя потовковав ми 
брат, же через нуч земля и вода вустыли, зато так студе-
но  Через день загрівать їх сонце, та они нагрівавуть ся, а 
уночи помалї вустывавуть

Мы ишли напротив всхода сонця  агло ударили 
нам в очі перві лучі сонця, котроє вставало споза горы, и 
нам стало гибы теплїйше

Сонце уже цїлоє ся вукотуляло зза горы, коли сьме 
дуйшли до поточка, затуленого од востока бережками   
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Завданя: Ци усе и всягды єднако тепло

Шіковненько сьме ся розобрали, клёнцавучи у зубы, и 
вергли ся у воду

 Гух, што студена! Чом се так   звідаву, трясучи ся
 Бо через нуч вустыла,  одповідать брат   Вечур 

быв цалком теплый, майтогды, як сонце зайшло  Знаєш, 
же и в судинї вода буде горяча довго по тому, як ї зняти з 
огня  Вода, як вонка ставало фурт студенїйше, помалї ву-
студила ся, а теперь, над рано, май студена

Айбо тото не все над рано так студено, ги днесь  
иґда-м не замерз так читаво, як нынї, хоть даколи день 

и не быв такый красный
Розуміє ся  Сяк было тогды, коли хмары закрыли не

бо  Хмары затулявуть землю, задержувуть тепло и не да-
вуть юй вустыти,  товковав дале брат  Я попросив брата, 
най ми росповість, вудкы ся бере на землї тепло  а тот 
час уже сьме ся вукупали и зачали сьме ся скоренько убе-
рати  брат казав, же нездорово довго быти у студенуй 
водї  Сонце пудняло ся уже так высоко, же вусвітило и 
тото місто, де сьме ся купали  Мы чули у цїлум тїлї при-
ятноє тепло

Вшыткой тепло, што є на земли, маєме од сонця  
Оно заганять нам вєдно из світлом дуже много тепла  

ругоє небесноє тїлесо  місяць  хоть и світить, а тепла 
не дає,  зачав обясняти брат,  тадь сонце не все єднако 
світить и гріє  Взимі заганять нам дуже мало свого тепла, 
бо и курто здержує ся на небі, зашто має мало часа, жебы 
загрівало землю, и не пуднимать ся так высоко  А як сон-
це низко, та лучі його падуть на землю и менше грівуть  

е у всїх краёх сонце гріє єднако  Чув єсь уже за студенї 
и теплї краї   теплых краёх пуднимать ся сонце так вы-
соко, же наполудня стоить просто над головов  Зато там 
така велика горяч   студеных краёх сонце ниґда не сто-
ить так высоко на небі, як у нас, та и так добрі не за-
грівать  ам звыкли быти твердї зимы
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Лїто

Скоро конець учебного рока, будеме мати вакації  
а дворі красный день  днесь зачинать ся лїто   лїтї 

день довжшый, ги нуч  Раненько, уже у четыри годины 
сходить сонце, а заходить вечур у вусям  По красных 
весняных днёх приходять горячі, лїтнї дни  лїтї быва-
вуть великі спекы  В погоднї ночи землю покрыває роса  
Часто надходять бурі из зливами, блискавицями и гро-
мами   кертох, на полёх и у лїсох повно усякого квітя  

а полю вуросли засївы, люде другый раз копавуть 
крумплї и тенґерицю, косять команицю и траву  ыто и 
пшениця зачинає дозрівати, по двох тыжднёх настануть 
жнива  лїтї дозріває перва зеленина у кертох

а 	 а а о	 о і	кос
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Три яблока и єдна грушка

дному чоловікови захотїло ся їсти овочі  Вун купив 
єдно яблоко и поїв  йому щи захотїло ся  Купив другоє 
яблоко и поїв  йому и теперь щи хотїло ся їсти  Купив 
третёє яблоко и поїв  и все щи му хотїло ся їсти  огды 
купив єдну грушку и, коли изїв тоту, насытив ся  Плеск-
нув ся по голові чоловік и загойкав  О, якый я дурак, 
кулько-м яблук опусто поїв ! їт было на самый перед 
изїсти єдну грушку

с 	Во о

Лїто

ад полями стоить лїто,
овсик русый чеше вітор,
на толокох стоколосам
заплїтає зелен-косы
Пахне терен и черешня,
Свербигуска ружовіє,

епла-тепла, як надїя

																	 е о	 ка

Туй лїто

Сонечко сміє ся на нас,
 облак ся топить нараз,
уй лїто, туй лїто,

Пой співати, не будь тихо,
Ростопить ся и желїзо

																	 або 	 а і е
едо 	 а а о	 о і	 і
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Осень

ня  септембра сонце взыйде у шїсть годин рано 
и зайде у шість годин навечур  уч буде рувна днёви 
(осення денно-нучна рувность)  Потому дни стануть 
фурт куртші, а ночи довжші  Сонце пуйде пониже, буде 
давати менше світла и тепла, природа зачне ладити ся на 
спочинок  Чимдале холоднїйшый вітор задує, небо ся за-
тягне мраками и ймить ся падати постоянный дождь  А 
теперь щи доста часто світить сонце, радо вітаєме його и 
цїлу природу  Воздух чистый и свіжый, лїсы и горы якбы 
приближавуть ся ку нам  Приходить осень, богата осень

а а 	 ед е 	 се 	 е а
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В садох засинїли сливы, зачервенїли и зажовтїли ся 
яблока и грушкы, вулупили ся оріхы  Ґазды зберавуть 
пристиглї овочи, айбо мерькувучи, обы не потовкли ся  
Ґаздынї из загород вуберавуть зеленину, заварювуть на 
зиму, уберавуть и кладуть у черепы цвітя

а южных збочох гор красувуть ся онаднї грезна  
Як пристигнуть, зачне ся винобраня

Поля спустїли  Зерно уже звезли  Стырнянку доорю-
вуть, а ту-там уже и засївавуть зерно на слїдувучый 
уроджай

ерева и вшелияка ростина спущать своє шатя-ли-
стя на землю  е потребує го на зиму  Вяри и влїтї дыха-
ла ростина листями, як чоловік плюцами  Восени робота 
листя кончать ся и оно обпадує

 по лїсох уже не чувати веселый спів потят, охаби-
ли вни лїс и котрой куды порозлїтали ся  ци у теплї краї, 
ци попрятали ся, ци прилетїли ближше ку обыстюм, бо 
туй ся все даяка їда трафить

Затихло вшытко, бо чуствує, же приближать ся зи-
мушнїй сон

Приповідка
Ко вяри орав, тот не буде взимі голоден

а а 	 ед е 	 дка а с кы 	 е а
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Завданя: Вуберьте стих и научте ся напамнять!

а а 	 ед е
	 с 	( а е )

Осень в лїсї

Котулять ся листок
дале, щи май дале,
мішать ся з тамтыма,
што щи влонї впали

Шум и шухот листя 
з деревом прощаня
што їх туй упало 
не до зрахованя

								 а	 а ако а

Осень

Прийшла осень, вже студено,
Минуло ся лїто, так што,
Чекать школа, стихло поле,

а дереві пристигла грушка

																									 або 	 а і е
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жко европейськый

овгый  цм, высокый  цм, має хвостик 
 цм  Переднї лабкы приспособленї має на грабканя  

Має кавілёвасто-сїру колячу бунду , у якуй мож нара-
ховати од  до  тысяч игол!

ыє у прилїскох, де є доста корчовля, айбо в часї 
дозріваня уроджаю знає переселити ся на поле, у сад  о 
даякого єдного вида коста не приязаный  аучна класи-
фікація односить го до інсектоїдув  Інсекты и їх личинкы 
 се про їжка, правда, лакотинкы, но любить и червачка, 

радый из їсти вун и малоє потя, и потячоє яичко, кедь 
найде на землї гнїздо  е одрече ся ани од зеленины, ани 
од овочув, кедь на них натрафить  Має такый добрый 
пах, же годен запахати червака на глубинї  цм  огды го 
вуграбкає из землї острыма пазурями  Годен имати мыші 
и так быти на хосен у ґаздувстві  е шкодить му яд от-
ровных гадув, успішно стає з нима у поєдинок

ержаный у неволи, їжак охотно поїдає недоїдки  
овочі, молоко, мнясо  Пуд зиму чинить ся пожерливый  
треба ся застачити пудкожным салом, обы годен проспа-
ти студеный час  Перед сплячков набере два раз таку 
вагу, ги важыв в осени  а спуд ямкы понатоптує дас на 

 цм товстый пудклад  А так теплота удну гнїзда ниґда 
не спустить ся пуд нулу  Інтересантно, же лем двa раз 
ладить собі гнїздо  на сплячку и на пород (самичка)  н-
коли лем исправить собі лежало у затишнум місточкови, 
обы там перебыв світлу часть добы  Бо по природї своюй 
сесе звірька нучна  Поночи вандрує світом, глядавучи 
їду, а де му ся полюбить, там стане на спочивок  ото 
годно быти ай дупло, де дрімле, при тому ся не перестане 
прислуховати, а слух має предобрый

Розмножувуть ся вяри у спеціално приладженум са-
мичков гнїздї  Обычайно родять ся  слїпых, голых 
беспородных малых из вагов до  ґрамув  Вугодує їх 
молоком   три тыжднї уже ходять из мамов на ночнї 
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Завданя: Што їсть їжко у лїсї и у неволи  Коли роз-
множує ся їжко

ловы, а мине щи три тыжднї и мати вукірять їх из гнізда 
вон у шырокый світ! Од теперь мавуть самі ся журити за 
свою годувлю   теплї, сытнї рокы суть и два приплоды

Вандрувучи лїсом, їжко своёв остроиглов бундов 
счесує всяку овадову друбню, меже котров суть и пара-
зіты

жкы мавуть много родакув, котрі ушыткі односять 
ся ку файтї інсектоїдув   Карпатох из сёї родины стріча-
вуть ся піцкавкы и кертицї  з піцкавок два виды запи-
санї до Червеної Книгы  пискун алпійськый и кытурь 
малый  Пискун алпійськый припоминать мышку, лем за-
фарбленый на чорно

а а а	 е а
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Дика свиня

ика свиня, дикун, має завалнистоє грубоє тїло, по-
крытоє густов, твердов серстёв  Характерный признак 
сёго вида  має на ногох по  палцї  По сухому ходячи, 
операть ся лем на два из четырёх, а два куртші служать 
додаточнов опоров тогды, коли иде через мочаристоє 
вадь заломеноє місто  Ходові палцї затягнутї у скостенїлї 
облечкы  папірькы, роздвоєнї копытка
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Завданя: Як выпозїрувуть па-
цята  Што значить клёнцак

икун має муцнї великі клёнцакы, што му непре-
станно нароставуть  Мусить їх фурт источовати у кору, ци 
камінь  Коли ся два дикуны мірявуть меже собов силов, та 
клёнцаками порють єден другому бунду  Зато перед 
рундов  старавуть ся насмолити на собі серсть  гляда-

вуть жывичноє дерево и чухавуть ся боками у його дрік
За їду дикым свинюм послужать и ростины, и жы-

вотинна друблязь  грибы, жолудї бука, хробакы, чер-
вакы, слимакы  Кажуть дакотрі лїсникы, же дика свиня 

и отровну гадину из їсть без уймы 
на здоровлю

Через день спочивать у скрытю, 
а як ся стемнїє, иде на вадаску  Пре-
красно розвитый пах дозволить ди-
куй свинї вупахати пуд землёв свою 
пожыву

икун жыє до двадцять годув, у 
пятьлїтнюм віку стає дозрітым зві-
рём  Самиця раз на рук, у марцю-
апрілю принесе од двох до дванад-
цять малых  Пацята мавуть дуже 
симпатичнї бундочкы  на барна-
сто-рыжум пудкладї білї панточкы

 нашых лїсох дикуны суть век-
шым дїлом у горськум пасмі, айбо 
нараз знавуть ся спустити у долину и 
наробити чкоду на ґаздувськых кер-
тох  Люблять ся збивати у стадо до 
сорок голов у період годованя малых, 
де суть дакулько самиць из малыма и 
самцї розличного віка

а а а	 е а
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Зузка, Жужка и Златка

Пчолка Златка скоро рано встає и вулїтать из улика 
на лучку, де на нєї вже чекавуть нетерпезливо цвіты  Они 
покывувуть жовтыма, червеныма, ліловыма головками, 
приязно одповідавучи на їх поздравканя доброй рано

а тоненькых стебелцёх гойдавуть ся заспанї мушкы, 
бумбакы, коникы  овкола так чудесно, кажда билинка, 
каждый листочок запрошує  Радуйме ся лїточкови, 
співайме, танцюйме!  Айбо Златка має много-премного 
роботы  треба назберати повнї кошарикы полена, нацї-
дити повный канчовик солодкого нектара  Пак тото при-
нести дому, тим пчолкум, котрі годувуть меншых брати-
кув и сестричок  А пак Златка верне ся щи раз на лучку, 
и щи раз, и так цїленькый день, доки світить сонечко

Коли сонечко вже добрі вугріє лучку, гев прилї-
тавуть цімборкы, мухы Зузка и ужка, давнї Златчинї 
знакомі  Айбо што тото  Зузка и ужка, што щи вчера 
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безжурно и весело лїтали понад цвітами и зузнїли свої 
простї мушынї новты, днесь такі хмураві, а на Златчино 
поздравканя ледва одповіли  А чом то у каждої у лабкох 
по три куфры  Ба де ся намірили

 Стало ся дашто   просить ся пчолка Златка
 Стало ся, стало ся   морконить ужка
 Чом у світї така несправедливость   заёйкала Зузка. 

  мы лїтаєме, як вы, пчолы, по цвітю-травичкум, роз-
веселяєме всїх своёв співаночков, и мы маєме краснї то-
ненькі прозрачнї крыльцята и маленькі шіковнї лабкы, 
та чом нам люде не радї  ачим залетиме до них на кух-
ню, нараз кірявуть нас вон! Попозерай, як днесь рано по-
калічили ужцї лабку!

ужка вутягла лабку из поламаныма вумалёваныма 
нохтями Златцї пуд очі и гурько заплакала  

 е плач, ужко,  утїшає Златка поранену муху   
видиш, другі нохтикы наростуть  А доти мож нарости-

ти нові, гелові  Хочеш, поведу тя до знакомої манікеркы
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 Хо-очу,  сплакує ужка
 Айбо нашто вы, дївочкы, до кухнї залетїли  Мало 

вам пожывы на лучцї
 ам так смачно пахло!  одповідать ужка   ай 

мы лем на самый крайчик танїра сїли и лем єдненькый 
раз лизнули,  а они нас ручником,  ручником! е ли-
шаєме ся туй ани єден день! Оле, спаковали сьме ся и ле-
тиме до Европы, де жыють справедливі люде!  ужка 
затихла и хитро позерала на Златку   Айбо раз поведи ня 
до манікеркы

 обрі, ужко  Лем послухайте ня, дївочкы,  каже 
Златка,  шкода вам летїти у таку даль  и вас там даяка 
вітерниця закрутить, тогды зовсїм пропадете  А щи вам 
повім, лем ся не сердїть, же тот, што жыє лем про себе, 
никому не любый  Ани туй, ани в Европі  Обставайте ся 
дома и честно трудїть ся

ак порадила пчолка Златка мухум и запросила їх до 
своюй хыжкы  видїли они у Златкы, як тысячі пчолок 
сновиґавуть по улику, будувуть нові крижкы, складувуть 
до коморы полен, капку по капцї перероблявуть нектар на 
мед  е до співа їм, не до танця!

Погостили ся мухы  ала їм Златка склянку меда и 
вупроводила їх

Вернули ся Зузка и ужка на свою лучку
 е про нас такоє жытя!  кажуть  Зачали дума-

ти-гадати, што дале  а тото летїла стара мудра Ворона
 Што ся журите, дївкы, ге
ак и так, росповіли они за свою журу
 Ой-вей тото щи не біда! А мене кулько газ гонили, 

преслїдовали! а щи й не ручником, ай камінём  ака 
наша доля  Послухайте мене, стару, мудру Ворону  Кедь 
хочете, обы вас люде честовали, треба добыти цидулку з 
печатков, же вы порядочнї овады, статочнї и законопо-
слушнї, а не хоть-які шкодливі мухы   люди цидулка 
велику силу має  Лем тогды вас будуть честовати

о се вже айно! ака рада ся мухум полюбила
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Завданя: Што ся стало из ужков  Чим погостила 
Златка гостюв

Яку раду дала Ворона  ашто просили мухы ци-
дулку од медвідя

Гнеть полетїли цімборкы Зузка и ужка до медвідя  
Поклали сперед нёго склянку из медом и давай фнютка-
ти, обы їм вуписав чаровну цидулку

Медвідь спрятав склянку пуд стул из словами  А 
тото не требало  Пак насадив на нус окулярі, отворив 
товстенну книгу, штось почитав и вуписав їм папірь, же 
од днесь мухы не смівуть ся кликати мухы, бо тото ура-
жає їх достойность, ай так, як другі статочнї овады, ма-
вуть своє достойноє имня муска доместіка , и суть они 
не даякі ничомникы-бездомникы, ай принадлежать ку 
великуй родинї іптера, што є зовсїм близков родинов 
пчолум  Зато дає ся каждому и єдному на знамость, же їх 
мусай честовати, а не кіряти ручником  Пудписав медвідь 
цидулку и печатку долу ударив

Зузка и ужка цидулку дали зарамовати у золоту 
раму и завісили на почестнум містї

Одтогды мухы не боячи ся залїтавуть до кухонь  
Правда, сїм-там все трафить ся дакый безочливець, што 
лупкне непрошенї гостї ручником  Айбо тото вже сама 
собі муха, перебачте, муска доместіка, винна  нашто 
лїтать без цидулки!

а а а	 е а
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Русинська казка
Як птицї царя собі вуберали

Раз у лїсї сидїли на зеленых голузкох усякі птицї  
вороны, сорокы, ястрябы, совы, сойкы тай инші и гово-
рили меже собов, же усї люде и звірі мавуть голову-царя, 
а чом птицї не мавуть

Ворона повіла
 Я думам, же потячов царицёв треба вубрати сову 

(а сова юй кума была)
  я так думам,  говорить ястряб   Сова мусить 

быти нам цариця уже зато, бо має велику голову
 другі птицї пуддержали ворону   сову поправдї 

вубрали царицёв
Розийшли ся птицї кажда по своюй роботї  Вють 

собі гнїзда, кладуть яйця, вусиджувуть малых  днї вють 

98
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гнїзда в лїсї, другі  в селї, лем сова не творить ся нич  
Она найшла собі місто в коминї

Воробок извив собї гнїздо у стрісї и поклав шестеро 
яиць и вулягло ся щість голопупчат

атрафила на тото сова, из їла малых и полетїла 
собі дале  Старый воробок дуже россердив ся на сову и 
подав скаргу иншым птицюм  не мясожерным  сини-
ци, гаракалёви, сковрану тай иншым

Сесї птицї зобрали ся и чинять право над совов   
так докончили, же она не годна быти царицёв, бо їсть 
малї потята

Сесе рішеня взяв воробок и понюс до булшых пти-
ць  а путёви стрітив го журав

 е йдеш, неборе воробчику
 есу рішеня проти совы  Пойдь и ты зо мнов, по-

можи мому горю!

99
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Завданя: Роздїлїть ролї и бавте казку

 Ой, неборе, я не мам часу, мушу имати жабы у бо-
лотї

Летить воробок дале  Стрічать го бузёк
 еборе воробчику, де йдеш
 есу рішеня против совы
 обрі робиш, я ти поможу
 зачав класти гнїздо на самум вершку хыжі, обы 

муг видїти сову у коминї
 Будь ты нам за царя

Айбо бузёк не хотїв  
 За царя треба вубрати таку птицю, котра цїлый 

рук жыє на єднум містї
ак зойшли ся птицї зясь, обы вубрати собі нового 

царя  Ястряб звідає сову
 о, што повіш
 Пу-гу, пу-гу, пу-гу!
о значить, же она буде цариця

Айбо вшыткі птицї зачали протестовати
 Она їсть нашых малых! Мы вшыткі трудиме ся, а 

сова  дармоїда!
а се прилетїв орел, а ворона говорить
 от буде царём, ко майвысше пудлетить у небо
 вшыткі пристали

Орел, сковран и сова зачали летїти горі, а воловой 
очко задїло ся орлови у хвуст

Летять, летять, летять  Засвітило сонце, и сова упа-
ла  Сковран пудлетїв высше, айбо и вун дале не муг  Лем 
орел летить, летить, летить, онь истратив ся у небі   
коли уже змучив ся, вшыткі птицї загойкали

 ай жыє наш царь орел!

а са 	 е о	 і 	од	 .	 к бе а
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Ябл нка

 густум лїсї росла маленька дика яблонка  При-
йшов у лїс чоловік ружча брати и увидїв дику яблонку  
Вукопав ю красно и понюс дому  ома засадив стромик 
до гноєної землї, исе уже осень была тогды

Яблонка вубила ся, а на яри зачала листкы вуганяти  
огды чоловік изрізав яблонку на єдну пядь од землї, за-

язав силно лычом и замастив лїпандов  айтова прискіпа 
зросла ся из дичков, такой того лїта нагнала ся из нєї 
рустка на єден мейтер довга

ри рокы плекав чоловік скіпець, а коли його дрік 
вурус на товщину великого палця, уже мав стромик пять 
голузок, из котрых ся учинила стучна корона  и три 
годы коруна натулько розмогла ся, же обсыпав ї білый 
цвіт, а за тим нараз появив ся и первый плод  Восени, 
коли яблока зачали пристигати и червенїти, дїти ся радо-

а 	 а а о	 ка
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Завданя: Якоє слово меже сесї не валовшноє  ба-
тулка, быстриця, йовнотанка, кормошка, шоварька

вали, же покуштувуть смачных и здоровых яблок   
недїлю по вечурнї скликав апо дїти пуд яблонку и потов-
ковав їм, як знав, за ню

Видите, дїточки,  зачав говорити,  сесь красный 
овоч  Шість лїт тому принюс єм из лїса дикоє дерево  
Роботы ми сесе майже не дало  лем посадив, заскіпив и 
дакулько раз обрізав  А теперь моя робота наградила ся 
добров наградов  Кулько было бы хосна, кібы всї люде 
любили дерева! е было бы пустого міста на улицёх и 
дворох  Як любо было бы ходити влїтї в холодку, а восе-
ни зберати плоды  ерева давуть чоловікови овочі, осві-
жавуть воздух, а пчолум вяри давуть мед

Потому зорвав дакулько пристиглых яблок и каж-
дому дав по єдно  Яблока были смачнї и дїтюм принесли 
велику радость  а другый день позберали они мерьку-
вучи вшыткі яблока и склали їх красно у коморі на поли-
цю  овго там они стояли свіжыма

Чоловік, коли постарів ся и став немучным, часто 
спочивав у холодку тої уже великої яблонї и забавляв 
своих внукув красныма казками

Говори правду

Юрко сокотив стадо недалеко од села  Задумало ся 
йому напудити люди  Загойкав  Вовк! Вовк! Люде по-
магайте!  Прибігли люде, айбо вовка ниґде не было  о 
пак по тум поправдї явили ся два вовкы  Юрко зясь гой-
кав, но задарь, люде не прийшли, а вовкы наробили у 
стадї велику чкоду

с 	Во о

atszedve_ruszin1-109_korr.indd   102 2016.07.18.   16:09:16



У лїсї

Гeленка, Моріка и Мішко
Пуд дубом зберали орішкы
Геленка в кошарик,
Моріка в погарик,

 пазуху клав собі Мішко

Озвала ся згорі, из дуба,
Старезна сорока беззуба
Пуд дубом орішкы

Попозерайте в книжку
Лем жолудї падавуть з дуба!

а а а	 е а
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Фіґля

Бабко, а Шонї днесь паскудноє слово из хлїва при-
нюс на топанкох

а рисунку є пригода из ріпков, яка описана в єднуй 
казцї  Ци знаєш тоту казку  Ци знаєш указати на рисун-
ку пса, мачку, мышку, дом, дым, черепы, овочный стром 
(дерево), грунок, гору, лїс, городину, калап, сорочку, ка-
тран, запаску, бочкоры, кестемен (хустя), потят, сонце, 
обыстя

Челядь и звірята радувуть ся, танцювуть каріку, 
каріковый танець  А тым часом стали ся зміны, меже ри-
сунками є пять розлук  Ци найдеш їх
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Прочитай вершык-гаданку

Сїно и травичку любить не єдна домашня жывоти-
на  Хыбаль пес нїт  Бо даже мачка любить валеріану и 
щи якісь былинкы  Айбо туй ся говорить не за них  га-
дай за якоє быдля просить ся у вершу  Яку серсаму нао-
стрив дїдо  Што треба туй серсамі, обы добрі робила

Замінїть єдну букву

Ме-е-е! Я невеличка,
Люблю сїно и травичку

дну букву замінїть
 травичкы накосїть

їдо букву замінив
 серсаму наострив,

Плахту на траву узяв,
а долонї поплював

А она не йде косити,
Просить букву замінити
Маву я таку привычку 

Росяну бы ми травичку!

Дюґну

ам, де дюґну, буде шпырчик!
е шкодуву я никого,
и старого, ни малого
юґ!

ого хвалькоша имив єм,
дну букву замінив єм

Вуйшла ми хосенна штучка,
плетена и має ручку

Солонины возьму й хлїба
ай иду у лїс на грибы

а а а	 е а
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а рисунку малярь допустив ся хыбы  Сесе звірятко 
рыбу любить, айбо имати не знає, напротив утїкать од 
воды  реба змінити єдну букву у назві, та достанеме 
створину, котра знає плавати и рыбу имати

А на сюм рисунку малярь забыв штось намалёвати  
 теперь сеся домашня птиця глядать тото, што юй треба 

на каждый день, айбо не годна найти  реба змінити єдну 
букву у назві птицї, та достане тото, што юй хыбить, обы 
ся чуствовала щастлива
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Завданя: Што нас учить казка

а рисунку єден подорожнїй мышак звідать, як ся 
дустати до цїлёвого пункта своюй вандрувкы  каж на 
рисунку мачку, повха, хыжу, комин, плут (городину), 
стром (дерево), гору, калап, шал, крысы, боґрейду и пант-
лик (на калапі), куфер, налїпкы (на нюм), топанкы, чижмы  
кулько є на рисунку мышат  а небі суть хмаркы, сонеч-
ко, потята  Кулько є хмарок  А кулько потят

айди меже двома рисунками пять розлук

Члены тїла

Члены тїла раз повадили ся на тум, же они лем чере-
вови служать

 е будеме булше ходити,  говорять ногы,  най 
черево само ходить!

 е будеме булше робити,  дудравуть рукы,  най 
собі робить черево, кедь му дяка!

 урный бых быв,  узвав ся и рот,  кормити тото  
лїнивоє черевиско

Што пак вуйшло из сёго  Вшыткі зачали слабнути, 
а цїлоє тїло ссохло  Онь тогды они порозуміли, же не до-
брі вадити ся, но треба помагати собі, и стали дружно до 
роботы  Скоро тїло окріпло и вуздоровіло ся
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Туй ми вучко

яньку, няньку, туй ми вучко,
а туй ми бривочка,
туй ми носик, туй ми вушко,
а туй гертаночка

уй волосячко, туй чолко,
а туй моє плечко,
туй ми уста, туй бородка,
а туй онь два личка

.	 о о

Водичка

Водичко, водичко,
умый мої личка,
и ушка, и очка,
носик и усточка,
и чоло, и ручкы,
и нужкы мацюцькі,
жебы-м была красна,
здорова, чистенька

кы 	
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Завданя: аучте ся співати співанку

Што вшытко потребуєме на удержованя ґіґієны! 
каж на рисунку заходову (кловзетову) мису из бачком и 

покрышков, рольку папіря на заход  відро, помело (пали-
цю из ряндов)  смітярку  райбачку  кадь из тушом  зубну 
кефку и тубку пасты, калапчик ку нюй  направы на коха-
ня волося  фен (сушачку), ондулачку и завивкы на онду-
лацію  глядило и гребінь  чіпес (пінцет) на брыва и пил-
ник на нохтї

Р

Росте деревце, тонке, высоке  Ой, дай, Боже
А на том деревку девять пасемку  Ой, дай, Боже
А на девятум сам сокол сидить  Ой, дай, Боже
Ой, сидить, сидить, далеко видить  Ой, дай, Боже

а а і 	 а
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В

Бабка Олґа помагать Андрійови приготовити до -
машнї завданя. На слїдувучый день Андрій має нау-
чити ся напамнять стихы.

Братя, Русины!

Воля Божая є, штобы чоловік просвіщен быв, то са-
моє пожадає од нас и достоинство чоловічеськоє  уси-
луйте ся, займіте ся силно

.	 о ,	
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О радостёх школськых
	 а а 	д 	 а а ы

Мамко, мамко куп ми книжку
инту, папірь, и табличку,

Бо я пуйду до школы,
чити ся по воли

Бо я бы ся рад учити,
Як бы Богу послуж ти,
Як бы люди учтити,

 як спасенным быти
Повідавуть, же во школї

їти знавуть доброй долї,
 я бы хотїв знати,

Як ся ми справовати
їти в школї ся молити,
чать красно говорити,

Знавуть тонко співати,
Каждому честь давати

ам учать ся, як на світї
руба мудро, честно жыти,

Як треба ся сповідати,
 як всягды справовати

Я бы вшытко хотїв знати,
 честно ся справовати,

Куп ми мамко книженьку,
Хоть лем таку маленьку!

										 екса де 	 о
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до а	 ко ы

еб с- ос о

Завданя: е ся находить школа у поселеню  з 
чого ся будовала школа и коли  Што ся односить до 
школы

(д	еаы	каі	ода	е	ее!)
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едо 	 а а о	 о к	 	 ко
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колярик

яньку, мамко, понагляйте,
до школы ня посылайте
Буду добрі ся учити,
не будете ся ганьбити
Я бы ся рад научити,
як на світї треба жыти
Честно буду ся ховати,
бо то школа  наша мати
Рано буду вчас вставати
а чисто ся умывати,
няню, мамо понагляйте,
чисте шатя на ня дайте
Як честно ся справовати,
научить ня школа-мати

																												 а 	 ак

Завданя: За што мож ся дузнати из книжок  Хоче 
ся вам ходити до школы  Што дає нам школа  а кого 
бы сьте ся хотїли выучити
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Малый поточок затюк у море

 Боже,  стогне скромненькый,  якый я слабый, 
якый малый  Якбы и я муг быти великым и могучым! 
Што варта моїх пару капок воды у сюй незмірности  

 Отвага, братчику!  отозвало ся море    твої кап-
кы помагавуть носити гордї, щогластї кораблї

 майменша робота має свою цїну  ай каждый 
тулько зробить, кулько його силы дозволявуть

Завданя: Які книжкы маєте дома  Ко читать казкы 
перед сном

Завданя: Чом важно робити добрі и хосновитї дїла

а од 	 о ідкы

 Вік жыви  вік учись
 Честуй учителя, як родителя
 Розум не позычай, а свуй май
 ч ся азбукы  прийде хлїб у рукы  
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Перо

Перо, перо чом не пишеш
 правуй руцї чом не стоиш

Писав бы-м я ти, луштава,
о наперед учи ся булше!

Кедь ся буквы не научиш,
Писати ня не увидиш

аучте ся стих напамнять!

																							 або 	 а і е

Ученый сын

Сын єдного простого чоловіка учив ся у варошськуй 
школї  Як на лїто прийшов дому у село, отець говорить ку 
нёму  Берь лем, синку, граблї, та пуйдеме сїно гребсти  
Сын пудтяг нус и брыва горі и гордо каже  чив єм ся 
всякуй науцї, но робутницькі слова позабывав  Што то 
граблї   з тим пушов на двур, руки заложывшы до же-
був, и проходжує ся  Раз лем ступить на зверженї граблї, а 
грабелко луск го по чолови  Зазнав вун назад робутницькі 
всї слова  й, проклятї граблї! Як ня погано ударили!

116
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о о с ка	 с с ка	 а іо а а	 с о а	 ко а	

о с ка	 с о а	 ко а	 .	 ас о а	 а аса

Русинськый язык у Комловшцї

Многі рокы коріннї Русины, ґрекокатоликы Комлов-
шкы сокотили наші давнї сохташі и материнськый язык  
Памняткы жывота Русинув нашого села мож побзерати 
у Хыжі-музейови  а ініціативу пана мера Комловшкы у 
септембрі -го рока зачав фунґовати Комловшськый 

О
М
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Русинськый Общеобразователный Центер  Сим зачало ся 
школованя русинського языка и народописа про  шко-
ларюв основної школы и  дїти захоронкы  щи у дїт-
ськуй школцї научили сьме ся од панї Едіты русинські 
співанкы и стихы, колядкы, бавкы  Каждый тыждень из 
радостёв чекали сьме второк  день, коли мали сьме 
четыри годины русинського языка и єдну годину народо-
писа  аша учителька была спокуйна, весела, мудра и 
прилїжна  а годинох материнського языка наша учи-
телька панї Марія научила нас читати и писати, грали 
сьме веселї игры, співали сьме комловшські співанкы, 
танцёвали сьме наші народнї танцї  Стихы, танцї и 
співанкы приладила нам наша учителька  е было на 
селї сята без нашої проґрамы! Будовля школы была ста-
ренька, айбо мы у нюй чули сьме ся, ги дома, бо мали 
сьме у нашуй класї модернї столы и стулцї, стелажію на 
книжкы, над таблов  русинськый и мадярськый прапор, 
из двох бокув у керетох  гімны  а стінох было много 
фотоґрафій и нашых рисункув из языкового табора у Ба-
латонсепездї и Комловшцї, на облакох файнї фірганкы и 
усяди косицї  едавно у нашуй школї, дякувучи помочи 
обывателюв села, быв основаный музей, де часто трим-
лють годины народописа  аша учителька панї Марія и 
днешнїм школарюм учить сохташі комловшської сваль-
бы, крестин, пряхы, фаршанґув  Ґрекокатолицька общи-
на Комловшкы дуже горда на свої бетлегемеші  Они уже 
многі рокы бавлять бетлегемські игры и вєдно из дорост-
лыма на Сятый Вечур колядувучи идуть у церьков на 
Велику Службу  Сяточнї традіційнї шатя дїтюм зошыли 
старші жоны, родичі, діректорка и учителькы школы на 
добытї на конкурсї гроші

а і 	 е а
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Обученя материнського языка у Мучонї

 Мучонї Русины жыють уже од  рока и днесь 
сокотять свої традіції и тримлють ґрекокатолицькі сята  

а всю нашу отцюзнину знамый Музей вышываня и 
олклорный Вокалный Ансамбл  Сёго рока у мучон-

ськуй началнуй школї  ученикув зачало школный 
рук  з них у трёх ґрупох  ученикув учить ся по русин-
ськы  Маймного, девятнадцятеро їх у восьмуй класї, два-
надцятеро у семуй и тринадцятеро у пятуй  Я учу ся у 
семуй класї   моюй класї сїм дївок и пять хлопцюв  Мы 
маєме  годины русинського языка и  урок народописа 
на тыждень  Панї Варвара научила наc русинські буквы, 
они нам дуже любили ся, бо кирилиця была про нас но-
визнов  По рокови мы зачали читати и писати, а пак учи-
ли сьме ся представляти нашу родину, вупозир люди  Ча-
сто бавиме сітуації и упражняєме діалоґы, годины 
минавуть весело и скоро  Панї Боріка  мы сяк кличеме 
нашу учительку, строга, правдива и серіозна, айбо щира 
и добродячна  Она руководить нашов русинськов фолк-
лорнов танцошськов ґрупов и планує кореоґрафію новых 
танцюв  же много місяцюв нашу школу перебудо-
вувуть  Панї діректорка школы и пан мер Мучоня 
надївуть ся, што будучого рока у новуй школї можеме 
мати свою русинську класу  еперь мы збераєме украше-
ня про класу, а нові столы, стулцї, скрынї и компютеры 
дає школа  

Будучого рока скончу школу и хочу учити ся у Гайду-
дороґськуй Церькувнуй Ґрекокатолицькуй Ґімназії   
лїтї у Сепездськум языковум таборі я дузнала ся за ґімна-
зію и як єм ся вернула дому, нараз побзерала-м на інтер-
нетї сайт ґімназії, вудкы по реґістрації дустала-м інфор-
мацію  же ледва чекам, обы зачати науку у ґімназії

а	 о а
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Учебна година

 обрый день, панї учителько!
 А Павло и Петро чом сидять  Ану такой встаньте, 

хлопцї!
 й, перебачте панї учителько, мы ся так заговори-

ли, што не видїли сьме, як зайшли сьте до класы
 Ци днесь хыбить дако
 Айно, Сідей Анна пушла до дохтора
 Запишу у класный днёвник и побзераю, ко щи не 

має оцїнку за стих  Може кось сам приголосить ся од-
повідати  Аж нїт, сама зазвідаю  Вереш Золтан, пой, будь 
добрый ку таблї и принеси свуй школарськый днёвник  

сї заперли книжкы, слухаєме и ничим иншым не твори-
ме ся и майперш, не шепчеме!

 о, дїти, полюбило ся вам, як Золі одповідав  Зуза-
на, кажи, бо ты ся перва голосила

 Айно, дуже файно, спокуйно и без хыбы  Я бы му 
дала пятку

 Правду маєш, Золі дустане за стих пятку
 Петре, што там робиш  ай Павлови покуй, не за-

дирай ся з ним, знаєш, жe битка буде на конець  Булш не 
пущу вас вєдно сидїти, бо не є из вас ниякого хосна из тої 
годины!

 Панї учителько, мы уже будеме справовати ся, не 
будеме вам заваджати

 обрі, увидиме у середу   росписови годин друга 
година  русинськый язык

омашня задача  скласти родостром своюй родины
 же дзвонять! Як скоро час минув! Встаньте, дїти! 

Будьте здорові!
 Ходїть здорові!

120
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По школї

 Цїлуву ручкы, бабко!
 Сервус, Поліку! Што нового у школї
 Бабко, як можете такоє звідати, усе єднако!
 несь понад вечур отець и мати идуть на родител-

ськый збор  адїву ся, же похвалить тя класный настав-
ник за доброє справованя и прилїжность  Мало можеш 
бавити ся на компютері, а у ферталь на сїм зачнеш ся 
учити  Много маєш задач

 уже много, бабко, де є дїдик  Муг бы помочи ми 
учинити математику, бо не порозумів єм учорашню тему

 Чом не зазвідаш пана учителя, кедь не розумієш 
матеріал

 Бо уже скончила ся година  Завто почекам дїдика, 
вун так просто пояснить, што я нараз порозуміву  Раз на-
пишу домашню, ищи и стих ми мусай знати на завтра, 
лем пузднїйше побзерам компютер, може кось загнав ми 
емайл

 ы не хворый  Ко днесь сидїв коло тя  Ачий не 
Пийтерке  огды уже ми вшытко ясно, не много радости 
будуть сеґінь родичі мати од днешнёго збора

•

 Гело, Морчі!
 Cіё, офі!
 Кулько маєш днесь годин
 Шість, лем у пятницю маєме пять  А ты
 Шість, послїднї дві  фізкултура, за йсе люблю се-

реду
 А што робите на фізкултурі
 Спершу бігаєме на спортивнум игрищі, пак бави-

ме кошарку у залї  Готовиме ся ку школному шампіона-
тови  Я приголосила ся на біг на  метрув и мушу 
упражняти ся
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  нас у второк година компютерної техникы, я 
вшытку школну роботу чиню на компютері, точно и пуд 
минуту  а вебовых сайтох повно інформації, котру хос-
нуву ку приготовленю домашнюй задачі  А по сконченю 
школных задач бавлю ся компютерныма играми

 Поможеж ми найти інформацію за біговый спорт
 Сівешно, прийди пополудню, коло трёх годин, за-

реґіструєме ся, ку тому треба записати на клавіатурі 
лоґін и пароль, муй емайл и натиснути на глядати   у 
туй минутї маєш усю інформацію

 якуву красно, подзвоню ти, чим буду рушати
 Май ся фест!
 Май ся!

каж на рисунку школнї потребы  пробовкы и колбы  
ґлобус  лінійник, трикут, кутоміряч  годинку  фломай-
стеры  монітор и мышку  нотесы, церузу (плайбас)  кни-
гы  ціркель (кружник), краило, уголник (вінкел)  ґумику  
перо  мікроскоп  калкулачку  гатіжак (броцак)  механич-
ну церузу (из закладками), зошывач на скобы
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Роспис годин
 А класа

Понедїлёк Второк Середа Четверь Пятниця 

Математика Мадярськый 
язык Математика Мадярська 

література ізкултура 

Мадярська 
література 

Русинськый
нaродопис

Русинськый 
язык 

Русинськый 
нaродопис 

Компютерна 
техника

Природопис ізкултура Співы Мадярськый 
язык Історія

Рисованя  Русинськый 
язык Історія Мадярськый 

язык 
Русинськый 

язык 

Дни тыждня

ыждень/тыжднї  тыжднёви сїм днюв
Понедїлёк
Второк
Середа
Четверь
Пятниця
Субота

едїля

Місяць

 місяцї тридцять вадь тридцять єден день
 фебруарі двадцять вусям днюв
 высокосному роцї фебруар має  днюв
 місяцї четыри тыжднї
 роцї дванадцять місяцюв

Од септембра до юнія ходиме до школы
Зимнї місяцї  децембер, януар, фебруар
Ярнї місяцї  марець, апріль, май
Лїтнї місяцї  юній, юлій, авґуст
Осеннї місяцї  септембер, октовбер, новембер
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У роцї дванадцять місяцюв:
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Годинка

іка-така, тіка-така
туй кось пряче ся уднука,
тіка-така, тіка-така,
туй сердечко чиєсь дуркать

Як то все така єднака
та мелодія привычна,
все єднака  тіка-така 
рано, вполудня, навечур

а роботу всїх довкола
в точный час она приводить,
и по нюй ся рувнять школа,
и по нюй будилник ходить

іка-така, неборака
ниґда-ниґда ся не зморить,
ци робити, ци спочити 
строго, точно нам говорить

																												 і а 	 о і
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Завданя: аучте ся вершык!

Завданя: Прочитайие крылатї слова Александера 
ухновича

коларь

Я до школы вже ходжу и красненько ся учу,
Книжка, табла и писалце вже у тайстрі в мене,
Книжка, табла и писалце вже у тайстрі в мене

с 	Во о
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Завданя: Маєте свої біціґлї  Чом вам купили бі-
ціґлї  аєте ся возити на біціґлёх цімборум

Дзилинькало

Казали так  кедь буду честный,
а куплять біціґлик менї 

Чудесный, красный, триколесный,
акый, ги видїв єм у снї

й, як повезу ся на нёму
Сюды-туды, вперед-назад!

е дам провезти ся никому,
Аж бы просив ня й меншый брат!

щи поламле ми ся ваза,
Авадь посуче ся сїдак!

 так од вечура до рана
Я дуже честный быв дїтвак

А рано  молоко-м не вупив,
а светер леквар розмастив,
а хвуст єм нашуй мачцї ступив
 вазу мамину розбив

 як туй родичі поступлять
ико ми нич не говорить

Майжень, дзилинькало ми куплять,
А біціґлик  най щи ся снить

а о	 а
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Завданя: Ци знали сьте за такый способ вымірё-
ваня предметув  А як бы то вы поміряли высоту тої 
турнї  

Яка высока турня

їдо и його внукы проходжовали ся в селї  Прийш-
ли перед церьков

 Ко из вас знав бы поміряти высоту турнї   звідає 
дїдо

 Я,  отвітив ванко
 Як бы ты поміряв
 ав бы зробити такоє довгоє лазиво, як сеся турня  

Потому вынюс бы такый довгый мотузок, котрый бы з 
вершка досяг до землї  Кібы я излїз, поміряв бы мотузок

 Я не потребуву ни лазива, ни мотузка   вылїзати 
менї не треба, єднак поміряву, яка высока сеся турня  

 Ану поміряйте, дїдику!
 Позерайте, моя палиця на єден мейтер довга  Забю 

ї и попозерам, яка у неї довга тїнь  Раз ищи не така довга, 
як сама палиця  Почекайме мало, доки тїнь буде така 
довга, як палиця

Мы чекали  їнь од палицї все росла  Коли тїнь па-
лицї была єден мейтер довга, дїдо проговорив

 Позерайте, теперь и тїнь турнї така довга, як сама 
турня  Ану, скоро поміряйте тїнь

Взяли мы дїдову палицю и поміряли тїнь  урня 
была праві  м высока

е а	 а до
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Василёва одплата

Юрко и Василь были собі цімборы  Сидїли они в єд-
нуй лавцї у школї  Оба ходили каждый день вєдно до 
школы, вєдно и дому ся вертали

Василь быв тихої натуры, спокуйный  А Юрко горя-
чив ся, запалёвав ся за майменшу друбницю  Айбо Ва-
силь знав издержати, погамовати свого приятеля, коли 
вун выбухав гнївом

о сесь раз Юрко быв дуже несправедливый сопро-
тив Василя  Зачав вадити ся из ним, неслушно натулько, 
же и Василь зачав ся стопарчити  Вада ся скончила тим, 
же Юрко ударив Василя у груди  Слызы потекли Васи-
лёви з очи  Почуствовав великый жаль до свого цімборы, 
а тым булшый, бо свідками были многі дїти  усї видїли, 
як Юрко штуркнув Василя у груди

Заганьбленый пушов Василь дому  Чим дале думав 
над сёв пригодов, тим май стискало му сердце болём  е 
чув болю од того удара в груди, айбо горів од ганьбы, же 
так го цімбора понизкутив перед другыма  Зачала ся про-
буджовати у його сердцю злость
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Чуствовав, же не лишыть таку потупу без одповіди  
Мало буде розийти ся, не сходити ся и не говорити из 
ним булше  реба одплатити, як заслужыв  Лем ищи не 
знав, як помстити ся за свою потупу, хоть знав, жe не 
пропустить му

Сидїв при оболоку и позерав у загороду   диво ди-
вотноє, не мав у душі покуй  Видїло ся му, же зробив 
якоєсь пудлоє дїло  Раз му ковтла думка  А кібы я так 
помирив ся из ним

Засмівок радости заиграв му на твари  Айбо нараз 
захмарило ся му чоло, бо подумав

А што повідять на сесе мої цімборове  Будуть ся 
сміяти из мене  азвуть ня страхопудом   нас щи нико 
покривдженый не подав первый руку на злагоду  Зазвы-
чай оддавав, авадь хоть лем чекав, жє го перепросять  
Хлопцї повідять, же напудив єм ся Юркового пястука!

Сидїв так и не знав, што робити  в його душі моцо-
вали ся из собов желаня злагоды из Юрком, ганьба перед 
цімборами и перед їх смішками  Страхопуд  тото май-
булша потупа  урт дзвенїло му в ухох слово  страхо-
пуд, страхопуд, страхопуд

 коли ся пасовав сяк из собов, жe што робити, нова 
думка му прийшла у голову  Зорвав ся на ногы и згойкав 
у голос  А кедь не поґлайхаву ся из страху перед сміш-
ками, та и тогды страхопуд

Вубіг из хыжі и просто до Юрка  Кедь было лїзти че-
рез лаз у їх керт, щи мало завагав  Айбо нараз батром 
перескочив и уже стояв перед Юрком

е чудуй ся,  каже Юркови,  же-м прийшов до те-
бе, видиш, хочу просити тя одпущеня за мою вину  е сер-
ди ся, жe роззлостив єм тя натулько, же-сь ня онь ударив

Юрко почервенїв од ганьбы и ледва годен быв из ся 
вудавити пару слов  ото я  ото я винен,  повів дри-
жачым голосом  Менї было просити перебаченя од тебе

Хлопцї стояли даякі минуты мовчком єден против 
другого и не позерали собі в очі  Аж туй узяли ся у рамня 
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Завданя: Ци маєте вы цімборув  Што вы собі ду-
маєте, ци треба одплачовати на зло злом  Як вы оцїню-
єте поступок Василя  Што бы сьте вчинили на містї 
Василя

Звіринська школа

Прийшла зима, зачала ся наука у звіринськуй школї  
ден за другым прийшли медвідята, вовчата, зайчата, 

стискавучи у пудрамню книжкы, исправленї из коры и 
красно посїдали за лавкы из поваленых стромув  Вшыткі 
радї были, жe наконець и звірі будуть свою школу мати, 
а май щастлива лишка была, тадь бо тото она придумала 
сякоє дїло, жe буде учительков, а значить буде дуставати 
и файну платню за тото  Лем ворона воятила, перелїтова-
ла из дерева на дерево и каждуй звірцї, што шатовала до 
школы, гойкала

 Кра-кра-кра-кра, буде з того біда!
Айбо нико й ухом не потяг  преця тота зловіщунка 

што там гойкать  Ци сонце світить, ци дощ паде  юй нич 
не добрі

 так уже скоро рано зачала ся наука
 важайте гев!  каже лишка   чме ся писаня!  

зачала діктовати голосно   Пан пише план
 Айбо заяць не пан!  озвало ся на тото єдной вовча 

 ай пишуть лем вовкы
а сюм ся вадили читаву пувгодину, докідь нако-

нець якыйсь не настав порядок и лишка зясь годна была 
говорити

и слизами заблищали очі  Обняли ся щиро и зачали гово-
рити меже собов як усе  Бавили ся цїлый день, а навечур 
вупроводив Юрко Василя дому

Василь ся чув дуже щастливый у сесь день
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 еперь пишеме букву П  Пес гавкать
Что ся туй учинило! Зайчата повскакали, котроє де 

ся знало подїти, бо кедь гавкать пес, значить вадас иде  
Ледва мож было їм обяснити, же туй школа, де не треба 
бояти ся ни пса, ни вадаса  Онь по великуй перерві лиш-
ка могла продовжовати навчаня

еперь учме ся численя  роє зайцюв пушли ся про-
ходжовати, у лїсї ся стрітили з трёма вовками, кулько 
звірюв тогды было вєдно

 Пять! воє! евять!  гойкали вшыткі нараз, а 
коли утихли, лишка красно ростолковала, же вєдно было 
шість звірюв, бо три а три тото шість

 о, теперь будете знати
 Айно,  загойкали звірята-школарі
 о ану най повість зайчик!  каже лишка

Зайчик красно встав и повів, жe проходжовали ся 
три зайцї, стрітили трёх вовкув, та вєдно было шість 
звірюв  Пак зазвідали серня, и вно ипен так повіло, пак 
прийшов шор на вовча

 Кедь стрітять ся три зайцї из трёма вовками, тогди 
довєдна будуть троє, бо вовцї из їдять зайцюв
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Завданя: Ци ся любить вам ходити до школы  Ци 
ся вадять у вашому класї меже собов дїти  повічте за 
одношеня межe учениками у вашуй класї

 умане!  сердито заволала лишка   а цїлый 
клас ты  майглупый!

уй другі звірята голосно ся зачали сміяти, а вовча 
вускочило из лавкы и просто дому ку нянёви побігло, ку 
старому Лупіжнику  Поскаржыло ся, што за нёго лишка 
повіла

 й, бодай бы сухоє листя жерла, тай голузя спуд 
снїга!  згойкав старый вовк   а муй сын май глупый, 
ги зайча вадь серня  о дустане тота лишка-вчителька, 
натурално!

Кой лишка учула, жe біжыть старый вовк у школу, 
так утїкала, лем ся за нёв курило  А малї звірята порос-
ходжовали ся дому, и одтогды школы не є у звірюв  А во-
рона глумить ся їм, коли котрого увидить

 Кра-кра-кра-кра, позерай на сомара!
о а 	 е к
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Горі верба, долу лозник,
Мамко, мамко, што-м за блудник ( )
Я не блудник, лем блудничок,
По світови вандрувничок  ( )

а а і 	 а

Г

Русинськый табор у Маріяповчи

Пуд час лїтнїх вакацій у Маріяповчи быв орґанізо-
ваный русинськый табор  Главнов його цїлёв была попу-
ларізація здорового жывотного стіла, познаня околных 
храненых теріторій  Сей проект реалізовав ся за выдат-
ками ґранта од  C  (M ) у омі одпочин-
ка и гостинцї a ic   таборі зучастнило ся  
дїти и  хователюв, булшоє число, ги было напланова-
ной  з Пудкарпатя прибыло  дїти и  доростлый (из 
сел Яноші, Шаланкы, Петрово, овоє Село, а также з 
Воловецького района, котрі говорили по русинськы)  
Окрем маріяповчанськых были ищи дїти з їрчасарі, 
Кішлейты, їредьгазы, їрбатора и Будапешта  а па-
раднум отвореню табора притомных привітствовали  
мер Маріяповчи Берталан Папп, предсїдатель Русинсь-
кого аціоналного Самосправованя Яношне Русинко, 
руководитель проґрамы юнде Русинко Ґіціне, спорто-
вый інструктор табора Роберт Андрейчак, предсїдатель 
Клуба ґаздувського розвоя Компас  Янош Ковач  Кра-
сочнї проґрамы задоволнили потребности ушыткых 
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віковых катеґорій од  до  рокув  
частникы табора представили ся у 

формі забавок, потому роздїлили ся на 
мішанї ґрупы и вели ґруповый жур-
нал-днёвник  але у керетох змагань и 
завдань на шіковность члены команд 
добрі сполчили ся  Візітовали сьме 
Маріяповчанську Базіліку, мужськый 
монастырь Сятого Василія Великого, 
Музей історії церквы, ґрекокатолиць-
кый деревляный храм  ушытко сопро-
водило ся інтересныма бесїдами прово-
дника  Каждой рано пуд девізом у 
здоровум тїлови  здоровый дух  три-
мали сьме фізкултуру, де вшыткі мали 
можность указовати по єднум упраж-
няню  ізична култура у таборі была 
представлена не лем ранушнов ґімна-
стиков, а и вшелиякыма спортивныма 
занятями и естафетами, фотбалом, во-
лейболом, бадмінтоном, пінґ-понґом, а 
ищи быв популарный настолный фот-
бал, мініґолф и біліард  якувучи єдно-
му чемпіонови Европы з кік-бокса май-
смілї и рішителнї обывателї табора 
мали можность два раз потреновати ся 
у недавно отворенуй новуй треніровоч-
нуй залї  а рыбникови предсїдатель 
Общества Рыбакув поросказовав за 
історію його созданя, важность захра-
неня околности, позітивы рыбарського 
спорта и за Гортобадськый аціонал-
ный Заповідник, часть котрого нахо-
дить ся на сюй теріторії

о е	 с ко
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Табор захраненя русинськых традіцій
и материнського языка у айовпалфалї

абор захраненя русинськых традіцій и материнсь-
кого языка первый раз быв орґанізованый у єдному из 
сятых міст области Боршод-Абов-Земплин, густозаселе-
нум Русинами и богатум русинськыма традіціями селї 
Шайовпалфала, у котрум фунґує єден из маймолодых и 
майаґілных Русинськых аціоналных Самосправовань 
Мадярщины  Предсїдатель Шайовпалфаласького Р С, а 
также Комісії Храненя радіцій и Віры Вседержавного 
Русинського Самосправованя Едіна екете, не позераву-
чи на молодый вік, вже має доста файный опыт у захра-
неню традіцій  абор быв орґанізованый  юнія 

 рока про двадцять дїти од шість до четырнадцять 
рокув з Еделейня, Гейовкерестура, Комловшкы, Мучоня, 

исавошварі и Шайовпалфалы, на вугранї конкурснї 
кельтункы од Міністерії рудовых Ресурсув Мадярщины  

абор начав ся из Сятуй Літурґії у містнум ґрекокато-
лицькум храмі, у кунци якуй парох Ласлов Полґарі при-
вітствовав ушыткі дїти, предсїдателя ВРС и хователюв  
По тому пак на торжественум отвореню табора притом-
ных привітала предсїдатель ВРС Віра Ґіріц  правителька 
табора Едіна екете познакомила притомных из проґра-
мов и представила новых хователюв  Марію Соноцкі, 

ужанну окач, Ґабріеллу Ґіріц, Адама Молнара  Основ-
нов цїлёв педаґоґічнуй проґрамы было, обы на занятёх 
дїти углубляли знатя языка, запамнятованём розвивали 
свої способности ку вошколованю и чутю музыкы, упоз-
нали особости русинського жывота, старі и сочастнї 
традіції, русинськоє народноє ремесло, правила гармо-
ничного сожытельства з природов  Шайовпалфала є 
чудотворным сятым містом, де находить ся мироточа-
щый сятый образ и родив ся шайовпалфаласькый Ірмо-
лоґій  церькувный співаник, написаный на церькувно-
славянськум языкови  Главным завданём у сёму роцї 
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тримали сьме представленя на мате-
ринськум языкови русинськых на-
родных и ґрекокатолицькых традіцій  
Занятя проводили ся у містностёх от-
вореного два рокы сперед сїм паломни-
цького дома и містнуй школы  у была 
застачена можность тримати репетіції, 
танцёвалнї и музыкалнї вечуры, квізы, 
забавы и концерты  Проґрама табора 
обгортала углубленя знать обрядув, які 
капчавуть ся Крачуна и Великодня, ос-
новных літурґійных молитв и співанок 
на церькувно-славянськум языкови, из-
готовленя з глины праздничных сімбо-
лув  езабытнї доимы про вшыткых 
нас справило сяточноє закрытя школ-
ного рока ученикув Слова Божого 
Мішколцського Апостолського Еґзар-
хата, на котрум быв притомный єпи-
скоп-еґзарх .	 а а 	 ос. Ґрекока-
толицькі дїти з табора из доятостёв 
слухали у прохолодных просторох хра-
ма інформацію пароха ас о а	 о а а
за історію сятого міста и чудотвор-
ного образа   керетох педаґоґічнуй 
проґрамы дїти з великов радостёв зау-
човали самостойно выбранї сцены из 
Біблії, котрі потому представили на ґа-
ла-концертї  Безгатарну радость и мно-
го доимув дустали дїти од екскурзій на 
застаченум про них автобусї з кон-
диціонерами у яскыню-шатню у Міш-
колц- аполцї, зоопарк, и яскыню Сятої 
Анны

а і 	 о о кі
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Балатонфёлдварськый меженародный
умілецькый табор

Столичноє Русинськоє аціоналноє Самосправова-
ня  юнія  рока орґанізовало у Балатонфёлд-
варі меженародный умілецькый табор, в котрум ся зу-
частнило булше, ги  дїти  Сосполна масмедія придїлила 
великый позур сюй акції, котра из методичнуй точкы 
позераня є добрым приміром  Сей прекрасный розвива-
вучый умілецькый табор став не лем свідченём того, же 

Бізувнї сьме на тото, же опубликованї туй подекотрі 
дїточі письма говорять самі за ся

  таборі-м дуже ся добрі чула  Были сьме на штран-
дї, у рузных храмох  абор быв дуже файный  Были в 
нюм и великі, и малї  Ходили сьме на фотбалову площу  

уже кедвешнї были наші учителькы  Хотіла бы-м, обы 
и на слїдувучый рук быв такый табор

а а,	 іксо

 абор быв дуже богатый проґрамово и інтересным  
Была файна сполность   околных селох навщивили сьме 
церькувнї храмы и ом дружбы   день отпуста руково-
дителї орґанізовали нам провбу храбрости, котра так до-
брі ся удала, же до теперь ся ищи бову  якуву, же мав єм 
возможность быти у сякум суперовум таборї

е е ,	 е ке ес

 Менї табор дуже-дуже полюбив ся  Проґрамы были 
дуже інтересныма  апримір  одпочинок на штрандї, ек-
скурзії, туры  Были там и мої цімборкы  Айбо и познако-
мила-м ся из иншыма великыма и малыма  чителї и 
учителькы были дуже кедвешнї  Любила бы-м, обы и на 
слїдувучый рук быв сякый табор

а,	 а о а а а
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кажда дїтина зачинать свуй жывот з 
чудесныма схопностями и задарь , а и 
став добров можностёв про прибыв-
шых гостюв дустати нові опыты и дои-
мы  Вже єдна красна околность, котру 
окрем Столичного Русинського Самос-
правованя застачив и главный пудпо-
ровач, фонд Юрія Бензы, значив про 
дїти полїпшеня імунітета  якуєме за 
йсе  нёва проґрама базовала ся на ру-
синськуй културі, розвою языка, позна-
ваню пудкарпатськых традіцій  Она 
включала вшелиякі занятя, основанї на 
образотворчум и музыкалнум умілстві, 
народных традіціёх, спортї, танцёх, 
языкови и літературі, вопросох русин-
сько-мадярськых капчань  Ефективну 
и рувночасно забавну роботу про-
водили отличнї умілцї, педаґоґы з тан-
цюв, музыканты и філолоґы  Выставка 
дїточых выробкув и ґалаконцерт из вы-
ступами дїти у послїднїй день табора 
стали доказом того, же они суть дуже 
талантливыма и стануть достойнов 
замінов нашым русинськым и мадярсь-
кым умілцюм  Сесь табор основнов 
своёв цїлёв поставив формованя русин-
ського ідентітета участникув  Бо у дїти 
не є можности ходити у русинську шко-
лу, а йсе важноє завданя сповнять са-
мосправованя, котроє застачать факул-
тативнї занятя  Зачудовано слухали 
сьме русинські вершы и співанкы, кот-
рых ся научили дїти у таборі   сполно 
співаный русинськый гімн мав по-
служыти на то, жебы молодеж почу-
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Табор у Балатонсепездї

В ы ко	дако 	 с 	 ко а ,	 	 со ,	 од а ,	 	
а д о 	 о а,	 е 	 а 	 обс а 	 с 	 	 се д ,	
а о,	 	 іс ы 	 ыб ск.

і е

Яку правду має поет  Вернули сьме ся дому з неза-
бываємыма споминками из Балатонсепезда, де фурт з ра-
достёв приїздиме и з смутком прощаєме ся  оброє чу-
ство видїти усміхненї тварі малых ученикув у час 
прибытя у табор  Вєдно з нима и у нашых вочох появ-

ствовала, же треба честовати минувшыну и днешнёсть 
свого народа, роспознала силу сполности и свуй особ-
ный ідентітет  З вершами, співанками майкрасно высту-
пали  ас	 е о ,	 е с	 а е ,	 Вік о і 	 ес е ,	
а і 	 а ка ,	 д 	 а і .  музыкалнуй части кон-

церта  еа а	 а ,	 д 	 а і ,	 акс 	 а ко ,	 іа -
ка	 і е ,	 а д	 і е ,	 і 	 і е ,	 Ві 	 іко ,	
а ба а	 е а.	 а умілецькуй выставцї были представ-

ленї майфайнї творы  малюнкы и скулптуры  Прекрасна 
танцёвална хореоґрафія и постановкы свідчили за воз-
можну познату извістность у будучности  Обдарованї 
талантом дїти представили дуже краснї творы  у мож 
одзначити такі имена, ги е ка	 е ,	 е іс	 а ко ,	
е а а	Ві а ,	сестры и брат Сілцеры, Вівєн Лікович и 

многі другі  Представленї творы высшого уровня роди-
ли ся дякувучи педаґоґум и хователюм а сі	 ед ко,	
е і і 	 о ко  и екса д і	 іко . Цїнность сёго ме-

женеродного умілецького табора у тому, же вун осново-
вав ся на самобытнуй сполности, цімборськых капчанёх 
и творчуй совмістнуй роботї

а	 і е - іко
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лявуть ся слезы, коли одходиме дому  
отї, ко вже много раз были у сюм та-

борі, ледва чекавуть изясь увидїти Ба-
латон и давнїх знакомых  А тотї, ко 
прибыли первый раз, бізувно, годнї 
сполїгати ся на новых цімборув  Сякі 
меженароднї таборы, де ся сходжувуть 
дїти из многых краин, видав, збли-
жувуть не лем люди, а и державы  у не 
є політикы, не є языковых розлучень, 
ибо каждый у цїлости оддавать ся на 
чекавучі їх доимы  Сполнї екскурзії, 
туры на біціґлёх, купаня у Балатонї 
з єдинили таборову публику у єдну 
фамілію  За орґанізацію табора выслов-
люєме благодарность о а 	 е е 	
бачіёви, а также спонзорум и вшыткым 
колеґум, котрі выкладовали свої силы 
на успішность табора  Помалї кончає ся 
лїто, и мы ся прощаєме  се од когось 
вадь чогось маєме ся прощати  Зясь не 
лем од Легел бачія, якый орґанізовав 
послїднїй табор сёго лїта, а и од самого 
табора у Балатонсепездї  же  рокув 
дїти з Пудкарпатя, Комловшкы, Му-
чоня и Будапешта, котрі учать русинсь-
кый язык, мали можность задарь зу-
частнити ся у таборі  Красно дякуєме 
за йсе! Айбо цімборства, котрі родили 
ся у таборі обстануть ся и захраниме їх 
памнять у нашых сердцёх

о ба а	 а о е	 ебе і
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Варвара, Олґа и Марія пють кавій и обговорю -
вуть приготовленя ку сятум. Андрій дуже любить 
слухати їх спомины за минувші праздникы.

142
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Осень

 день Михаила зачинало ся збераня осеннёго уро-
джая, скотина вертала ся из пашкова у долину, держали 
отпусты

-го новембра  ень мертвых, -го  шыткых Ся-
тых

Першоє новембра  день памняти вмерлых  Цвын-
тарь  се Божа загорода  Мертві сплять туй спокуйным 
сном, пуд пахнячыма цвітами вадь жовтов, зовялов тра-
вов  Смутну пісню играє вітор на листёх плакучої вербы 
и маленькых цвіточок

Р

143
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Завданя: Як ваша родина поминає своїх усопшых

еє спокуйнїйшого міста на світї, як цвынтарь  е 
треба туй ся бояти  покуйнї никому злого не зроблять  

 зато їх вырушовати не слобудно  Гріх рвати из могил 
цвіты, бо тотї на попели сердця вуросли  Гріх одганяти 
вечаршу пісню їм співавучых потят  ихо треба ходити 
межe гробами и ласкаво погладити деревлянї кресты

Божа загорода теперь красша всїх  З послїднїма осен-
нїма цвітами украшавуть люде гробы своїх дорогых  В 
сей день люде беруть на ся сяточноє шатя и палять свічкы 
в памнять вмерлых  з многых очи слызы ллють ся и мно-
го молитв пуднимає ся до небес  Боже, упокой душі їх!

аступає вечур, люде прощавуть ся из своїма доро-
гыма и идуть дому  Божу загороду ищи довго освіщавуть 
свічкы, гибы вісткы заганяли звіздум темного неба

 Видите, мы не спиме  ыві не забывавуть милых 
своїх  Звіздочкы усміхавуть ся из темного неба

їло роспадає ся, а душа жыє  Любов не мож похо-
вати

а а 	 ед е 	
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Завданя: Чули сьте про забобоны, уповічте за да-
котрі из них

-го новембра  день Мартіна, первый снїг,

 -го новембра  день Андрія, начало різаня свинь

несь онь ся не вірує, же Русины віровали у забобо-
ны  апримір, они думали, што у жабі пряче ся босорка-
ня  Бывало, што жабу забивали колами вадь камінём, 
штобы убити танцювучу на вітрови босорканю  Рахова-
ли, што коли жаба попозерать на чоловіка, то порахує  
ушыткі зубы по єдному

а а 	 ед е 	 іс ы 	 е а
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едо 	 а а о
а і 	 а да а

Зима

Час Адвента, Руздва, ового рока, Масляниця

Поговорка: шыткі роботы перед Руздвом треба 
изробити пуд час Адвента

Адвент  час чеканя Руздва  Період очищеня гово-
рить и про вто, як люде приводили у порядок своє окру-
женя  різали свинї, будили мнясо, ковбасу, солонину

Луца была тайным сушеством, походила на босор-
каню  Луца могла покарати жун  загнати на них великый 
фарадшаґ, кедь они у ї день посміли сїдати ткати  Боро-
нила кликати кури нести яйця у хыжі

Новоручнї повіркы

 Русины на овый рук далеко не йшли, обы не загу-
бити своє щастя
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Завданя: Як кликали трёх королюв и як їх мож 
из язати из сусом

едо 	 а а о
„ оа 	 ес е

 е варили птицю, обы щастя не полетїло
 е давали из рук гроші, вірувучи, же тогды їх буде 

доста цїлый рук
 Пуд час новоручных вінчовань, ґаздыня била хлоп-

цюв по ногох, вуганявучи ушыткі хвороты и негаразды
 а новый рук не робили, не варили, не палили 

огень, обы из комина не ишов дым
 Кто пуздно пробудив ся на овый рук, тот цїлый 

рук быв лїнивым
 Вставали скоро рано, обы цїлый рук быти скорыма 

и шіковныма

6 януара  Водохрещі

 Русинув сесь день сятили воду, згадувучи кре-
щеня суса во Йорданї  Люде віровали, што Сячена вода 
є лїками oд вшыткых хворот

 сесь день сятили хыжі, знимали прикрасы из яли-
чок
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Завданя: Повідайте, як вы веселили ся пуд час по-
слїднїх фаршанґув  аладїть дома фанкы  Рецепты, 
зберіть и сохранїть їх

а а 	 ед е 	 а а ы

Масляниця

По Водохрещох зачинала ся пора Масляницї ( ар-
шанґув)

Вечорами жоны и бабкы зберали ся у єднуй великуй 
хыжі, дерли піря, пух, ткали полотно   сякый час стрі-
чали ся у булшуй части молодї люде  Они бесїдовали, 
ухажовали, ладили балы

Чоловікы приносили вино, жоны пекли фанкы  
ївкы уберали ся у чоловічой шатя, хлопцї танцёвали у 

женськых цвітных кестеменох и сукнёх  Чоло мастили 
саджов, обы їх не спознали
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Завданя: айдїть молитвы ку сятум  Попросьте 
помочи сященика и учителькы

едо 	 а а о	 ос

П

Великоднїй тыждень

Йсе пудготовленя ку Пасцї, коли харили хыжу и 
коло хыжі, білили ї  Осячовали худобу и жылї поміщеня  

а сёму тыжднї держали пуст, старші люде ходили у 
темных шатёх

Майбулшым сятом пасхалного періода є Великодня 
пятниця, роспятя суса на крестї
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Завданя: амалюй пустнї стравы, напиш їх назвы

с 	 бы	 	 е а ы а	 а ка

 сесь день быв великоднїй пуст, люде строго їли 
лем пустноє  апримір  печенї крумплї без масти из ква-
снов капустов, крумпляный ланґош, хлїб

Огень не палили, комины не дымили зато, же огень 
муг, по преданю, попечи суса

Кедь дако нарушыв бы законы поста, то у його хыжі 
и появили бы ся блохы

ївкы у тот день мыли ся у потоку, обы быти крас-
ныма, здоровыма  Приносили свіжу воду старшым 
людюм и худобі

Вопросы: Ци є пустным їдїнём рыба и олай  Ци би-
ють дзвоны у великодню пятницю

Ваша родина держыть пуст у великодню пятницю
Якоє пустноє їдїня ты спознаєш

Интересно: а Вечурнюй Службі было принято 
лїзти на колїнох ку алтарю и поцїловати суса
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Завданя: 
Ци є отпуст у ва-

шум поселеню  Коли
Зазвідайте од баб-

кы и дїдика про сякі 
праздникы

Великодня субота

 сесь день ушыткі варили и пекли  Варив ся буже-
ный шовдарь, буженоє мнясо  Пекли ся солодкі колачі, 
солодкый сыр и начинкы   шкарупі од цибулї варили 
яйця, малёвали писанкы

Недїля

 сесь день держать сяченя їдїня у кертї церквы, 
кедь файна погода  Родина, кажда на свому містї, на траві 
роскладує кошаркы из їдїнём и фляшкы з вином  Сяще-
ник у центрі правив службу из подалшым осяченём їдїня

Сим раном вірникы не їли, а прийшовши из церквы 
дому, їли осяченоє їдїня цїлї два дни

Сята прикрашавуть звыклї дни, и сесе дуже добрі, бо
ушыткі родичі суть дома, нико не хыбить за сяточным 
столом   каждуй порі рокa суть свої праздникы, из я-
занї из нима сохташі и традіції  Булшу часть сёго дустали 
сьме у наслїдство и из великов радостёв сокотиме їх

 септембрі пастырі, котрі сокотили худобу, сятко-
вали день Михаила   сесь день стада вертали ся из паш-
ковув дому завто, бо наближалa ся студінь

 сякый час у многых містох сятковали отпуст, на-
примір, у Маріяповчи, дe пішо рушало молячи ся цілый 
путь великоє число нашых Русинув ґрекокатоликув
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Завданя: Ци мож днесь гуску насилно годовати   
Што думаєте за такый сохташ

Завданя: Які стравы робили ся из мняса пацяти
Чому сохташ різаня свинї быв узимі
Ци лишыв ся такый сохташ и дотеперь
Знаєте, што такоє буженя

едо 	 а а о
Весе а	 обо а

День Мартона

Як каже пословиця  Мартон прийде на білум конї  
Сесе означає, мож чекати первый снїг  Свою роботу так 
ладять, обы до сёго дня ушытко было зобрано на полю, у 
кертї не обставало ся нич

Люде сятковали, різали гускы, из мняса робили 
вшелиякі стравы на цїлый тыждень, завто бо гускы годо-
вали пшеницёв, тенґерицёв

Осень  се збор садовины и 
овочув на сушіня и заварёваня  

уже веселї сесе были дни, сятко-
вали файный уроджай

Поговориме за осеннї событїя 
из помочов слїдувучых слов  бра-
ня яблок и вина, вареня леквара, 
лущеня тенґерицї, бал по бранёви 
уроджая

По днёви Андрія (  новембра) было уже доста сту-
дено, обы начинало ся різаня свинї  а сїнї обпалёвали 
паця, чистов водов из потока мыли го, ладили гурку, ков-
басу, шойт, солили солонину, нарізали мнясо, клали їх 
будити  з помочов родичув уся робота была готова до 
вечура  огды зачинали ся веселїня
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О М

О кто, кто Миколая любить,
О кто, кто Миколаю служыть

ому сятый Миколай
а всякый час помагай,

Миколай, Миколай!

О кто, кто спішыть в наші дворы
Сёго ы на земли и морю
Вхороняєш oд напасти,

е даш йому в грісї впасти,
Миколай, Миколай!

День сятого Миколая 6. децембра

Побесїдуєме   вас быв Миколай  Ко кладе топанкы 
на облакы  Якый дустав єсь дарчик

Яку співанку знаєш зa Миколая
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Завданя: аладїть у класї руздвяный вінець

Пудготовка ку Крaчунови Адвент

Побесїдуєме за ладженя ку Крачунови, за сохташі 
из помочов такых слов  час ладжіня ку Крачунови, сме-
река, вінець, свічка, родина вєдно

Сятый Вечур

Сятый Вечур наша родина сяткує у нас  ыжднями 
сперед сята мамка и апо купувуть їство, питя, стромик  
По родиннуй традіції сімболичный дарунок каждый го-
ден сам приладити, вун не може быти практичный, а має 
принести радость тому, ко го дустане  Бабка и дїдик дер-
жать строгый пуст, а мы не їме мнясо у середу и у пятни-
цю  сяк ладиме ся на Руздво

а Сятый Вечур молоджі жоны и дївочкы покрыва-
вуть стул білым, вушытым сяточнов мінтов обрусом и 
серветками, кладуть сервіз и стріберный столовый при-
бор, крішталёві погары и канчовы  Старші и молоджі  
хлопы приберавуть стромик, вішавуть на нёго крішта-
лёві чілінґовы, запакованї у золотый папірь салонкы и 
золотї пантликы, оріхы, яблока, иншакі руздвянї украше-
ня  Пуд стромик кладеме парадно запакованї дарункы из 
именныма цидулками  Коли на небі зойде перва звізда, 
наша родина, стоячи коло стола вєдно молить ся Отче 
наш! , а пак сїдає ку столови  а серединї стола руздвяный 
керечун, довкола нёго дарабчикы чеснока и яблока, котрі 
мачаєме у мед  авнї сохташі кажуть, же чеснок одпу-
джує нечистоты и зло, а яблоко сімболізує єдность роди-
ны  Вечеря Сятого Вечура правдиво має содержати два-
надцять пустных страв  радіційно мы зачинаєме вечерю 
грибовов поливков, затым їме печену рыбу из пасулёв на 
дзёбачкы и шалатов из квасної капусты из ліловов цибу-
лёв и олаём  Вінець вечері  бобалькы из маком, оріхами, 
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а а 	 ед е 	 е е а	 е ко 	 	 о о

пуллятї теплым медом, а дїдик и отець їдять бобалькы 
из кваснов капустов  Бабка Олґа и Марія напекли крей-
меші, чоколадову торту и много иншакого тїста  а кун-
цёви вечері дїдо Юра вінчує  Христос рождає ся!  и усї 
мы стоячи отвічаєме  Славіте го!  По вечері довкола 
освіченого стромика колядуєме, а пак каждый глядає 
своє имня на пакункови  Старші цоркавуть ся погарами 
вина, молоджі пють колу, квасну воду  Раз лем звонка 
учули сьме

ебо	 	 е ,	 ебо	 	 е 	 ы 	 о ес ,
е ы,	 де,	а е ы,	 де	 есе о	 а д
с ос	 од 	с ,	 о 	 о о 	с ,
е ы	с і а ,	 а і 	 і а ,

ок о 	одда ,	 ас ы і 	 а ,
до,	 до	 о іда .

Отець oдопeрать бетлегемешум двері
 Ци веселити, пане ґаздо, на сeсь Сятый Вечур
 Веселїть, веселїть!
 Пойте удну!
 якуєме! Христос рождає ся!
 Славіте го!

Колядованя и гостина тримле до пувночи, а як 
задзвонять дзвоны Катедралного собора уся родина вєд-
но иде на Велику Службу  з усїх кунцюв Маріяповчи, 
колядувyчи, празднувyчи, вінчувyчи щастливых сят, 
идуть люде у храм ку Чудотворнуй Іконї сятковати Рож-
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Н З

ебо и земля, небо и земля нынї торжествувуть,
Ангелы, люде, ангелы, люде весело празднувуть
Христос родив ся, Бог воплотив ся,
Ангелы співавуть, царіє вітавуть,
Поклон оддавуть, пастыріє гравуть,
Чудо, чудо повідавуть

Во Вифлеємі, во Вифлеємі весела новина,
Чистая їва, чистая їва породила Сына
Христос родив ся, Бог воплотив ся,
Ангелы співавуть, царіє вітавуть,
Поклон оддавуть, пастыріє гравуть,
Чудо, чудо повідавуть

К
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Слово Отчеє, слово Отчеє взяло на ся тїло,
В темностёх земных, в темностёх земных сонце засвітило
Христос родив ся, Бог воплотив ся,
Ангелы співавуть, царіє вітавуть,
Поклон оддавуть, пастыріє гравуть,
Чудо, чудо повідавуть

Ангелы служать, ангелы служать небесному Царю,
 во вертепі, и во вертепі творять Його волю

Христос родив ся, Бог воплотив ся,
Ангелы співавуть, царіє вітавуть,
Поклон оддавуть, пастыріє гравуть,
Чудо, чудо повідавуть
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ивная новинa  нынї дїва Сына,
Породила в Вифлеємї Марія єдина  ( )

е в царськуй палатї, но меже быдлятми,
Во пустынї, во яскинї, треба то всїм знати  ( )

ста Бога иста, Марія пречиста,
 рождає и питає, Його як невіста  ( )

а рукох тримає, так Йому спїває,
Всемодущым Створителём своим называє  ( )

Каже  люляй Сыну, будь со мною нынї,
Бо ы собі избрав мене на Матірь єдину  ( )

О не обимленый, О не достиженый!
спи довго, рости скоро, младенче блажено  ( )
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Завданя: аучте ся колядкы, складьте бетлегем

Коли ясна звізда з неба засвітила,
тогды Пречистая їва сына породила  ( )

Як го породила, так му заспівала
Чучай  белай, Сыне Божий, бо я вже бы спала  ( )

Почекай ня, мамко, лем єдну годину,
докідь я ти не принесу из рая перину  ( )

Возьми, Петре, трубу, затруб пану Богу,
же ся Сын Божый уродив, хвала пану Богу! ( )

К
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Завданя: амалюй свою любиму руздвяну страву  
алади ї дома, напиш рецепт  зроби руздвянї прикра-

сы из сушеных ростин на сяточный стул

оба кы	 	 ако

Т Р

Русины улїтї и восени зберали грибы, булшу частку 
котрых сушыли  ержали грибы у маленькых міхох у 
сухых містох  з них робили руздвяну грибову поливку

з дакулькых кіл мукы замішовали макові, оріхові, 
сырнї, капустянї ланґоші (друждёві)  ругов стравов по-
давали бобалькы из оріхами вадь маком

 другых поселенёх ладили традіційну поливку из 
квасної капусты из ковбасов  Сохташ быв класти пуд 
стул сїно, зерня и мало їдїня, надївучи ся на файный 
уроджай будучого года

авечур вшыткі співали руздвянї співанкы

Повірка: наші предкы вірили у вто, што їдїня, пок-
ладеноє пуд стул, дустане ся їх предкум  Сесе означало 
єдность родины
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Завданя: Як прощали сьте ся од послїднёго дня 
рока  Што означає пудкова, чечевиця, малоє порося  
Што робите, кедь видите коминаря

Ци ходили сьте вінчовати на овый рук

По сконченю фаршанґув зачинать ся Великый пуст, 
котрый держыть до Воскресенія  Пасхалнї сята зачина-
вуть ся Цвітнов недїлёв и так само у сесь день сятять вер-
бу у католицькых церквох

Великоднїй тыждень
Великодня пятниця
Великодня субота
Пасхална недїля
Пасхалный понедїлёк

 Великодню Пятницю не дзвонять дзвоны, бо  
звоны пушли у Рим!  а вечурнї люде из запаленыма 

свічками идуть процесіёв за Плащаницёв довкола церк-
вы  По процесії вертавуть ся у церкву и Плащаницю кла-
дуть перед олтарь

 Великодню Суботу у пувнуч зачинать ся Всенуч-
на служба  Вірникы из свічками идуть обходом довкола 
церквы, пак перед запертыма церькувныма воротами 
много раз співавуть  Христос воскрес из мертвых, 
смертію смерть поправ и сущым во гробі жывот даровав  

пископ вадь сященик крестообразно ковтать у двері 
храма, они отворявуть ся и вірникы вертавуть ся у освіт-
лену церьков  Христос воскрес!  Воистину воскрес!   
тричі звучить, сяточно возвіщавучи Воскресеніє Христо-
во  звонять дзвоны на вшыткых ґрекокатолицькых 
церквох, у многых парохіёх такой по Всенучнуй зачина-
вуть сятити паскы

Н Р

В
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а а 	 ед е 	 ос

а Великдень, скоро рано мамка и бабка кладуть у 
кошарку паску, шовдарь, ковбасу, жовтый сыр, яйця, 
хрін, вино и свічкы  Кошар покрывавуть білым, вушы-
тым низинов ручником и наша родина рушає ся на служ-
бу  По службі вірникы процесіёв обходять церьков, из ко-
шарув знимавуть покрывала, запалювуть свічкы и 
зачинать ся посяченя пасок

 Христос воскрес!
 Воистину воскрес!
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Паска

Лем раз у роцї Великдень   звыкли казати  По-
правдї, се великый день, великоє сято

Предходить му майбулшый у роцї сїмтыжднёвый 
пуст, коли од вірникув ся жадать строгоє говіня, заказанї 

Сяченов водов сященик сятить їду и вино  Пак ша-
туєме дому фрыштиковати  а сяточно сервірованый 
стул из кошара кладуть нарізану паску и посячену їду, 
каждый має вупити сяченоє вино  аша родина весело 
сяткує Великдень

 понедїлёк старші и молоджі хлопы идуть полива-
ти ся  Я дуже люблю сесь давнїй сохташ, бо жоны, моло-
дицї и дївчата тїшать ся поливачум, усяди силувуть їх 
фіномным їдїнём, тїстами, питём и писанками  Зачи-
наєме поливати ся у родакув, пак уєдно из моїма цімбо-
рами идеме ку приятелькум и вертам ся дому пуздно ве-
чур змореный и щастливый

atszedve_ruszin110-201_korr.indd   163 2016.07.18.   16:11:46



164

не лем мнясо-молочнї стравы, но и забавы, танцї, співы  
Каждый ся мав належно приладити на Божу сповідь и 
сятоє причастя

Кажда фамілія хоче сятковати Великдень якмай 
торжествено  Зато ладять ся загодя  Ґаздове намелювуть 
свіжу муку и олай, попораять ся на обыстю, наносять 
воды из керницї вадь студнї, наколють дрыв и застачать 
годувлю худобы на всї три дни сяткув  Ґаздынї тым ча-
сом пудбілять хыжу, порайбавуть сорочкы-кошулї, об-
русы-пулкі, плахты-веринї, ручникы-утеракы, пак ва-
рять-печуть, фарблять-малювуть писанкы  їти 
помагавуть старшым  Май мерькує ґаздыня, обы файну 
паску спекла  Печи паску мож лем у четверь вадь у субо-
ту  Зато закыску (квасок, причину) робили у середу вадь 
пятницю навечур

Муку замішовали на молоцї и яйцёх  Рано накысну-
тоє тїсто ґаздыня вувалькала у муцї и накладовала фор-
мовати ся у сакастовкы  прутянї кошарикы, застеливши 
у них чистый платок  Пец напалёвав ся сухыма буковы-
ма дрывами

окідь ся пец нагрівать, ґаздыня змащує тепші олаём 
и перекладує в них паскы  Згори паску парадить косич-
ками, вінцями, крестами, потятами, бере гусячоє перо и 
обмащує жовчком  Ци пец добрі нагрітый, провірять 
тенґеричаным шумолинём  кедь листок нараз изгорів  
пец перепаленый, кедь довго не курив  недопаленый, 
кедь нараз ся скручував и зачинав чорнїти  иппен фай-
ный  Грань кочаргов oдгрібать наперед ку дверцюм  

епші з пасками закладує у пец
піканя паскы  сесе дїло отвічалноє, ґаздыня туй 

не терпить лишнїх назирачув  Лем дївкы свої помага-
вуть, обы ся учили   сесь час не мож ходити по сїнёх, 
обы не было протягу  Коли ся дверцї пеца закрыли, не 
слобудно їх отворити, бо тогды паска могла бы пригоріти, 
недопечи ся, вадь надпукнути  А се вже ганьба про ґаз-
дыню
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Завданя: Яка повірка односить ся ку вербі  Што не 
мож їсти пуд час поста   Велику суботу мовчать дзво-
ны  Што такоє писанкы

Повіркы

 По осяченю паскы, ушыткі шатувуть дому завто, 
бо кто майскорше верне ся дому, того чекать богатый 
вроджай, майскорші дївкы сёго рока оддадуть ся  Май-
перш отець бере осяченоє яйце и ділить го на тулько да-
рабчикув, кулько люди за столом  Сесе означає, жe роди-
на надовго обстане ся уєдно

 Посячену паску сушыли и перед віхром выкладо-
вали у облaк, вадь дарабчик метали у огень, обы спасти 
ся oд блискавкы

 Сятов водов окропляли силно ревучого дїтвака, 
обы став здоровым и перейшла му боль

 Было заведено рано умыти ся у посяченуй водї про 
полїпшеня здоровля

Про паску поязанї и даякі бобоны  кедь добрі у пе-
цови наросте  на добрый уроджай, не наросте  на неу-
роджай, западе у серединї  на смерть у родинї

 Велику Суботу навечур паровали кобрик  малёва-
ный великоднїй кошар  стелили у нёго майлїпшый ушы-
ваный ручничок, клали паску, шовдарь, пікницю, грудку, 
масло, писанкы, суль, хрін, жовтый сыр

реба мати силу волї, здержати ся, жебы не по-
кушати хоть мало из того вшыткого, бо се бы быв ве-
ликый гріх  Як уже дочекати до Великодня! Раненько 
идеме паску сятити

і 	 о і
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о і а е	 	 бе е	 о 	со а і,	 о і кы,	ко і	
с 	 	 а 	 осе е

 Великодню пятницю дївкы мыють ся у потокови
Ци привітствувуть у вас  Христос Воскрес!  Воис-

тину Воскрес!
Ци вірять люде, же побитя  прутём збереже од хво-

рот
Ци говорять пуд час поливанок стихы
Што дуставуть поливалникы за побитя  прутём
Малювуть писанкы

о о е	со одкы 	 о ы 	сы 	 	 о о о 	 о-
д

Рецепт:  л молока,  яєць, ч л  соли,  ст  ложкы 
цукра

Приготовленя: яйця треба збити у глубокуй мисцї  
Молоко посолити, поцукрити, покласти на огень и помі-
шовати  Коли молоко зачне кипіти, додати яйця и варити 
коло  минут, докы маса не буде сырнов   пустый ла-
бош покласти марлю и вулляти у нєї жовтый сыр  Марлю 
зобрати у мішча и пудвісити  Рідина має стечи за нуч у 
студенум містї

Солодкый жовтый сыр покласти на танїрча и помі-
стити на самый верьх пасхалного кошара  Кругом ро-
скласти писанкы, пуд нима колач (паска), шовдарь, масло 
и фляшку вина

Кошарку треба накрыти майфайнов вышытов сер-
витков

Русинські сохташі

 а Руздво ладити грибову поливку и бобалькы, 
 пуд столом наладити Віфлеємські ясла,
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аправа а кати двері торона світа

е е	 с ка 	 	 	 о к.	 а д 	 !

 у Руздвяноє рано вінчовати, биючи прутём,
 у праздник Водохреща набрати воды,
 у маю посятити траву,
 у пасхалнум кошарови нести солодкый сыр,
 перетяти путь перед свальбовым ходом,
 зберати уроджай у день Петра и Павла,
 у пятницю держати пуст

о	 	 а са о
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У школї дїти давуть сяточный концерт. Андрій 
зачинать проґраму стихом, пак дїти гравуть Бетлегем 
и бавлять ся.

Р

Слухай бабку, слухай дїда,
асть ти колач, дасть ти хлїба,

А кедь не послухаш їх,
адуть ти порожнїй міх
ден, два, три 
деш вон ты!

Яка вода, такый млин,
Якый отець такый сын
Яка дївка така мати,
Кого маву вычисляти

ден, два, три 
деш вон ты!

168
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Комловшськый Бетлегем

Ролї  Анґел, едор, Пастырь, їдо и пайташ ван

е  (Сам, співавучи, у руцї Бетлегем, чінґілюв )

Пастырі, пастырі пойте у варош, де ся Христос ро-
див у яслох

едо  Радуйме ся у сесь великый день, бо у пувно-
чи родив ся нам маленькый сус у яскинї

ас ы  Хвалїм суса, благословенї будуть ґазды 
сёї хыжі, де я ся змучив, ходив єм полём, лазом, там най-
шов єм звірку, дуже-м ся напудив, загубив єм пайташа 

вана  Айбо теперь оберну ся ку дверюм и уповім му 
добру новину

едо 	Хвалїм! Што снив єм  Медвідя, вовка най-
шов єм и видїв єм твої вувцї и файну червену криволабку

ас ы  Видїв єм тя, пайташ, смутным, бо даколи 
спустиш у гыртанку мало паленкы

едо 	Ей, брате пастырю  е рушай тверезї люде, 
бо як тя имлю пастырськов руков, біда буде  е любиш 
ми ся, мушу тя вуміняти  и усе тяжка ты голова од 
вина

ас ы 	 е сь лишыв їда

едо 	 есе ми квасноє молоко

до 	 е знаєте, де я быв учера на легкуй, товстуй од 
вина шыї мого вутця

ас ы 	 е їду
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їдо  ї ту, нї там! алше Старого Завіта! а гроші 
цімборув куплене вино вупю, несїм из собов повну фляш-
ку!

Анґел, едор, Пастырь и їдо співавуть

В	Ві е і,	 о	 де ,	 е ,	 а ,	 а ,
а од 	с ,	 о о 	с 	 ос од 	са .

е 	 е	 	 ы і,	 а е	б а е,	 	доб ы 	 ас!
і 	 кы,	а е кы	б д 	 ас,	б д 	 ас.

Вс а ,	 а е,	 с а 	 е а е,	 е	д і а !
о 	 о ,	с е 	бо 	 ес 	одда ,
ес 	одда .

еба,	 ,	 о 	ск 	 о а ,
	о і ы	д 	 о ы	 ,	 .

В В Ю
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ас ы 	 есь лишыв старого їда

до 	 есе ми ковбасу из чесноком

ас ы 	 уй єм, старый їду  Страшну новину 
маву  Гу, там вонка великоє болото, метелиця  же пув-
рока як стою туй и не годен єм залїзти  Вы псы, не пасты-
рі! Пєте, їсте, гуляєте, а про мене старого и не думаєте

Бодай бы вам вупали зубы! ай на сто дарабув зло-
мить ся вам поперек! Бо як возьму сесю тоненьку букову 
палицю, так вас поглажу, што и сам побануву

Анґел, едор, Пастырь и їдо декламувуть

	 е ок	 	 ед 	 ба ок	од	 о ок,
а 	 а ,	 а ы а 	 а 	 а ок,	 а 	 а ок.

	 ы,	 ос к,	 о 	 ос к	 е кы,
а	 -соко 	до	 кы,	до	 кы.

	 ы,	 к ,	бе 	к к ,	 	 	ка к
а е ко ,	с абе ко 	 а к ,	 а к .

	Вас і 	 	 с 	с ы	ско о	бі ,
к	 о о а ,	 е	 а о а 	 о ы 	 ,	 о ы 	 .

	 а а	 о ы а	с о а,
е е	ко ы	 е е 	 о ы	 а	 о а,	 а	 о а.

ас ы  Вставай, їду! Анґел рече!

до 	Што  и и пувнуч не є, уже піє когут

едо  Вставайте, Пастырі, и идїть до Бетлегема, 
там вам родив ся Спаситель!

е 	 деме у Бетлегем  Які дарункы несеме су-
сикови!
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едо 	Я веду файну вувцю!

ас ы 	Я веду файного, кундерявого барана!

едо 	А ты, їду, што несеш

до 	Я несу квасноє молоко!

едо 	А другый їдо

до  Я ковбасу!

е  Хвалїм суса! орогый муй сусе, принюс 
єм обі золото и миргу  Прийми од мене сесь дарунок!

едо 	 орогый муй сусе, принюс єм обі файну 
вувцю  Прийми од мене сесь дарунок!

ас ы 	 орогый муй сусе, принюс єм обі кун-
дерявого барана! Прийми од мене сесь дарунок!

е наш їдо

едо 	 е знам

ас ы 	Глядайме го

едо 	Глядайме!

ас ы 	 їду, пой из нами у Бетлегем!

Завданя: Роздїлїть ролї и бавте ся!
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В Віфлеємі новина
їва сына зродила

Породила в благодатї
епорочна їва мати, Марія

Положыла на сїнї
В Віфлеємській яскинї
Йосиф їву потїшає,
повивати помагає Марії
Серед темної ночи

ивне світло біє в очі,
Ясна зоря засвітила,

е итятко породила Марія
едалеко пастырі

Пасли стадо в долинї,
о вертепу прибігавуть
 з итяточком вітавуть Марію
а колїна падавуть,
ари сердця складавуть
Што убогый дати може,
ертвуєме, Сыну Божый, Марії
 мы также шатуйме,

Богу дары принесьме,
 покорі прибігайме,

З Сыном Божым привітайме Марію

В В
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Завданя: Роздїлїть ролї и бавте ся!

Завданя: Роздїлїть ролї и бавте ся!

Колядувучи идуть вон из хыжі и вінчувуть  а бла- 
гословить вас Бог  ґазду и фамілію, всяку скотину!

Игра

Пушов цапок на ярмарок,
 там купив курочку,

Курочку рябу,
Курочка  Кот! Кот! Кот-кодак!
Пушов цапок на ярмарок,

 там купив качку,
Качочку рыбарочку,
Качочка  Гап! Гап! Гап!
Курочка  Кот! Кот! Кот-кодак!
Пушов Цапко на ярмарок,

 там купив гусочку,
Гусочку босоножечку,
Гусочка  Ґа! Ґа! Ґа!
Качочка  Гап! Гап! Гап!
Курочка  Кот! Кот! Кот-кодак!
Пушов Цапко на ярмарок,

 там купив порося,
Поросятко квичало  Хрю! Хрю! Хрю!
Гусочка  Ґа! Ґа! Ґа!
Качочка  Гап! Гап! Гап!
Курочка  Кот! Кот! Кот-кодак!
Цапко усїх привюг у село
и здойняла ся страшна ларма
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Завданя: Бавте ся!

Піґа (бавка)

Пятеро-семеро хлопчиска з спеціалныма (  
центув довгі) палицями в рукох, стовучи каждый на своїх 
містох ( ямкох ), старає ся ударити сїм біґарём (каждый 
приладжує го пуд свуй зрост и силу) піґу,  центув 
високу круглу палицю, загострену згори, што стоїть на 
плоскум камінчикові посеред очерченого фалатка землі 
(дас  на  центув городка)  Ямкы суть росположенї 
дугов за  метра од піґы  дарити треба так, обы вна 
полетїла дале ги твуй біґарь упаде, и докідь піґарь (играч, 
што сторожыть піґу) буде за нёв бігти и вертати ю у го-
родок, встигнути вернути ся на свою ямку з властным 
орудієм битя  біґарём  Се в ідеалї  а такый удар не все 
и не каждый валовшен  Мусиш памнятати, же коли бєш, 
старай ся так міряти, жебы біґарь (кедь удар неудачный) 
не зостав близько од городка, бо піґарь має право остано-
вити игру (се значить  убалити піґу) и вуміряти довготу 
од нєї ку біґарёви  Кедь менше трёх його крочаюв, идеш 
на його, піґарёвоє (не май честованоє!), місто  е ву-
бив-ись піґу, біґарь дале од городка, ги на три крочаї піґа-
ря, ищи маєш шанс  Чекаєте ударув сосїдув, и кедь став 
ся файный наміреный удар у дакого, пуд клїп ока біжыш 
за своёв палицёв и стаєш на свободну ямку  уй уже 
ко шіковнїйшый  вы з палицями, чи піґарь, што встигне 
принести піґу у городок (не ставить, лем лишыть ї там) и 
заняти чиєсь из вас місто  Кібы ушыткі не попали, пер-
вый, ко має бити и є без палицї, занимать місто піґаря  
Простенькі, як видите, правила  Місто про сяку бавку 
мож усе найти, орудія вчинити  Айбо, што важно, бавка 
дуже дінамічна и весела, фурт тримле грачув у тонусї
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Было ци не было, а было тото за цісаря ранца Йо-
сифа, коли людкове їли досыта, винко из гордова пили 
тай на гінтовох ся возили, бо вшыткі были панами, гикой 
мы з вами

ыв собі єден сирота, Антоній  Читавый быв хлоп-
чище, ги Кротон, лем не задїлив му богонько розума  и 
й имня своє не знав уповісти  казав ся онтій  Чкодовали 
го люде  ко їсти му принесе, ко цундрину подарує  Бывав 
сеґінь сирохман у ветешнуй хлипавуй кучи, што обстала 
од родичув

ден вечур вюз ся коло тої кучі великый пан на 
кочії  За кочіша быв його слуга, нїмый хлоп  Ци тото конї 
были зморенї, ци кочіш недуйдавый, лем звернула ся 
кочія и пригнявила пана  йкать пан на ушыток голос, а 
кочіш суєтить ся, не годен рады дати  а тот врискот 
вубіг онтій, став та й никать  Пан го стямив и просить  

 Поможи, леґінику золотый  Кедь ня вуслободиш, 
дустанеш міх дукатув

Як сирота паном ся став
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онтій без великої намагы перевернув кочію, а па-
нови помуг ся пудняти  о, везуть ся они до пана  Айбо, 
чим ближе ку домувству, тим май банує пан, же повбіцяв 
хлопцёви тулькі гроші  пен зайшов бы ся цурош ай з 
пару ґрайцарями

 о нич, думать собі,  якось лем я тото вушпеку-
луву

Коли ся привезли, росказав пан служницї нагодова-
ти сирохмана  їмого слугу-кочіша дав заперти у пивни-
цї тай одміряти му двадцять и пять кербачув на хребет  
А сам пуйшов у хлївча, наповнив міх жолудями, муцно 
заязав и тим одплатив онтія

Вертать ся онтій дому  де лїсом, пофітькувучи  
айну дяку має  ныґда у жывотї не тримав у рукох ани 

ґрайцарь, а тут маєш  и сытый, и міх дукатув за плечми!
А раз ци не перестане го якийсь чоловік  ци то пут-

ник, ци жебрак  Зачав онтія роззвідовати, де йде тай 
што несе  Леґінь радый ушытко поросприказовав, яку 
пригоду из паном мав  Чоловік лем дотулив ся до міха, 
нараз уже знав  ниякі тото не дукаты, ай исчаловав пан 
сирохмана  Звідать ся онтія, же нашто му тулько гроши

 Хыжу таку дам поставити, ги у пана, ай уженю ся, 
 одповідать хлопець

 ай менї тот міх, а я ся постараву, обы ся твої туж-
бы сповнили,  предлагає чоловік онтіёви

ав онтій міх, а сам налегко ся дому пустив
Привандровав путник ку панському маєтку тай про-

сить ся переночовати  а тото пан росказав слугум спу-
стити на жебрака псув  Айбо псы намісто того, обы ся 
веречи на чужого, заскавунїли тай попрятали ся  Зачудо- 
вав ся пан и звідать ся

 Ко ты
 Сятый Петро,  одповідать чоловік
 Сяк хоть ко може ся зголосити,  не вірує пан, хоть 

беруть го сомнївкы   Ануж, яви дакоє чудо
Пудносить путник міх из жолудями ку вочум пана
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 Еге, в адсёму міхови дукаты, а я переверну їх на 
жолудї,  каже и тут такой зачне роз язовати міх

Як тото учув пан, дуже ся спудив, бо упознав свуй 
міх  А же быв гамішный, зачав ся перед сятым Петром 
одбріховати, гибы вун онтія не хотів издурити, же тото 
кочішова робота была намісто дукатув дати сирохмано-
ви жолудї  Пустив пан сятого Петра удну тай веде у пив-
ницю, де запертый нїмый слуга

 Еге,  каже,  дав єм го покарати, зашто бідного 
сироту издурив  

 обрі,  говорить сятый Петро,  кочіш дустав 
своє, а ты дустанеш своє  Поставиш красну хыжу про си-
роту ай дївку свою оддаш за нёго

з тыма словами тихо одыйшов
Пан так ся розмиреґовав, же одміряв невинному 

слугови щи двадцять пять кербачув  Айбо и так му не 
одлївило, зачав бігати зо штока на шток  о добрі, хыжу 
щи тако-сяко поставить дурному онтіёви, айбо дївку за 
нёго дати  Цїлый світ буде з нёго сміха робити!

ак, бігавучи по дому, зашпотав ся на міх из жолу-
дями, котрый лишыв сятый Петро  Хопив пан міх тай 
шмарив ним навонка

 ай ся, до фраса, закляне ушытко!  залав
Міх ся роздер, жолудї ся поросфирковали по вшыт-

кому телеку  А такой  о, чудо!  зачали з них рости крас-
нї дубочкы  о рана на містї панського телека зеленїла ся 
молода дуброва  А його обыстя  гладко!

овго бояли ся люде там ступити  Пак помали на- 
выкли тай зачали у дуброву попоєден ходжовати, дука-
ты, котрых пуд стромами, ги жолудюв было, зберати  По 
даком часї тотї, што майшіковнї были, назберали тулько 
грошыва, же собі хыжі поставляли  Айбо майперва хыжа 
была онтіёва  аку му хыжу люде збудовали, ги у само-
го пана была!

Ци вженив ся пак онтій, ото не знаєме, видав, десь 
друга казка сповість
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Як Митро щастя глядав

Было, де не было, за баршунёвыма лїсами, за молоч-
ныма озерами, меже цукровыма снїгами жыв собі єден 
дуже худобный чоловік на имня Митро

авновало му бідовати, та побрав ся у світы щастя 
глядати

де тай иде, гору перейшов, хащу перекоцїбав, а 
щастя му ся ниґде не трафлять  Зайшов раз у такый тем-
ник, што видав, ниґда там нога людська не ступила  ов-
кола драча-колячник, ани потят не чути, онь страхы чо-
ловіка беруть  Гет охляв Митро  Сів собі на пень, жебы 
дарабець хлїба у рот веречи, а ту, де ся и узяв, медведиско 
кудлатый стоить перед ним, смутныма вочми позерать  
Почкодовав Митро звіря, дав му хлїбця, а тот не їсть, лем 
лабов указує, же треба десь ити  о, раз такоє дїло, пу-
стив ся наш вандрувник там, де медвідь кличе

Скоро прийшли перед красну хыжу  Айбо чомісь 
ниґде никого, щи й двері роствором  Ступив Митро удну 
 никого! А у залї стул великый од всякої добрятины гне 
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ся  Сїли двоичко из медвідём тай гостять ся, кулько люба 
дяка!

Пожыв Митро у порожнюй хыжі великым паном  
нич не робив, лем досыта їв-пив, на білуй постели спав  
За цїлый тыждень перепозїровав вун панські палаты  а-
конець попозеров до пивницї  А там  оцїлёвї лады сто-
ять, вершно дукатами набитї! Мышы по грошох сновига-
вуть  зрадовав ся Митро  наконець щастя своє найшов! 

хопив у закутку міх, натоптав го дукатами, двиг на 
плечі и давай ногум знати! Шатує вун дому, а медвідь за 
ним

Коли йшли темником, Митро каже  
 Куплю землю, худобу, хыжу велику поставлю, 

хоть яка панїя за ня пуйде  хоть нотарёва  а хоть попова 
дївка

чули тото розбуйникы, перестали нашых путни-
кув  шыткой добро собі забрали, а серенчухув  потов-
кли, поязали щи й камінём привалили

Коли злодїї одийшли, вуслободили якось цімборове 
єден другого

 Слава тобі, господичку,  перехрестив ся Митро, 
 же нас не забили насмерть  А гроші, як прийшли, так и 

пуйшли
Приплянтали ся навечур наші путникы дому  Сїв 

Митро на лавицю тай думать наголос
 Муг єм худобу купити, хыжу велику поставити, 

панїю до хыж привести  Айбо маєток могли бы злодїї 
обокрасти, худоба могла бы поздыхати, а панїя бы ня 
додївала, чом не паном єм ся уродив  Раз нараз знебыв єм 
ся тулької суєты  а ци сесе не серенча

Позерать вун на медвідя, а тот головов прикывує, 
гибы ушытко розуміє тай ипен так думать, ги пан ґазда

арано медвідь зачав ся штось дуже шупати  Злїз 
Митро з пеца тай видить, же у медвідёвых кудлох золо-
тый ся запутав  Хотїв го ослободити  не дає ся! зяв 
гребінь, давай вучісовати  Ослободив дукат тай у ладич-
ку спрятав  Позерать на медвідя и не спознає го  такый ся 
препарадный звірь учинив из кудлаша
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мив ся Митро з медвідём до вароша ходити та усякі 
ціркусы указовати там  Кібы сьте видїли, што тот звірюх 
вшелиячено знав! Вшытко, што му казали, розумів, лем 
тулько же не говорив  и й читати навченый быв  а-
дуть му варошську новинку тай просять указати дакоє 
слово, а тот нараз лабов туда, де треба тыцькать  Люде ся 
смівуть, гроші Митрови до калапа мечуть

Забыв одтогды Митро за нужду  Купив собі варош-
ськоє шатя, кочію и файного коника

Минув рук  Якось узимі сидять они двоичко з медві-
дём у теплуй хыжі тай картявуть ся  Кось клопкать  Одо-
пре Митро двері  ковдошка, гет иззябнута, сарака, сто-
ить  Пустив ю удну, їдов посиловав  Чудує ся ковдошка, 
што медвідь має у хыжі чинити  Росприказовав юй ся ґаз-
да, якый тото непростый звірюх  Вуслухала она Митрову 
сповідь, вуняла из жеба цидулку, трічі пошептала над нёв, 
а пак шмарила у огень   пецови онь вубухло!

Коли ся чад розвіяв, ани ковдошкы, ани медвідя у 
хыжі не было! Чудо божоє  за столом сидить тучный 
пан тай сміє ся  о, Митре, дякуву ти, же сь ня вуслобо-
див

ай имив ся приказовати за себе  Мали з жонов дївку 
одданицю  Раз, коли гостили сватачув, поковтала на 
двері ковдошка  Россердив ся ґазда, же гостину перерва-
ла, тай вукіряв ї ищи й біґарём по хребтови погладив  А 
тото, на нещастя, была босорканя  З великого мереґу за-
кляла ушытку челядь, котра на тот час у хыжі была  ак 
пан став ся медвідём, а другі люде мышами  и й пансь-
кый керт тернячом зарус  А напослїд росказала, обы ґаз-
да худобного чоловіка за рук цїлый обходжовав, лем так 
ослободить ся од заклятя

Коли пан закончив свою сповідь, посїдали з Митром 
у кочію тай повезли ся просто серед ночи до панського 
маєтка  е бировав чекати, обы ся розвиднїло, так ся за 
своим обыстём забановав

 повісти не мож, як ся жона з дївков тай гостї зра-
довали, коли ґазда жывый-здоровый до хыж зайшов!
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ыли, де не жыли, за высокыма горами, за глубокы-
ма зворами, акурат коло того бука, де у молоцї плавала 
щука, жыли там три браты  ван, Василь ай Павел

е честовали їх люде, бо старшый, ван, быв твер-
до лакомный на гроші, середущый, Василь, знав щи й 

Три браты

а тот час ушыткі ся вже вуслободили од босоркан-
ськых чар  Просять ґаздове Митра обстати ся у них быва-
ти  Айбо вун ся не лакомив на чужый хлїб  Вернув ся 
дому, бо, як звыкли казати  своє милоє, хоть и погни-
лоє , а тото чиста правда

Скоро по тому и вженив ся  айно на своюм ґаздо-
вали, щи й худобных спомагали

Казали, же тото дукат панськый завороженый при-
нюс Митрови щастя  А ко бы вбаг  Лежыть собі тот ду-
кат и доднесь у ладичцї  Ко не вірує, най сам иде там 
увидїти
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послїднёму жебракови позавидовати, а за меншого, Пав-
ла, иншак и не казали, лем валягув  Печеный сплюх быв  
де ходив, усягди за собов заголовча носив! 

Родичі їм скоро поумерали, не устигли привчити 
дїти на ґаздованя  Загучала вутцёва нивка буряном до 
пояса  Коли пороспродали сыны, што їм родичі лишыли, 
лем стїны голї ся обстали, досудили ся идти даґде щастя 
глядати

о та пуйшли  Стрічавуть орача  Звідать ся тот, де 
идуть  ак и так, кажуть, идуть щастя глядати, ци не по-
сочив бы їм дашто  Спровадив їх орач онь на третю гору 
до дїда Безбіда

и ся не пудняли й на перву гору, а Павел каже, най 
дале самі идуть, вун їх туйка, пуд корчиком, почекать

Пуйшли братове двоє  айшли яскиню, де жыв дїдо 
Безбідо  Поклонили ся тай кажуть, што бы хотїли  Закли-
кав їх ґазда удну, одопер ладу, наповнену дукатами, та-
лярами

 Беріть, хлопцї,  каже,  кулько можете понести  
Лем тяміть, мусите из каждым жебраком подїлити, ин-
шак не буде вам щастя

Яли братове золото-стрібло руками гребсти, у міхы, 
пак и у пазуху натоптовати  А коли до попуд шыї напха-
ли ся, позаязовали порткы зо споду мотузками тай на-
топтали щи здоли до пояса  Позеравуть жадно на ладу, 
айбо не є куда пхати дале  з тым и пуйшли

Перейшли гору  ковдош иде  Спомочи го дачым 
просить  ван на тото   Помагай собі сам, та и бог ти 
поможе  Видиш, назберали сьме тріскы, буде з чим через 
зиму гріти ся

Лем сяк уповів, зачало го по тїлови колоти, гибы 
справдї трісками ся обклав

Спущавуть они ся з другої горы  зясь ковдош, біда 
бы го даґде дїла! Ай сесь алмужну чекать  Василь му 
каже

 Радї бы сьме ти помочи, айбо самі бідуєме  Еге на-
скаляли сьме каміня людюм муры муровати
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А нараз му ся вчинило так штось нездобно, гибы 
каміня натоптав у пазуху

о причалапали з бідов на тото місто, де брата собі, 
валюха, лишыли спати  Зогнали го тай хвалять ся, же 
кулькоє золото прицубрили, докудь вун, валягув, сны 
позерав  Поувертали своє добро, а там  хмары му сынї! 
 самі тріскы, самоє каміня намісто дукатув! Онь зарева-

ли братя, ги звірі, на повну гертанку  Сперву хотїли ити 
орача бити, нашто їм того босоркуна дїда посочив, айбо 
пак досудили ся загнати до Безбіда Павла  е доста ся 
наспочивав, лїнюх єден  ич не труцовав Павел, знав же, 
коли братя злї, треба з нима благо ся обходжовати

о, довго, ци курто, раз лем ся вертать молоджый 
брат  тїгать из жеба жменю золотых дукатув  Вупулили 
ся на нёго братове  варто было у тулькый світ ити про 
сесе нич  

 Мав єм щи тулько у калапови,  вугварює ся Па-
вел,  айбо фурт ми ся жебракы стрічали путём

ич не повіли на тото братя  Пустили ся каждый из 
своїм щастём дому

Посїдали они у кертї на кимак, думавуть, што дале  
Павел ци не вповість  аву свої дукаты на волы!  Сперву 
ся зачудовали старші, што меншому прийшло до копонї, 
а коли роспамнятали ся, яку щастливу тварь мав орач, 
коли собі пофітьковав на волы, досудили ся  най буде!

Одтогды имили ся газдовати на вутцёвуй землї, и не 
кортїло їх булше легкоє щастя  Помалї и люде зачали їх 
честовати

Вадасив раз у тум хутарю єден ґроф, истямив там 
парадну хыжу недалеко лїса  А тото братя обладили ро-
дичувську хыжку так, же и сам король бы не поскарідо-
вав ся у такуй бывати  Перезнає пан, чиє тото обыстя  
Старші братя лем ся перезырнули, поправдї, чиє

Орав плуг, орав, покудь ся не запняв, и пригода ся 
точила, покудь до кунця не доспіла
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Лїнивый илё

Было, коли было, а было тото давно, коли конї пили 
вино, а кочішы мерьковали, обы з нима до шанца не впа-
ли

ыв собі єден бідак на прозывку хитрый Бумбак, а 
на имня Цилё  Мусїв хитрый быти, бо иншак мав бы десь 
робити, а вун такый лїнюх быв, котрых мало де по селох 
найти

е мав нич, лем мацурика Ціцміня  а гроші из ним 
заробляв  Ци знаєте як  о, слухайте

Ходили двоичко од обыстя до обыстя мыші лапати  
акый сохташ узяли  приклякав Цилё оло дїрочкы, про-

грызеної у подаментови, тай адсяк співав

а а	баба	Вас
а	 акы 	бы ,	 	 е ,
а 	д а	 бы,	 к	 о а ы,
о 	 а 	с ,	 а 	с а .
а 	с а ,	 е 	 е	с а ,

о	 ы 	с 	 	бо .

Мыші сякоє вчувши, страшно ся чудовали, просили 
свого бирова, най пустить попозерати на того Василя  
Майсмілї мышы вузырьковали навонка  уй вже мацу-
рик не дрімав!  так до вечура было по мышох  авав 
ґазда ловцюм наїсти ся, напити ся

ак, ци за довго, ци за курто, обыйшли цімборове 
вшыткі людські ґаздувства, вшыток мышачый филь вуи-
мали  Лем не задарь казали за Циля Хитрый Бумбак  о-
сив за собов у тайстрі таку ладичку, де заперав здоровых 
читавых мыш так, обы ґазда не видїв  Пак пущав їх на 
волю  плодїть ся тай розмножайте ся! А што  ншак бы 
не мали з мацуриком што на зуб покласти

Лем єдна біда  сцуравіло на Цилёви шатя, а ґазды 
гроші не давали, бо и собі ледва вуставало  адумав Цилё 
єдно дїло  до вароша ити довірливі варошане доити , Ву-
просив у нотаря окулярі ай книжку  Повандровали
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Коло полудня были в жгородї оло варошської 
управы  Сїв мацурик на лавицю, окулярі здїв на нус тай 
книжку читать  А Цилё вуломив прутик из корча, як зач-
не мацура гибы сїчи!

от нявчить на вшыток світ, чинить ся, же то бо-
лить  Вузерать варошськый голова на облак тай просить

 Чоловіче, ци не лишыли бы вы ся жывотины
 а кажіть самі, як го не товчи, кедь за світ не хоче 

вже мыші лапати  Одколи навчив ся читати-писати, 
намірив ся стати варошськым головов

 Овва! вердо ся зажурив пан голова, такоє вчувши! 
Просить Циля перерадити мацура, бо варошського голо-
вы служба тяжка и клопутна, а щи й слабо плачена  По-
обіцяв Цилёви сто дукатув  о та пристав наш Бумбак

овго просив-грозив, докідь цімціня не перегово-
рив   так дустав обіцянї гроші  Купив собі у бовтї на 
Корзові французськый анцуґ, топанкы лакованї, калап 
хустськый, а мацурикови калап из перком тай чижемкы 
червенї на высокых запяткох  аку дяку дустали на ся-
кый шефт, же имили ся по варошох вандровати, варошські 
головы страшыти  За куртый час чисто став ся з Циля пан  
Поставив хыжу дваштокову у красному місточкови  Па
май по тому зачали ся там приселяти другі ґаздове  а 
честь нашого лїнюха поселеня тото нарекли Лїнцї

Пак уженив ся Бумбак из єднов лїнивов жонов  а и 
дїтиска їм такі лїниві были, як мати-отець  А на сёму ко-
нець

187
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а а 	 ед е
Ве кы 	 ок с- ок с

Гаданкы

Коли я сиджу в сїдлї,
лем пищати мож менї,
а коли з сїдла зоскочу,
та говорю кулько хочу

Рве ся човен по габох
на роскладеных плахтох,
плавле човен, зернят повен,
и не стане, бо не годен
Як пристане вун удачно,
зерна сїяти ся зачнуть

(ееоа	сака)

(еоа,	кыа,	оае)
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а 	 а а о
Весе 	( а е )

Приповідкы

Порожнїй гордув голоснїйше дзвенить

е буде з пса солонина

Пес псу брат

е все гостина, там голод недалеко

За добров хвілёв злу жадай

Благоє теля и дві коровы вуссе

Ко пуздно ходить, сам собі чкодить

е пхай ся, де тя не треба

Раз козу на лед нагнати мож

ач свинї монистя

 біґаря два кунцї

Серенчливый тот,
што ся учить на чужуй бідї

Волос довгый, розум куртый

Всягды добрі, а дома майлїпше

Ко скоро встає, тому Бог дає
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У родинї Ковачув у ладї усопшої тюткы Ержії 
дїти найшли много старовинных предметув, памнят -
кы народного умілства.

190
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ародноє убраня має носити ся, як дорогый теста-
мент нашых предкув  Любовноє його ношеня є проявле-
ня народом честованя минувшыны, знаком краёвої при-
належности, знаком кровної близости

Простый круй убраня не пудпадать частым змінум, 
на нёго не вплыває мода  Майвеликі зміны мож найти у 
прикрасох убраня, у фарбох вышывок, котрі є характер-
ныма про окремі теріторії

красы суть доказом того, яка глубока сила творчо-
сти жыє у русинськум народї у первичнуй оріґіналности  
Вун вплыває на складованя узорув и гармонію фарб, 
придає убраню спеціалный характер  Лем тот може оцї-
нити любов Русинув ку украшаню свого шатя, ко знає 
жывот народа  ерпезливость мурянґлї, котра може из 
майпростїйшої матерії и майпростїйшыма средствами 
примінити перфектнї способы техникы, котрої ниґде на 
світї не є

Зачудовано, честувучи простї жоны русинські, котрі 
жыючи у бідї и у борьбі за хлїб насущный, посятили 
тулько часу сюй артистичнуй роботї

Вышывавучи коло облачатя у зимовых днёх у своїх 
душных и зачадїлых хыжох, де дым заслїпляв очи, они 
творили взоры красы, давучи їм особный характер и 
принаду  шыткі свої стремлїня ку красному выразила 
русинська жона творінём сих красных скарбув  шытко, 
чим накипіли стисненї груди и мовчаливі уста, из кот-
рых лем рідко звучала задумлива співанка  ушытко 
вдыхнула у свуй гімн жывота

Чистоє умілство розвило ся из любови и радости, 
вуйшовшы из глубины простої душі

Русинські вышывкы мавуть дуже красный орна-
мент, чисто ґеометричный, зависимый од техникы 
вышываня (крестикового) и од тканины полотна, по нит-
кох котрого вышыває ся

Н
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Стародавнёє и, годно быти, майпростїйшоє убраня 
изроблене из конопляного полотна и из домашнёго гру-
бого сукна

уже простым є круй полотняного убраня, котроє 
крає жона про себе, чоловіка и дїти, одрізавучи ножом из 
дараба грубого полотна рувнї половины на сорочку вадь 
оплїча и сукню, котра называть ся катран  и на чоловічі 
ґатї  Лем прилягавучі узкі чоловічі ногавицї и суконнї ка-
баты, котрі называвуть ся сіракы и гунї, крає ножницями 
сабув, котрый шыє на машынцї про цїлу округу, а обув 
постолы  роблять ся по домашнюм

 вышывкох домінувуть фарбы червенї и синї, да-
коли чорнї, вышывавуть крестиком и низинов, котрыма 
прикрашавуть ся чоловічі и дїточі сорочкы  а убраню 
ушыткі швы шытї из прикрасами  айноту женському 
убраню дає червеный пояс из грубої вовны, плетеный 
прастаров примітивнов техников, котра є основным еле-
ментом тканя на кроснох  аков самов техников суть 
вуробленї чепцї
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Чорнї припиначки из гладкої купованої матерії, котрі 
на машынцї шыють містнї шевкынї, прикрашавучи їх 
рузноцвітныма пантликами и купованыма зубчиками, 
котрі чужі сёму убраню, айбо суть у гармонії из прикра-
сов головы из заплїтками из червеної и зеленої вовны, 
котрі жоны вплїтавуть у свої косы, закончувучи їх кити-
цёв  Косы закладавуть за пояс и у гармонії из малым чеп-
цём, прикрашеным рузноцвітныма пантликами, вєдно из 
скляным монистом на грудёх, додавуть булшої рузно-
фарбної красы убраню

Чоловічоє убраня складує ся лем из сорочкы, на на-
шыйнику, на грудёх и на зарукавникох (манжетох) при-
крашенуй вышывками єдної фарбы, часто чорної

Краснї суть вышывкы на дїтськых сорочкох, котрі 
часто є убранём маленькых  а сорочкох хлопчикув, на 
груднуй закладцї мати вышывать фіґуркы малых хлоп-
цюв, подобно як на дївочых зарукавникох вышывавуть 
ряд дївoчок  Сесе одинокі провбы фіґуралного орнамен-
та, на котрому особы зображенї простым прямолінійным 
швом

Завданя: айдїть люблячі ся вам женські, чоловічі 
и дїточі убраня!

амалюйте на папірёви на коцку русинськый орна-
мент

а і 	 а о а
а 	 одка а с ка	 с ,	 о к	 .,	 с о	 .,	 .	 к.
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Завданя: Приготовте модель модерного русинсь-
кого віґана!

 ісавашварі у керетох Русинського Културного 
Сята учителька-моделістка Едіт Ганко тримала доклад 
на тему ародноє шатя пудкарпатськых Русинув на га-
тарі ХХ  столїтя  Пообідї притомнї мали можность уви-
дїти модну колекцію Мода на Русинськоє   спеціално з 
сёї нагоды вуготовленї моделї модерного шатя, припа-
радженї русинськыма мінтами, вышывков и кіпами фарб, 
што одображавуть занятя и стіл їх ношеня  По законченю 
проґрамы ґрекокатолицького хора їредьгазькуй Йов-
шаварошськуй церьковли Пресятуй Богородицї гостї ак-
ції мали можность коштовати русинські націоналнї стра-
вы  іналом проґрамы была бесїда діректора Школы 

мілств имени Ласлова Вашаргелї Бейлы Розмана на 
тему  кого не є минулости, у того не є и днешнёсти, и 
будучности не буде  Бесїда была за історію варошського 
района Бюд, де жыє по булшуй части ґрекокатолицькоє 
обывательство, а также за історію парохії и -ручного 
ґрекокатолицького храма, іконостас котрого малёвав 
Іґнац Рошкович  їтюм также не было скучно, они за 
цїлый день зучастнили ся у рукодїлных занятёх  ухов-
ный наставник сята, благочинный омаш аші одзначив, 
же акцію сопроводила ясна сонячна погода и веселый на-
строй   тісавашварськых Русинув є своя минулость, 
яков можуть гордити ся, зато є и днешнёсть, и, маєме 
надїю, же буде будучность

а а і 	 а іа а	 е ек

М Р
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Завданя: аучте ся співанку!

 основануй ВРМС у -м роцї и отворенуй у 
-м роцї Русинськуй Музейнуй Експозіції зобранї 

cуть предметы русинського жывота, културы, фолклора 
и ґрекокатолицькуй віры

Ей, та гоя, коломыйка, маленька дрібайка
Пан Бог знає, як ся має рыбка солоденька

Я не шыву, я не шыву, бо я не вышывачка,
Бо на мене люде шыють, бо я єдиначка

а а і 	 а

М ВРМС

Е
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Отцюзняный модерный русинськый жывопис своїм 
корінём происходить од традіцій Пудкарпатського Бар-
бізона, отвореного про предствленя и популарізацію 
робут пудкарпатськых малярюв межевоєнных рокув 
да бе а	 де і ,	 о е а	 ок а  и едо а	 а а а.

Се общество од  рока орґанізовало много верніса-
жув и капчавучых ся ку ним лекцій, а  рока отвори-
ло в жгородї перву пріватну Школу жывописного уміл-
ства  Сяка ініціатива досягла великого успіха и  рока 
было заоснованоє Пудкарпатськоє Общество Образового 

мілства, а вєдно з сим и пудкарпатська школа малярсь-
кого умілства  Меже представителями сёго общества на-
ходиме такых майструв старшуй ґенерації, ги і 	 а-
бо с кы ,	 а	Ві а , середнюй  д і 	 о ка,	 ес 	
о а о . уховноє и професіоналноє кредо обще-

ства малярюв  демонстрація містичнуй и загадочнуй 
красы Карпат, робутных днюв и праздникув бывавучых 
туй люди, богатых русинськых народных и ґрекокатоли-
цькых традіцій, їх указованя у Европі  роє из майвы-
значнїйшых особности общества да бе 	 де і,	 о-
е 	 ок а 	 и едо 	 а а о навчили ся умілству 

модерных стілув у майпознатых світовых майстернёх 
Европы  Паріжі, Мюнхенї, Будапештї и Празї, скапчав-
шы їх з фарбами и містиков Карпат

Ку днешнюй старшуй ґенерації малярюв ся одно-
сять	 ді а	 ед е ка	 ( ак),	 а 	 а а о,	 а а 	
ед е ,	 д а 	 а 	 	 д а 	 о ді. Ку середнюй 

 д і 	 а а о,	 д е 	 ко,	 е 	 ед е ка,	
екса де 	 о а , а ку маймолоджуй  	 -
	и е о	 е і .	Вшыткі вни достойно продовжа-

вуть традіції своїх пережникув и учителюв

Р
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а 	 а а о	 а о ді а	 ед е ка	 ко с ка	 е ко

едо 	 а а о	 о 	 о ка

а а 	 ед е
до к	 	с о 	 со

ко а 	 ед е кы 	 е о	 а ка
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д а 	 а 	 	 од ы 	к а

а	 і ак
а о 	 	 адіо са

д е 	 ко	 	 е а

д 	 о ка	 о о а

д а 	 о ді
о о е

е о	 де і	 о д кы
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а до 	 о а 	 а а о с кы 	 а ад	со

е 	 ед е ка	 а 	ка

	 	 е 	 дес ка

д і 	 а а о	 о,	к ас а	б де ,	 	 ебід

 рока, з ініціативы предсїдателя Андрія Манай-
ла, Вседержавноє Русинськоє Самосправованя рішыло 
основати Меженародный умілецькый пленер  З того рока 
при проведенї сих художнїх пленерув родила ся файна 
колекція образув, котру мож увидїти у домі ВРС  емати-
ка, рузнородность и оріґіналность выставленых творув 
правдиво отражає модерноє русинськоє художнёє уміл-
ство   рока в Асовдї, у художнюй майстернї Атаназа 

единця открыла ся перва русинська ґалерія-майстерня 
Рутенія   колекції вєдно з  роботами Атаназа е-

динця суть представленї булш ги  образув и ґрафик 
многых пудкарпатськых малярюв,  роботы мадярсь-
кых и загатарных умілцюв, а также мож увидїти предме-
ты русинського народного умілства
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Андрій дуже любить читати, вун часто просить 
од дїда Юры давнї книжкы и они вєдно читавуть їх.
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ароднї казкы передавуть ся од уст до уст казкаря-
ми  Се можуть быти и бродячі гудакы, майстры, котрі 
ходили по державі и переносили казкы из рузных міст и 
из другых держав и толковали їх по свому

Сесї казкы обстали ся у памняти люди на свому діа-
лектї  Казкы были сякых кіпув

а	 а од
а	 і
о с

еа іс

Н

К

Завданя: Повідайте свою майлюбиму казку  Послу-
хайте народну казку на містнум русинському діалектї  

азвіть характеристикы звірюв из казок  амалюйте 
майлюбиму казку

Героями сих казок суть звірі, котрі надїленї людсь-
кыма можностями  можуть думати и бесїдовати  Казкы 
за звірюв поучнї, учать доброму

Медвідь и комар

Стрітив раз медвідь комара и звідать
 ы, комаре, из каждого створіня кров пєш  а кажи 

ми, яка майсолоджа
 Бізувно, же людська

Пуйшов медвідь на людську кров  стрітив хлопця
 Стуй! ы чоловік  
 Колись буду чоловіком!  каже хлопець

atszedve_ruszin202-_korr3.indd   204 2016.07.18.   16:12:56



Завданя: Ко є героём казкы

 Што ми за хосен из того, што щи лем буде,  бур-
котнув медвідь и пуйшов дале  Стрітив дїдика

 Стуй! ы чоловік
 Колись быв єм чоловіком!  закашлав ся дїдик
 Што ми за хосен из того, што было,  выркнув 

медвідь и йде дале  а тото стрітив гусаря на конёви
 Стуй! Ко ты єсь  
 Я чоловік!  изгойкав гусарь и понюс ся

А медвідь тогды за ним! Гусарь ся обернув и запюк 
медвідя палошом  Медвідь тїкы! А гусарь не быв лїни-
вый, щи зняв из плеча пушку и пудпалив по нёму  
Медвідь пак каже комарови

 Маєш правду, же людська кров майсолоджа, айбо 
мене вже на нєї не злакомиш  

А комар ся сміє, мало не пукне  Айбо не пукне, не є 
там чому пукнути, не є на нюм нич мняса  Зато и ссе 
кров из каждого

205
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Завданя: Котрі звірі майчасто суть героями казок
Ко ваші любимі звірі

Найдїть схожости:
Хитра, як
Помалый, як

Р

Король Матяш коло дерева

Колись давно король Матяш часто ходив серед люди 
переоблеченый  Став єден раз рубати лїс из ушыткыма, 
бо чув такоє, же наглядачі по наказу судї гнали люди на 

Лишка каже ракови
 Пой, побіжыме, ко буде первый!
 авай, лисонько!

Зачали ся перемаганкы  Лишка побігла, а рак при-
капчав ся ю за хвуст  Лишка добігла до кунця, обернула 
ся, торгнула хвостом, а рак скочив и каже

 а я уже туй давно тя чекам!

Лишка и рак
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роботу, биючи, и не раз забивали робутникув до смерти  
Вун упорно робив меже люди, пак на дереві написав сло-
во Матяш  и пропав

шов час, дрыва метали у каштелёви у огень, коли 
челядь увидїла надпис Матяш  Они нараз уповіли сесе 
королю

 Ваша Королювська Величность! Ко написав сесе 
на колотвиці

 Я,  повів король
 А як
 А я туй робив у лїсорубув до самої зимы
чувши сякоє ушыткі скамнянїли  Судя зачав про-

сити перебаченя
 е біда, повів Матяш, дустав єм опыт тяжкої робо-

ты и видїв, як пан судя нелюдяно ся односить ку мому 
народови

Завто я лишу його маєтка и ушыткого бытка, и те-
перь вун буде робити из лїсорубами

Поговорка:
Король Матяш справедливый, умер Матяш  пропа-

ла справедливость
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Історія Дарновського монастыря

Комловшка богата на памнятникы  Пуставар  се 
примір фортіфікаційных конструкцій X  столїтя  ру-
гым файным видовиском суть остаткы арновського мо-
настыря  Монастырь скритый у лїсї, быв побудованый 
французькыма монахами премотрійцями  Про сесе свід-
чать найденї при роскопкох скелеты, обстанкы глиняної 
судины, даскулько монет епохы Матяша  Особитость 
монастыря у тум, што вун побудованый у лїсї, далеко од 
поселень  Місто будованя вубрали видко и завто, што 
туй колись упав ґазда сёї землї и дустав травму  Вун муг 
побожыти ся, што кедь буде здоровый  збудує туй мона-
стырь   комловшськум лїсї, у монастырі жыє Вероніка, 
котра зарікла ся перед Богом, што прожыє свуй жывот у 
неженатстві  Своє заріканя не вудержала, залюбила ся до 
Мікловша, котрый узяв ї у жоны  Вероніка знала, же ї 
настигне проклятя аббата позад ї гріха   кедь они не 
зможуть жыти уєдно, тогды покончать из собов

Інтересно: у русинськых селох назвы рік, потокув, 
гур, полюв, долин обстали ся русинськыма  апримір  
Шыбениця, Середня гора, Поточок

Л

Завданя: Ци знаєте у свому селї назвы русинсько-
го походженя

Ци можете назвати фамілії русинського походже-
ня

Ци чулисьте русинські слова од старшых люди
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Як Матяш гостив панув и простакув

Король Матяш усе знав казати, же простї люде май 
розумнї и май находливі, ги паны  Айбо великаші не 
хотїли тото признати

иґда такоє не было и не буде, обы простак перехи-
трив пана

 А я вам сесе докажу щи днесь,  каже Матяш
Приладив велику гостину, искликав множество пан-

ства и прощавы  Перед зачатком люде так ся пороссїда-
ли, же за єднїма столами были паны, а за другыма  про-
стакы  Матяш ся чудує

П

Завданя: выучте  пословицї и поговоркы

209
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 Чом єсьте ся роздїлили  ай туй гостина прила-
джена єднака про вшыткых

 Пресвїтлый королю,  каже єден простак,  мы туй 
ся роздїлили, як пригварька каже  кожух до кожуха, сїрак 
до сїрака

Король ся засміяв и звідать ся
 а може и гостити ся будете по иншак
 По иншак, по иншак  загойкали паны
 о, най буде  а кажіть вы, панство, як маєте дяку 

ся гостити  по свинськы, вадь по маржынськы  
 Мы по маржынськы,  кажуть паны
 А вы, честнї люде   звідать простакув
 Мы по свинськы
а росказ короля зачали слугы носити їдїня на сто-

лы  панум вшелиякі пресмачнїйші стравы, за якыма пити 
ся дуже хоче, айбо пити нич не несуть  А прощаві  и 
пити и їсти  Гостять ся вшыткі, а паны попозїрувуть у 
бук простых и облизувуть слынкы

ден великаш, май смілый, не стерпів, тай каже
 Пресвітлый королю, за што нам така зла фіґля
 другі вшыткі великаші туй загучали, пуддержо-

вали го
 Панове великашество,  повідать на тото Матяш, 

 так ся стало, як самі сьте вубрали  Ци не вы самі вубра-
ли собі го стину по маржынськы

 адь бо по маржынськы дашто лем лїпше звучить,   
ги по свинськы!

 о видите,  засміяв ся Матяш,  самі сьте вубрали 
собі гостину, а теперь ся вам не любить  Я вам дораз ро-
столкуву  маржыну раз кормлять и тото держыть дас за 
дві годины, а онь так дають юй пити  А свинюм давуть и 
їсти и пити нараз  акоє треба бы и вам знати  Обы сьте 
тямили, панство, же вы простого чоловіка не перехитри-
те  Простый чоловік май розумный, ги пан!

Паны лем головы посхиляли

Вас 	 о о о ,	 е о	 і
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Спи, дїтинко, спи,
айно засинай
ай ти ся приснить

Зелененькый плай
ай ти ся приснить

Звірка хащова,
ай тя насмішыть

Ярич и сова
ай ти ся приснить

Мамка из няньком
Спи, дїтинко, спи,
Солоденькым сном
Спи, дїтинко, спи,
рыбко золота

ай тя обыйде
Всяка хворота
Спи тай выростай

ы на радусть нам
астя, Боже, дай

Всїм твоїм годам
Спи, дїтинко, спи

К
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О

Ой, лю, люлю, люлю,
ай ми, Боже, долю  ( )

Спи, дїтинко, колышу тя,
окля не встанеш, не лишу тя  ( )

а а і 	 а	 о 	с і а о ка
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О

Ой, чабане, чабане,
Чабане-неборе,
Ой не сїєш, не ореш, ( )
Помагай ти, Боже  ( )

ашто менї, молодому
Сїяти, орати,
Мене беруть у катуны, ( )
Ко буде зберати  ( )

е жури ся, чабане,
Як усё вто буде,
Кедь тя беруть у катуны, ( )
Вузберавуть люде  ( )

Ходив чабан понад берег,
Берег заломив ся,
А чабанка рукы ламле  ( )
Чабан утопив ся  ( )

а а і 	 а	 о 	с і а о ка
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Світить місяць на небі

Світить місяць на небі
Пусть ня, мила, ку собі  ( )

Як я тебе пустить мам,
Кой я проста, а ты пан  ( )

По чому-сь ня узнала,
Паном-єсь ня назвала ( )

По калапі, по пірю,
Солодкый муй фраїру  ( )

Чому-сь до ня не прийшов,
Коли місяць изыйшов  ( )

ебе біда принесла,
Кой зорниця изыйшла  ( )

а а і 	 а	 о 	с і а о ка
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Ци правда, ци нїт, а было тото у такі часы, коли апо-
столы по землї пішо ходили тай чудеса творили

ыв собі у селї Глубокому єден жебрак  Вертать ся 
вун якось дому голодный, иззябнутый и твердо нарікать 
на свою судьбу  Раз лем чує ззад себе голос

Гріх нарікати, чоловіче, радуй ся, же рукы-ногы 
маєш и світ божый годен єсь видїти  ако и тото не має

К

Чом куркы землю гребуть
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Обзерне ся жебрак, а туй сятый Петро стоить, пали-
цёв покывує  Спудив ся сарака чоловік, зачав ся одгріба-
ти

 адь я не тото, жебы-м нарікав, айбо так бы-м ся 
хотїв хоть раз наїсти досыта

 ди просто сим пішником,  каже сятый Петро, 
палицёв сперед ся тыче

о, иде жебрак, тай иде, раз лем  гух!  зарвала ся 
пуд ним земля и лопнув у потемок! овго летїв у пудзем-
ля  Онь теперь избагнув, чом село ся зве Глубокоє!

 Кампес,  думать,  у пекло ня спровадив сятый 
Петро

Коли ся спамнятав на днови, роспозерав ся довкола  
Видить  зала велика, у залї стул дубовый стоить, на 
столї їди-напою долеґеды  Пустив вун ся до їды-питя  Че-
кать, што буде  Айбо нико го не сперать, бо нїкому  Го-
стив ся, докуль му ся не змерзила їда так, же и позерати 
на стул не годен быв  Лягнув на лавицю и думать

 Господичку, што-м глупый сомар єден сомарсь-
кый  ребало у Петра гроші просити  За гроші, кажуть, и 
втець, и мати

Лем што так подумав  геп!  упав коло нёго міх, 
наповненый золотыма дукатами!

Верг собов неборак на колїнкы, имив ся поклоны 
бити, сятому Петрови дяковати  Пак ухопив міх, залїз из 
ногами на стул, хоче у дїрку просувати  Ай де  тото 
вышінь, нївроку! Поклав лавицю на стул  Ай так не досї-
гать

окудь ся моцовав так из міхом, дїрка ся зачала зу-
жовати  Спудив ся жебрак, верг міх долу, провбалує сам 
ся горі вудерти  А дїрка у землї увидячки малїє  Зревав 
чоловік

 Господи! ашто ми їда, нашто гроші, кедь маву ся 
у землї навхтема обстати  Буду туйкы до саменької смер-
ти у самотности, ги червак! Ба, щий й гурше, бо червак 
годен вулїзти навонка, кедь го закортить світа білого 
увидїти
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Здїв рукы дгорі нещастник тай реве
 ва раз єсь ми помуг, пресятый Петре, до віка тя 

буду прославляти у молитвох, лем не лиш ня туй  ай ми 
хоть даякі мізернї крыла, обы-м упорхнув водти на волю!

Задоволив апостол и сесю забагу  Чує жебрак, як го 
заскомтало у плечох  ріжуть ся му крыла! Пудскочив 
сеґінь, затрепіцкав крылами, стискнув ся на малу гру-
дочку тай упорхнув навонка   дуже добрі вчинив, же не 
мудровав довго, бо начим упорхнув, дїрка у землї щезла, 
гибы ся приснила была

Побзерав на се жебрак, а вун уже не чоловік  стала з 
нёго курка! Крыла має, айбо не на лїтаня, лем на параду  
Ходить собі по землї, не годен ся доста натїшыти, же на 
слободї є  А коли ся доста натїшыв из слободы, чує, мло-
ити го зачало од голода  Пригадав собі, як было пуд зем-
лёв сытно и якый там міх из дукатами  Побзерав 
налїво-направо, ци не увидить десь сятого Петра из па-
лицёв  Пак давай землю гребсти обома лабами, дїрку 
глядати у пудземну залу, де стоить стул дубовый из їдов, 
де міх из золотом на ґазду свого чекать

Одтогды куры зачали землю гребсти  Сперву розбе-
равуть довкола раз єдным оком, дале другым, ци сятый 
Петро наблизь не стоить, пак давай грабати, глядати зай-
стя у пудземноє царство  А кедь вугребуть червака, роз-
деруть го на части тай из їдять  е зато, же смачный, ай 
из зависти, же тот майсеренчливый, бо годен нараз 
уш тко мати  пуд землёв їду-питя тай гроші, а на землї 
слободу

Знесла курка пять яєць  на сёму казцї конець!
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Колись давно-предавно, коли Карпаты были сама 
хаща, а босоркань и пропастникув у них было булше, ги 
люди, жыли у Воловому три братове

вердо змагали ся они коло землї тай домувства  
Помалї так ся розґаздовали, же тристо овець вуганяли на 
пашу  Айбо, як каже приказка, біда не спить  зачала ще-
зати худобиця   не стямили бы страту, кібы не єдно чор-
ноє ягнятко  Онь коли щезло, а братове му ся дуже тїш -

Як псы зачали людюм помагати
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ли, одтогды зачали раховати вувцї  е дораховали 
десятёх  Суш ли собі головы, што бы тото годно быти, 
тай досудили ся вартовати по ночох

Первый пуйшов старшый брат  Роспалив вун ватру 
тай вартує  Айбо не вуберовав цїлу нуч не спати  По-
пувночи розморило го коло огня, та заспав  Кой ся ро-
звиднїло, пораховав вувцї  ві хыбіли  А што майчудно  
ниґде анї слїда! урить ся, як дому ся верне  ганьба каза-
ти, же заспав  Подер собі рук  тернячков, ґомбицї на ко-
шулї пообрывав, ховпак баранячый из голови зверг тай 
пуд камінь спрятав  Вертать ся вун дому та щи здалеку 
ёйкать, якого страха заж в, цїлу нуч спасавучи вувцї од 
вовкув  Сам ся чудом жывый обстав!

ругу нуч прийшов шор на середущого брата  Взяв 
вун из собов прут желїзный  Росклав огень, сїв тай соко-
тить  Попувночи штось загуло у темному кунцёви лаза  
Пудхопив ся хлоп на ногы, хоче бічи, айбо раз-нараз 
такый го страх убияв  Верг прутом у тот бук, де ломозо-
ваня чути было  Пак и на нёго напав сон, та муцно за-
спав  арано найшов покривленый прут, а ниґде вовч х 
слїдув не стямив  Пораховав вувцї  дві хыблять  Як ся 
вертати  Рострощив ягоды базника, вумастив червеным 
варом рукы и тварь, подер на собі кошулю, ховпак пуд 
камінь спрятав  ома указує братум прут покривленый 
тай реве, же цїлу нуч вувцї од заклятых дравцюв одби-
вав, айбо и так дві понесли!

Пуйшов сокотити майменшый  зяв из собов стару 
вутцёву гуню  Росклав огень, айбо не сїв гріти ся  Спра-
вив из гунї тай прутя пуджало, поклав го коло огня, обы 
ся здалеку видїло, гибы тото чоловік сидить  Сам пуй-
шов у темный конець лаза  Попувночи штось зачало ся 
приближовати  Позерать ся  босорканя! Майнавперед 
побзерала на ватру, обы ся пересвідчила, же там варташ 
сидить, дале просто у темінь ступила  Лем хотїла вувцю 
лапати, а хлоп ю хап за волося! Муцно имив, пак вуцмир-
нув три майдовжі волосы тай поязав нима старуганю   
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Грозить ся веречи ю до ватры  вердо ся баба одпрошо-
вала, же невинна, же тото не она вувцї краде, обіцяла по-
даровати такого помучника, котрый сам буде сокотити 
стадо  Повіровав тот, роз язав стару, айбо волосы не дав, 
дарьмо просила го вернути  Каже босорканя

 Кажденьку нуч вовцї ту ходять, задеруть пару 
овець, а скоро пуд камінь спрячуть, обы анї слїда  Пой, 
укажу ты

Повела го, надняла єден камінь, пак другый, пуд 
котрыма спрятанї были старшых братув ховпакы  Ви-
дить хлоп, поправдї скора вувча  Як бабі не повіровати  
Лем волосы не вернув, казав, же обмінять їх на обіцяного 
помучника, коли прийде другу нуч вартовати

ома нич не повів братум за ночну пригоду, лем ся 
попросив у старшого на другоє вартованя  от радо при-
став

о, сокотить меншый брат вувцї  Попувночи зачав 
го твердо сон нападати  Чує вун, же тото бабины чары  

справдї  босорканя вшытков своёв ворожылнов силов 
на хлопа ся пустила  Хотїла го приспати тай ослободити 
свої волосы, обы власти не мав над нёв  Лем тот не дав ся  
вутяг волосы из жеба тай в огень верг  Бухнула поломінь 
до самого неба! Штось иззаду зломозїло, завыло  Айбо не 
мав уже варташ силу обзернути ся

Чекали братове свого майменшого, а пак віщувучи 
недоброє, пудняли ся на полонину  Лем гуню вутцёву 
найшли коло вустылої ватры  За братом  анї слїда! А ла-
зом красноє пся крутить ся, вувцї дозерать  Пудбігло ку 
ґаздум, лащить ся  Одтогды, видав, псы зачали коло люди 
жыти, на ґаздувстві помагати

огоріла на полонинї ватра  друга казка буде зав-
тра
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Золотоволоска

 давнї-стародавнї часы, коли в Карпатох были гу-
стї лїсы, жыли собі в Оріховиці ґазда из ґаздынёв  Мали 
они сына Мішка

ыли собі тай радовали ся, а туй вуголосили войну, 
бо цісарь тогды такый быв, же лем биткы му было мало  
Мусїв ґазда до войська руковати  овго анї слуха, анї 
духа не было за нёго, пак папірь прийшов, же заяли го 

уркы  Обстала ся ґаздыня из сыном сама на обыстю
 тотї часы Оріховиця мала славу на вшыток світ 

своима оріховыма деревами, котрі родили канонові кулї  
Раз у роцї, перед Михаилом, везли тоті кулї на девятьсто 
девятёх возох до столицї, до Відня  Кажда фамілія мусїла 
вупестовати про цісарськоє войсько тулько куль, кулько 
было юй задїлено данї платити

Ґроф, оріховськый панувник, жыв у Відню з роди-
нов, а маєтком управляв його шпан, лютый ги вовк! Вов-
канич ся звав
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Загнала раз мати Мішка у ґрофськый лїс на ружча  
Айбо не мав серенчу  имили хлопця варташі тай вергли  
у пивницю, щи й на колодицю заперли

Чекала-чекала мати сына, пак пуйшла глядати  уз-
нала ся небога, же го заяли тай тримлють, ги дакого роз-
буйника  Пробовала вуґлаяти шпана, айбо задарь  не ро-
стопила його ледяноє сердце  Як прийшло везти канонові 
кулї до столицї, повезли ай Мішка  А там опредїлили го 
у цісарську ґарду служ ти

Обстала ся ґаздыня у хыжі сама-саменька  Лем крас-
ноє мачатко, з котрым любив ся Мішко бавити, напоми-
нало юй сына

Якось лїзало мача меже кулями  Скотуляла ся єдна 
куля долу ґарадічами тай росколола ся  А вдну  ци вірує-
те  лежала маленька дївочка! ака красна, яку щи нико 
не видїв у цїлому світї  мала золотоє волосячко!

ала юй жона имня Золотоволоска  Росла, ги з воды  
За куртый час стала ся из маленької дївочки препышна 
красавиця! Кібы не простацька вберя на нюй, нико бы не 
повіровав, же тото не прінцезна

Слава за її красоту досягла столицї  Загнав ґроф 
Вовканичови росказ привезти красавицю до Відня

уже не мала ґаздыня дяку пустити свою єдину втї-
ху панум на забаву  Знала, же простакови треба ся держа-
ти якмай дале од панства  Айбо дївчатко так хотїло світа 
увидїти! Што чинити, прибрала мати Золотоволоску у 
майпарадноє шатя, котроє ся у хыжі найшло  и й пер-
стень залоченый из камінцём, што юй колись ґазда пода-
ровав, на пальчик дївчатю натягла  Перехрестила ю тай 
пустила у світ

Привюз управитель дївча до Відня  видїв ґроф, яка 
тото красавиця, нараз искликав до ся столичноє панство  
хотїв ся похвалити, же не лем канонові кулї ся родять у 
його маєтку  А Золотоволоска до вшыткого шіковна 
была  ай до роботы, ай до співаня  Як зачала она перед 
панством руснацькі співанкы увивати, паны не беровали 
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ся вдержати  сперву приплесковали-придубковали, а 
дале ся у танець пустили!

узнав ся и цісарь за красавицю, росказав привезти 
ю до своих палат, най бы и йому дашто заспівала

Коли вчув Його Великость тотї співанкы, онь ся 
прослызив! Пувсвіта из войськом сходив, многі народы 
покорив, айбо такої радости щи ниґда у жытёви не зазнав! 
Коли повтерав заслызенї очі, каже

 о, Золотоволоско, потїшыла ты сердце нашоє! 
Проси, што хочеш

Росповіло дївча цісарёви за брата свого, Мішка, як 
управитель Вовканич го до Відня запаковав  Просить пу-
стити сирохмана дому, бо мати за ним дуже банує  Ґроф 
оріховицькый, тото вчувши, лем очима стрілы на шпана 
метав, же го перед цісарём заганьбив! Айбо Його Вели-
кость на тот час мали файну дяку, зато не задубкали ці-
сарьськыма чижмами, ай зафіґлёвали, же кедь спознать 
Золотоволоска брата меже воякув, та роскажуть, обы го 
пустив ґенерал дому

Вувели цісарську ґарду на плац  о, дївка божа, будь 
мудра, угани, котрый ты брат, кедь єсь го ниґда-шуга не 
видїла!

Побзерала Золотоволоска на воякув  ушыткі єд-
накі, ги канонові кулї  З великого роспаку закрыла личка 
руками  ут Мішко стямив перстень из камінчиком на 
дївочум перстови  пен такый быв у його небогы мам-
кы  Як изгадав за домувство, зачали му слызы цяпкати, а 
втерти не слобудно, бо мусай на позур стояти  Счудовала 
ся золотоволоска, чом єден вояк плаче, пудыйшла, взяла 
го за руку  Цісарь подумав, же спознала свого брата  о 
та як пообіцяв, так и вчинив  пустив вояка дому

Привезли ся брат из сестров ку мамі  о то было ра-
дости у маленькуй хыжцї!  не лем у хыжцї, ай у цїлому 
селові ся люде тїшыли тай цісаря славили

Лем управитель нич ся не радовав, бо мав страх, ци 
го не дасть ґроф покарати, зашто катуначку, матїрь 
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Мішкову, позбытковав  Спаковав вун своє добро, родину, 
слуг на возы тай закляв ся у хащі-дебрі

ото місто, де ся всалашыв быв, зве ся одтоґды о-
манинцї  А ци знаєте, чом  Повім вам  уже ся бояв, же 
раз лем надыйдуть гайдукы, не мине го росплата  Роска-
зав служницї своюй, швабцї Елзї, обы казала, кедь дако-
го наднесе, же не є ґазды дома  А Елза, швабка, задарь, 
же свуй вік извіковала в Оріховицї, лем два слова чужын-
ські ся навчила  єдно русинськоє  дома , а єдно мадяр-
ськоє  нінчен  о та каждому, ко зазырнув на їх обы-
стя, казала  ома нінчен!  з того часа и пуйшла назва 
 оманинцї

А по тому в Оріховицї такый неслыханый трафунок 
ся пригодив  віруєте ци нїт, цісарюв сын загнав до Золо-
товолоскы сватачув, так му приросла ку сердцю  Мудроє 
дївча одповіло, же пуйде за прінца, лем най цісарь уже 
ниґда не вуголошує войну  о та кедь хотїв отець свому 
сынови щастя, мусїв послухати  ак на довжшый час быв 
сятый спокуй из войнами  А стромы оріховицькі одтог-
ды зачали родити намісто каноновых куль лем обычнї 
оріхы

А сесе щи не вшытко  турецькый султан из великої 
радости, же по його бированю не будуть уже лупкати 
оріхові кулї, дав росказ пустити всїх заятых дому  ак ся 
Мішкув отець вернув жывый-здоровый на своє обыстя, 
и то ипен тогди, коли оріховицька банда чардаш гула на 
його дворови!

й тото была гуля! Вшытка прощава зыйшла ся по-
бзерати на молодых  Бо не часто стає ся, обы прінц про-
стачку за жону брав  Кажуть, гостили на туй свальбі 
каждого, докідь лем беровав їсти  олу селом єдным бо-
ком паленка текла, другым  дзяма, голубкы понад ко-
мины лїтали, печенї заяцї по кертох скакали  и й за 
мачатко Мішково сокачі не забыли, дали му вулизати 
горнець, а казцї нашуй на сюм конець!

atszedve_ruszin202-_korr3.indd   224 2016.07.18.   16:13:05



225

Когут казкарь

Было тото за короля Андрія, коли нико не орав, не 
сїяв  там ся хлїбик родив-упікав тай до рота сам скакав

ыв собі єден ґазда из ґаздынёв  Мали два сына  
Коли старшый школу вуходив, родичі го у столицю ву-
ладили, най бы ся дїтвак за дакого пана вувчив  А на мен-
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шого гроші не застало  ай што казати, не годнї вшыткі 
панами быти, бо ко бы їх обробляв

о та вувчив ся старшый у Будинї за пана, а коли ся 
вженив из міністровов дївков, та помалї міністером став 
ся  акым великым чоловіком учинив ся, же гет забыв за 
свою просту родину!

А меншый сын дале при родичох ґаздовав, козы пас  
Раз жене вун козы из паші, видить єдного ґазду из ножом 
бігати за когутом  А тот, сарака, не дає ся, трепіцкать 
крылами, облїтує довкола студнї, кукуріче на вшыток 
світ  Почкодовав сирохман птицю, гойкать ґаздови

 Бачіку, міняйме ся! ам за когута козу!
е бы нє, пристав на сякоє ґазда  уже ся россерди-

ли родичі, коли вчули за таку міньбу  Бідкавуть ся, якых 
вугодовали дїти  єден свого простацького рода ся гань-
бить, а другый нетрібностёв ганьбу старым глядать  
А меншый сын нич ся на тото вже не творить, звык быв 
чути од родичув саму гану

ав вун когутови прозывку Кокош тай имив ся го 
вчити говорити  Когутик оказав ся до наукы способный  
довго ци курто, а навчив ся красно казкы приказовати  
Вже и старі родичі шіковного казкаря полюбили тай пере-
стали сирохманови доганяти и не было, правду казати, за 
што обертати го, бо з ґаздувством файно давав собі рады

Якось перед Руздвом зберать ся меншый брат ку 
старшому на навщиву, до Будина  Старым ся не по дяцї 
сынова забага, боять ся, а най ся и вун там обстане  Айбо 
сперти не годнї  адь най иде дїтвак світа увидїти, ачей, 
ся верне , каже отець

Пуйшов сын из Кокошом  овго плянтали ся гора-
ми-долами, докудь ся наконець допали до столицї  А там 
вуголошена жалоба  на хыжох фаны поспущованї из чор-
ныма пантликами, корчмы позаперанї, челядь зажурена, 
щи й потята не співавуть  Вувідав леґінь од єдного за-
смученого варощана, же у замкови біда  забажыло ся 
прінцезнї звізду з неба, а нико не годен помочи, ани за 
королюв алдомаш
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Пушов хлопчиско просто ку замкови, просить ся, 
обы го пустили вдну, а варташі женуть го гет, бо не такі 
мандраші провбаловали помочи, а не поберовали  а ща-
стя, стямив го король, загойкав на варташув, най пустять 
просителя до палат

Поклонив ся леґінь пановнику тай повідать, же звіз-
ду из неба не обіцять, айбо такоє штось знав бы вказати 
прінцезнї, же за звізду бы гнедь забыла  е дуже повіро-
вав король, айбо пристав

о, посїдали на золотї стулцї король из королицёв, а 
довкола міністрове ся пороссїдали  Привели заревану 
прінцезну  Поклонив ся леґінь благородному панству, по-
клав Кокоша на вощеный подамент  Як имив ся тот каз-
кы приказовати, а єдну красшу, ги другу  акых казок 
щи нико на світї божому не чув, бо честно кажучи, когут 
сам тотї причты вугадовав  Слухала-слухала прінцезна 
Кокоша тай, на мою душу, ци не забыла за звізду з неба! 
Заяснїла ся, у долонькы тапшає, щи просить казати

ым часом леґінь стоить собі мало дале тай вупо-
зїрує, котрый змеже міністерув годен быти брат му  Бо 
тото вже файнї рокы пролетїли, одколи ся видїли напо-
слїд  Айбо, чуйте, не спознає! о та нич, вуйде вун посе-
ред залы тай просить королювську світлость, най бы до-
зволив когутикови мало спочити, а вун, простый хлоп, 
дашто бы тым часом повів  ай имить ся вун приказова-
ти, як ґазда из ґаздынёв вугодовали два сына  Старшый 
став ся міністером тай забыв за родичув, а меншый пуй-
шов до Будина глядати го  Приказує адсяк, а сам на міні-
стерув позыркать  Видить, єден почервенїв, на стулцёви 
ковзать, гибы на гранї сидїв  о та сяк испознав собі

ри дни загуряв когутик прінцезну  е требало юй 
булше звізду з неба  Вже не воятила, не метала до служ-
ниць топанкы, не дубкала білыма нужками  Одкликали 
у вароші жалобу

Король из королицёв не знавуть што ся надяковати 
сирохманови, хочуть го обдаровати, а спаситель нич не 
просить, лем обы єден міністер, на котрого вун укаже, 
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повюз го у параднум гінтови дому  Посміяли ся великаші 
из сёї забагы, айбо лем росказали слугум міх из дуката-
ми золотыма покласти до гінтова, а Кокошови сїдало зо-
лотоє справити коло кочіша  о, повезли ся братове дому  
Коли у село своє привезли ся, меншый брат имив жменя-
ми дукаты золоті метати у двори людюм, а при тому гой-
кать

 Беріть, людкове дорогі! Сесе дарує вам пан міні-
стер, котрый дїтваком бігав босый по сюй земли, а те-
перька прийшов побзерати, ци добрі ся маєте

Люде поубігали, поздравлявуть міністера!
Коли привезли ся братове на своє обыстя, то то 

было радости! яковав старшый брат меншому за науку  
Пак докідь жыв, не забывав за старых родичув  А Коко-
шови вуходив державну пензію  Мало того, сам король 
дав росказ

 Село, у котрому ся міністер уродив, называти од 
теперь Кокош

е убыйшло ся, правда, без оказії  ци тото урядник 
быв дакус глухый, ци недобрі ся розумів до ґрамоты, лем 
написав у листинї намісто Кокош  Бокош  ак ся кличе 
и днесь село

Шупс когутик  сїв на прутик, прутик ся поколысав, 
а когутик з нёго впав  Сїв спочити на столець, бо натовк 
собї синець  уй и казцї вже конець
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Иван Клячан

Было, коли то было, а сесе было за цісаря ерка, 
коли Земля была пухка, повнї вина были моря и рікы, а 
люде в гордовох плавали онь до Америкы

ыв собі єден леґінь, ван  Бывав у маленькуй кучі 
з края лїса и мав пса Бодрія  Пуйшли вни раз на грибы 
тай заблудили у страшнуй дебрі  Пес зачав скавунїти  
штось недоброє вітрить  Одкіряв ван пса, сам дале йде  

ак-сяк продер ся на величезну поляну  Боже-пребоже! 
Віруйте, така поляна лем у казкох може быти  кажда бы-
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линка співала при дыхнутю вітрика, ги чарувный чінґо-
вик, мотылї довкола пірьхали, такі ціфрованї, што и ро-
сповісти не мож  Гикой у храмі на Великдень  так было 
величествено и чудесно  Пороззерав ся хлопчиско и стя-
мив препышну яблонку  листячко на нюй стріберноє, 
яблочка золотї, а роса діамантова  е вдержав ся  зорвав 
яблочко  Лем што тото вчинив, зачали над ним птицї 
страшнї чорнї, з крылами на пувсвіта, лїтати  Варувуть  
Лиш яблочко, обысь не побановав!  е послухав ван, 

понюс яблочко дому  А яблочко было не простоє  пока-
чати ним было, як зачинало говорити, што ся у світї дїє

очув ся за таку чудницю бирув тай загнав слугу, 
ци не продав бы сирохман яблочко  о та стокмили ся

Зачав бирув качати плодом по столови  дузнав ся 
вшыткі світові новины, а напослїд удну цінкнуло  
Яблочко золотоє, а листок стріберный  річі по нёму по-

ковтати  зачне співати, гикой ангелы у раёви  Коли 
вчув сякоє бирув, покуй го лишыв  ене слугу из рос-
казом  най ван роздобуде щи й листок стріберный, ин-
шак заголосить го, же ходить гунцут вадасити до ґрофсь-
кого лїса

Што чинити  Пуйшов ван на листок, а пес позад 
нёго тропкать и скавунить  Одкіряв го ґазда  на поляну 
ся продер, зорвав листок тай назад шатує  алетїли пти-
цї, крылами бурю счинили, варувуть  Лиш ся, бо поба-
нуєш!  Вшытко опусто  не послухав леґінь

Запер ся бирув из листком у хыжі райські співы по-
слухати  Онь ся прослызив  А напослїд цінкнуло  Ли-
сток стріберный, а роса діамантова  Ко ю покушать  по-
молодить ся  Кой ся дузнав бирув за молодилну росу, 
ниякоє го дїло не бере, зясь за ваном жене слугу  обы 
роса туй была, бо иншак до темницї го, лінґаря, дасть 
заперти

о, нич, зобрав ся хлопець  фляшча до тайстры по-
клав, палицю взяв  А Бодрій хопив ґазду за ногавицї тай 
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не пущать  Одкірять ван пса, у путь го пустив  Айбо 
сесь раз не повело ся му  лем посяг за голузов, земля ся 
пуд ним зарвала тай изгримів просто у пудземля!

Коли ся спамнятав, пороззерав ся  довкола ани со-
нечка, ани місячика, лем лампы блимкавуть  Раз якісь 
кострубачі пудбігли, пудхопили го попуд плечі тай заво-
лочили до царськых палат  Видить сирохман  на ціфро-
ваному стулцёви сидить старенькый, золота коруна му 
на голові, а ногы у пана потячі  по четыри палцї щи й из 
довжезныма позакручованыма пазурями  Задубкав царь 
пудземный на хлопця, як тот насмілив ся яблонку руша-
ти! Росказав веречи го у темницю

Сидить перестрашеный ван у потемкови, а раз 
штось у кутику блыскне  Припозерать ся вун, а там чо-
ловічок маленькый стоить из свічков у руцї  Каже сирох-
манови

 Знаву, же тужыш по слободї  Поможу ти, айбо и ты 
ми помож  рафив єм у пудземля дуже давно, коли муро-
вали Мукачовськый замок  тїк єм од надзерача, айбо 
занесла ня мара на чортову поляну, де яблонка заклята

ак єм походив, гикой ты  е дав ня пудземный царь 
истяти лем завто, же всякоє ремесло знаву  Честно-м 
служыв панови, бо надїяв єм ся, же раз ми подарує сло-
боду  Айбо дарьмо  водти ищи нико ниґда на волю ся не 
дустав, бо царь варує ся, обы ся дако не дузнав, жe має 
потячі лабы, а же дївка му босорканя  Знаву, же тобі судь-
ба на волю допасти ся  видїв єм віщый сон  Завтра тя по-
ведуть стинати, царь захоче вчути твою послїдню волю  
Проси дївку му за жону, лем так ся спасеш

 спалнї має прінцезна клїтку з ученов воронов  По 
пувночи зганять она свою ґаздыню  Пак на мітлї, убрата 
у чорну мантію, облїтать босорканя вутцёво царство  
Кедь стямить дакотрого нещастника не спати, такой го 
оберне на сову  Мусиш добрі мерьковати, обы-сь не пуд-
пав пуд єї чары  е віруй анї єдному єї облестному слову, 
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бо у тої старуганї намісто сердця  камінь, мохом обро-
снутый  Буде ся з тобов бавити, ги мачка з мышов, до-
кудь юй не навнуєш

 А што чекам од тебе, сын муй  Прошу тя, обы-сь 
поховав муй порох за христіянськым обычаём, коли сло-
бодиш ся

з сима словами вутяг чоловічок білявча, став на 
нёго тай просить задути свічку  Задув хлопець, и такой у 
туй хвильцї россыпав ся старенькый  Заязав ван порох 
у вузлик, испрятав го у пазуху

Рано прийшли за ним царські говгері   было вшыт-
ко так, як чоловічок віщив  став ся з вана царюв зять

Ей, чуєте, так вун нажывив ся босорканиных чарув, 
же гет забыв за свою стрічу з дїдиком  їв-пив, тїшыв ся 
из ничнеробеня!  дому го не тягло

Раз пробудив ся вун раненько, позерать  жоны не є, 
облaк одопертый, вітор спалнёв гулять  Лем намірив ся 
встати, як штось исшелестїло, цоркнуло скло  Запер ван 
очі  Пудлетїла прінцезна-босорканя ку нёму побзерати, 
ци спить  Пак звергла из ся чорну мантію, мітлу за шіфон 
спрятала тай лягла тихонько

Одтогды зачав ван планы сновати, як ся вуслобо-
дити  Коли босорканї не было дома, пустив вун єї ворону 
на волю, пак приманив сыром дику ворону тай запхав до 
клїткы  и й окулярі натяг юй на нус, обы вупозїровала 
доцят, як учена

Коли прийшло по пувночи, жона не встає, бо нїкому 
ї зогнати  Встав ван тихонько, верг на ся чорну мантію, 
хопив мітлу тай вулетїв навонка  Полетїв просто там, де 
яблонка заклята росте  Земля сама ся ростворила и вупу-
стила босорканю  наверьх  абрав ван росы молодил-
ної до фляшочки  Пак зверг мантію, мітлу пуд корчуля 
зашмарив и  давай ногум знати!

Айбо на тот час босорканя пробудила ся, глип  не є 
вана  Вчинила она ларму на цїлоє царство  такоє ся щи 

ниґда не ставало, обы кось из пудземля втюк! Загнав царь 
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за втїкачом птицї чорнї, обы го, паскуду, роздерли  
А прінцезна наскоро заколотила у горняткови босоркан-
ську варю  Колотить и морконить

 Што было зеленоє  днеська сушеноє, на гранї па-
леноє, у водї вареноє  ай ся Йванови сила пудломить! 
Ене-бене-клячкы  кампес, неборачку!

алетїли птицї чорнї из крылами на пувсвіта, вана 
пазурями друть, зобаками довбавуть, крылами перуть  
А хлопчище лем дале біжыть  слїды крываві за собов 
лишать  е встиг неборак добігти до кунця поляны, чує  
ногы пуд ним гибы ватянї, булше му не служать  Ступив 
раз-другый тай упав, ги стятый  осягла леґіня босорка-
нина чароба!

Коли сяк лежыть ван, раз лем зачує пса скавунїти  
ото Бодрій быв! Зафітькав на нёго сарака хлопець, и пес, 

як ся не страшыв тої чортової поляны, лем продер ся ку 
ґаздови тай на слободу го вутяг!

Покропив ся ван росов молодилнов тай ожыв  
Силы му ся вернули, айбо ногы вже навхтема покалїченї 
обстали  не годен иншак быв ходити, лем приклячкы  
Прокляли го люде Клячаном   місто тото, де його хыж-
ка стояла, зачали звати Клячаново  

А бирув, через котрого леґінёви біда ся стала, из 
ганьбы не знав, де ся перед людьми дїти  Ходив черве-
ный, ги йовнатанка  дну нуч крадьком спаковав ся гет  

салашыв ся у глухуй закутинї  еперь там село стоить, 
Червенёво ся кличе

По часї имив ся ван груб дїдикови правити  Вуте-
сав крест смерековый, попа наняв  Одпровадили вмерло-
го по христіянськы  ачим погруб ся одбыв, раз лем як 
не лускне блискавка  онь стовп огняный до неба став! 

пен на тому містї, де яблонка заклята росла  Потяг ся 
там ван побзерати, яку шкоду наробив огень   не віро-
вали бы сьте  ани слїда по чортовуй полянї ся не обста-
ло! Ани мотылюв парадных, ани чінґовикув, ани птиць  
Хыба лем пару синиць  та на сёму й казцї конець
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В Карпатох, меже высокыма горами жыв єден бід-
ный дроворуб  азывали го ваном Веселым, бо все ве-
селый быв и весело співав при роботї   його супруга 
была прилежна, весела жона  Зато ся сердив на них їх 
сосїда, Петро Воркотливый  от николи не быв веселый, 
хоть жыв в богатстві

Раз ван Веселый выйшов до лїса на дрыва  ітька-
вучи ишов дале и дале, де ищи ниґда не ходив  аконець 
ся застановив коло красной смерекы, взяв в руки фейсу, 
але ледва втяв у дерево, учув страшезный гомон и бур-
кот  Появив ся перед ним лїсовик  царь лїсув  Велетный 
його стан досяг вершка смерекы, сива борода сягала до 
колїна

 Як ты смієш, негодный чоловічку, кывати мої де-
рева   загойкав на вана

ван смиренно зняв шапку и казав
 е гнївайся, дїду! Се моє ремесло   менї болить, 

коли сякоє красноє, жывоє дерево маву рубати, айбо што 
робити

 а кедь менї пообіцяш, што ниґда не рушыш мої 
смерекы, поможу ти,  уповів царь лїсув  уй маєш тай-

Чудесна тайстрина
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стрину, кедь ї потрясеш и заговориш  Вітрику, дуй!   
все будеш мати, што потребуєш  Айбо абысь дакому не 
повів, что се от мене ты дустав, бо тогды буде біда

ым зник велетень, айбо в рукох вана обстала тай-
стрина  Зачим быв дуже голоден, нараз выпробовав ї  
Потряс тайстринов и заговорив  Вітрику, дуй!  а в ту 
минуту, якбы вітер принюс, мав перед собов білый хлїб 
и солонину

Зрадовав ся ван, але майбулш  жона му   доты 
просила вана, докы тот не сказав, вудкы має тайстрину  
Зле зробив ван, дуже зле  Бо жона сим ся похвалила 
Петрови Воркотливому

 В моюм лїсї ты дустав  тайстрина моя,  уповів 
Петро, тай староста му присудив чудесну тайстрину

урив ся ван, та жона му  Што мавуть чинити  
Знову мусїв ван взяти фейсу та в лїс

Але як лем первый раз врубав фейсов, появив ся 
царь лїсув и страшезно гнївно загойкав на нёго

 а и так кываш мої дерева, ты, лукавый чоловіче !
ван ся му поскаржыв, вірно сказавши, як Петро 

одобрав од нёго тайстрину  Царь лїсув пожалїв го
 о туй маєш другу тайстрину, айбо абы я тя булше 

туй не видїв!
ван шaтовав дому з тайстринов, дома ї потряс, и з 

тайстрины выскочила палиця и так го побила, што самі 
синцї на плечох

Айбо вун ся не журив  Прийшов до свого сосїды, 
Петра Воркотливого, тай ся признав, што дустав ищи 
булшу тайстрину, ги первый раз

 ай ми ю!  казав Петро
 Кедь ми повернеш перву
 аверну!

Пушли до старосты и перед ним зробили згоду  ак 
ван дустав свою тайстрину, а Петро дустав, што му на-

лежало  палиця так го побила, что ниґда булш не желав 
чужого
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Сестры Андрія Крістіна и Ірина готовлять ся 
держати у школї лекцію за історію Русинув. Ушытка 
фамілія помагать їм зобрати матеріал, абы достойно 
представити нашу націю.

Р

Бывавучі у Мадярщинї Русины про називаня своёго 
народа хосновали и почасти хоснувуть днесь наименова-

ня с акы,	 с ы. Слово rusznák, так ги и ruszin у 
мадярськум языкови є позиченоє з языка Русинув, а 

rutén є мадяризованов формов латинського 
e ic   бесїдї русинськуй інтеліґенції 

уже у Х  столїтю появлять ся народна на-
зва грорусин (мадярськый Русин)

237

atszedve_ruszin202-_korr3.indd   237 2016.07.18.   16:13:12



238

едо 	 а а о	 до о	обыс

За поселеня Русинув у Карпатськум базенї є дакуль-
ко гіпотез и позіцій  З історично-крітичнуй точкы позе-
раня лем то мож доказати, же пуд веденём кенизув и 
шолтысув о	 	с о	 асе 	с 	 	 .	до	 II.
с о 	 	 ас ы с кы 	 	 е ед с кы 	 а од  Май-
давнїйші міґранты  низиннї Русины по татарськум на-
шестю, по скасованю спеціалнуй обороннуй сістемы, за-
людненя Лїсных Карпат ишло з юга на сївер у напрямі 
Карпатського хребта  Обывателї сїверо-восточнуй части 
Марамороша, часть гуцулув переселили ся на днешнёє 
місто обывательства з Ґаліції у X X  столїтю

Прируст русинського обывательства у Карпатськум 
базенї у X X  столїтю продовжав ся и дале   маєтку 
родины Раковція з особов радостёв принимали русин-
ськых робутникув  а обезлюдїлї за час турецькых воєн-
ных походув боршодські, абовські и алфёлдські теріторії 
з относно перенаселеных на тот час береґськых, земп-
линськых и мараморошськых гур спускали ся на низину 
рузночиселныма ґрупами  Майюжнї міґрації были на-
правленї у Бачку, Срим и Славонію  Предкы Русинув 
Комловшкы, напримір, переселили ся у южноземплинсь-
коє село у X X  столїтю з сївернуй части вармеди 
Шаріш, сїл маковицькуй домінії
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Вармедя До 300
особ

301–600
особ

601–1000
особ

1001–1500
особ

1500
особ Всёго

Береґ 1 1 100
Мараморош 16 9 5 85
Шаріш 99 51 – –
Саболч – 1 7 – – 8
Сатмар 1 – – 7
Спіш 1 7 –
Земплин 87 1 –
Всёго 160 61 6 517
% , , , , , 100

с о	 с с кы 	 осе 	( )

Всёго   – –  –

Вармедя
Обыва-

тельство
1804

Ґреко-
католикы

1806

Ґреко-
католикы

у %

Число
Русинув

1806
Русинув

у %

Абов- орна   ,  ,
Береґ   ,  ,
Боршод   ,  ,
Мараморош  – –  ,
Шаріш   ,  ,
Саболч 
(  Гайду)   ,  ,

Сатмар   ,  ,
Спіш   ,  ,

ґоча   ,  ,
нґ   ,  ,

Земплин   ,  ,

Списаня  рока містить также данї по посели-
щох, котрі добрі сопоставлявуть ся з вуданым  рока 
ео а і ы 	 о а 	Елека ейнєша, у котрум детал-
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Абов  
Береґ  
Боршод  
Ґемер  
Мараморош  
Шаріш  
Саболч  
Сатмар  
Спіш  

орна  
ґоча  
нґ  

Земплин  
Вс о  

но описувуть каждый варош, село и пусту у алфавітнум 
шорови

Зато у иншум вуданю Елека ейнєша данї  
рока русинськоє обывательство позначать ся у слї-
дувучых вармедёх

Кедь изглядовати місто обывательства, одношеня 
Русинув з управительського и церькувно-адміністратив-
ного позора, тогды можеме уповісти, што Русины жыють 
на теріторії бывшої Мукачовськуй и Пряшовськуй Ґре-
кокатолицькуй пархії  о подїла Мукачовськуй пархії 

 рока, за вунїмков  сел, каждоє русинськоє село 
было росположено на теріторії Мукачовськуй Церькув-
нуй пархії, у керетох якуй у великуй кулькости жыли 
и вірувучі многых иншых націоналностюв  Румыны, 
Мадяры, Словакы  Центром Мукачовськуй пархії до 

 рока было Мукачово, а затим став жгород  Пря-
шовська пархія была основана  рока  Обадві 
єпархії тримали учителськый інстітут, а мукачовська 
ищи и духовну семінарію  Русинська сосполность была 
майпереже з земледїльцюв и односно малуй кулькости 
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інтеліґенції  сященикув, монахув, канторув, а также 
дуже мало друбного немешства  В условіёх нерозвину-
туй сосполнуй структуры онь до ХХ  столїтя церьков 
была єдинов інстітуціёв, што помагала розвою материн-
ського языка  Ґрекокатолицька церьков была про Руси-
нув Мадярщины народно-етнічныма, културныма и по-
тенціалныма політичныма керетами   державох сферы 
совєтського інтереса переслїдованя, а потому и знищеня 
ґрекокатолицькуй церквы мали велми неґатівный вплыв 
на русинськый културный, націоналный и політичный 
жывот

Русинство у крітичнї періоды мадярськуй історії 
фурт присягало на сторону Мадярув  Много раз зучаст-
нило ся у ослободителнуй войнї Раковція  Значноє чис-
ло Русинув служыло у тысячнум составі князювського 
маєтка  Меже русинськыма куруцськыма вояками, што 
прикапчали ся до Раковція  по придушеню ослободи-
телнуй войнї  многі из страха перед переслїдованём не 
вернули ся назад дому, а глядали притулок по мадярсь-
кых селох  Много Русинув воёвали у ослободителнуй 
войнї  рокув  огдышнїй мукачовськый єпи-
скоп, котрый вюг єпархію по Василёви Поповичови 
Світлому, быв мушеный прятати ся, бо  посяченых 
ґрекокатолицькых сященикув на офіцерув націоналнуй 
ґарды актівно зучастнили ся у воєнных дїёх, и не єден 
ужгородськый молодый сященик на якийсь час поміняв 
сященицьку реверенду на вояцькый мундур  Сяку ролю 
русинського духовенства не мож одокремити од посе-
редницького вадь прямого вплыва Пала Вашварі, также 
молодого ґрекокатолицького сященика  їятельство Ваш-
варія розыйшло ся на його сященицьку родину, а также 
привернуло позур мукачовського єпископа  ряд Каролї 
у кунцёви Первуй світовуй войны,  децембра  
рока опубликовав народный закон за націоналну авто-
номію Русинув (Рутенув), што жыють у Мадярщинї  
Сесь так названый Х  народный закон од  рока да-
вав Русинум право самостойного рішеня у вопросох 
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адміністративного управлїня, сосполного школованя, 
віроисповіданя и хоснованя языка, у нёму говорило ся  
из вармедюв Мараморош, ґоча, Береґ и нґ створює 

ся автономна правова теріторія пуд названём Крайна  
Главным ведучым Руськуй Крайны были міністерія и 
намістничоє відомство  Первый быв у Будапештї, а дру-
гый у Мукачові

аколи по Віденськум рішеню Пудкарпатя вернуло 
ся ку Мадярщинї (  рр ), на теріторії бываня Ру-
синув не была одновлена сістема вармедюв, а была побу-
дована окрема нова управлінська єдинка пуд тітулом 
Пудкарпатська теріторія, во главі якуй стояв комісарь-
намістник  Вуходячи за гатары старых вармедюв, и над-
стандартна про тогдашнёє мадярськоє теріторіалноє ве-
деня, создана теріторіална єдинка была первым крочаём 
ку повнуй русинськуй автономії  офіційныма языками ї 
были русинськый и мадярськый  З цїлёв научного изгля-
дованя и честованя русинськых и пудкарпатськых кул-
турных інтересув и цїнностюв было создано Пудкар-
патськоє Общество аук, якоє публиковало періодичнї 
вуданя, много книг на русинськум языкови   Пудкарпа-
тю офіційноє дїловодство сёго періода вело ся на основі 
мадярсько-русинськуй двоязычности  апримір, поштові 
маркы были двоязычныма  а печатаных у сесь час 
пенґовох банкноты мали русинськый тітул їх цїны  Про 
русинські школы была орґанізована спеціална дірекція 
школованя, котра была новов ініціативов у всёму реґіоні

ыючі давно на теріторії днешнюй Мадярщины 
абовська, саболчська, сатмарська и южноземплинська 
русинська діаспора уже до кунця X  столїтя асиміло-
вала у мадярсько- вадь словацько-язычноє обыватель-
ство   запертуй у тріанонські гатары Мадярщинї подля 
списаня обывательства  рока прожывало  Руси-
нув  Своїм материнськым языком рахувуть русинськый 
из  обывателюв Комловшкы  Окрем сёго за русин-
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ськых материнсько-язычных особ были записанї у да-
кулькох поселенёх комітатув Земплин, Саболч и Сатмар  

 Будапештї на тот час за свуй русинськый материнськый 
язык зголосило ся  особ  емоґрафічный том списаня 
обывательства  рока за число Русинув даных не по-
дає, позеравучи на їх малу кулькость  Подалші обыва-
телські списаня за Русинув не зазначавуть нич   мно-
гых поселищох Мадярщины можеме найти такі старі 
люде, котрі котрыйсь русинськый діалект ищи и днесь 
розумівуть, годно быти и говорять на нюм, авадь знавуть 
русинські співанкы, молитвы, реліґійні піснї

За списанём обывательства  рока у Мадярщинї 
особами русинськуй націоналности зголосило ся  
чоловік, за русинськый язык, ги материнськый   чо-
ловік, з них  не были горожанами Мадярщины

а 	 д а і

За даныма списованя  рока число особ русинсь-
куй націоналности вуросло майже у три раз, до  чо-
ловік  

*

Історія Русинув до  рока изглядує ся у керетох 
історії Мадярщины и Австро-Мадярськуй Монархії, а 
потому ги часть історії ї держав-наслїдникув  Мадяр-
щины, Чехословакії, Румынії, Юґославії, дале Совєтсь-
кого Союза и краины
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Вас 	 кака ді 	 .	 о

 марца сповнило ся  рокув од дня смерти вели-
кого будителя Русинув, ґрекокатолицького сященика, 
народного дїятеля, поета, писателя, історика, публиці-
сты, етноґрафа  Родив ся Александер ухнович  апріля 

 рока в ополї, на Пряшувщинї, у родинї сященика  
чив ся в жгородськуй Ґімназії ( ) и в академії 

у Кошицёх  По сконченю жгородськуй Богословськуй 
Семінарії ( ) приняв сященство и быв призначе-
ный до канцеларії Пряшувськуй Ґрекокатолицькуй 

пархії  Меже  и  роками служыв сящеником на 

Александер Духнович
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відику, пак пять рокув працёвав нотаріусом в жгород-
ськуй консисторії Мукачовськуй Ґрекокатолицькуй 

пархії   рока призначеный за каноника у Пряшово, 
де прожыв до кунця своїх днюв, ставучи ведучов фіґу-
ров русинського націоналного возродженя  Попри релі-
ґіознуй літературы, такых книг як Літурґічный ка-
техізм  и молитвеника Хлїб души  фундаменталным 
твором є карпато-русинськый букварь Книжица читал-
на для начинающых  Вун писав книгы по літературове-
деню, ґраматицї, педаґоґії и історії  з історичных прац 

ухновича майзначу ов є стинная сторія Карпато 
Россов  ( ), в котруй вун подробно аналізує історію 
Русинув од стародавнїх часув  Пише прозові творы, теа-
тралнї інсценації и стихы  ухнович занимав ся публи-
цістиков, його статї печатали ся у вуданёх  Вістник , 
Церковна газета , Церковный вістник  и Слово   

рока основав Літературноє общество в Пряшові  За два 
годы Общество вудало три алманахы Поздравленіє Ру-
синов  и десять книжок   рока ухнович орґанізовав 
Общество св  Йоанна Крестителя про выхованя молоде-
жи   своюм языкови хосновав елементы простонарод-
ного говора и намагав ся, обы язык його творув розуміли 
и простї люде  Пузднїйше, такый язык хосновали многі 
дїятелї націоналного возродженя русинства и сяк родив 
ся термин язычіє

ва стихы Александра ухновича  наш гімн Под-
карпатськії Русины  и Вручаніє   суть важнов частёв 
русинської сімболикы  
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Вас 	 кака ді 	 .	 од ка

Антоній Годинка
іс о к,	 е 	 ад с к 	 каде і 	 а к

Родив ся  януара  рока у фамілії ґрекокато-
лицького сященика  По тому як дустав атестат зрілости в 

нґварськуй Королювськуй Католицькуй Ґімназії  
рока, продовжовав теолоґічноє вошколованя в нґварі и 
Будапештї

 рока у Будапештськум ніверзітетї на іло-
зофськум акултетї дустав ступень доктора славянсь-
куй філолоґії, мадярськуй історії и діпломатикы  Меже 
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 роками быв сотрудником у історика Лайоша 
аловцїя у Архіві Австро-Мадярськуй Злученуй Міні-

стерії інансув, потому меже  роками  бібліо-
текарём у Цісарськуй и Королювськуй ідеікоміс Лич-
нуй Бібліотецї Йозефа еренца   рока вуграв 
кваліфікацію репетітора предметув, што капчавуть ся 
мадярськуй и славянськуй історії  Од  рока вун є 
професором Братіславськуй Юрідичнуй Академії, а од 

  аучного ніверзітета Ержейбет   рока вун 
лишать універзітет и Братіславу и дочасово робить у Бу-
дапештї, пак од  рока у Пейчу, де  учебного 
рока його вуберавуть за ректора, у  рокы пер-
вым предсїдателём Пудкарпатського Общества аук, од 

 рока вун заочный, а од  рока  повноправный 
член Академії аук Мадярщины  мер у Будапештї 

 рока
Його научноє дїятельство дїлить ся на три булші те-

матичнї кругы

 Історія славянсько-мадярськых капчань
 Історія вароша Пейча
 Церькувна и світова історія пудкарпатськых

    Русинув

Антоній Годинка своїм жывотом и працов указав 
переселившым ся з руднуй землї Лїсных Карпат Руси-
нум путь, як треба любити народ, од якого они происхо-
дять, и як вірно, оддано и бескорыстно служыти туй кра-
ин , што їх прийняла
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Шандор Бонкало, с с кы 	 і о о

Родив ся у Рахові  януара  
рока у фамілії учителя  По 
вошколованю в нґварськуй Ґім-
назії и еолоґії од  рока слу-
хав латинь, нїмецьку и славя-
нську філолоґію в ніверзітетї 
Пейтера Пазманя  По сконченю 
універзітета учителёвав у серед-
нюй школї   рока дустав сту-
пень доктора габілітованого з 
руського языка и літературы  

ого же  рока його назначавуть завідувучым ново-
створенуй катедры русинського языка и літературы у 

ніверзітетї Пейтера Пазманя   рока, изза політич-
ных причин, вносять го у лішту Б  и одправлявуть у 
пензію

По  рокови наново дустав статус в ніверзітетї 
Пейтера Пазманя, айбо изза публичного засудженя кул-
турнуй політикы данова його увольнявуть  Вун напи-
сав великоє число прац и вудав много книг за літературу 
и історію мадярськых, а пузднїйше и чехословацькых 
Русинув

мер у Будапештї  рока

atszedve_ruszin202-_korr3.indd   248 2016.07.18.   16:13:14



249

Ласлов Чопей, с с кы 	 екс ко а

Родив ся  рока у Ромо-
чевицї  Отець го быв народным 
учителём  По сконченю у роднум 
селї началнуй школы ходив до 
ґімназії у Мукачові и Шарошпо-
токови   рока дустав діплому 
фізико-математичнуй спеціално-
сти у будапештськум ніверзі-
тетї Пейтера Пазманя

Меже  и  роками 
працовав русинськым и руськым 
товмачом у Канцеларії премєр-міністера Мадярщины  
Од  рока до пензії, на котру вуйшов  рока, учи-
телёвав у даскулькых ґімназіёх   рока умер у Буда-
пештї

 рока вуйшов його Русько-мадярскый сло-
варь  Меже  и  роками Ласлов Чопей написав и 
одредіґовав многі русинські учебникы, а также товмаче-
ня на русинськый літературный язык
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Ілона Зрінїй

По смерти еренца Раковція  його вдова, Ілона 
Зрінїй, оддала ся за славного Імре екелія и сяк воспито-
вала своїх дїти, Юлію и еренца

Отця юй, Петра Зрінїя, што ся быв збурив против 
немилосердности віднянського уряда, противозаконно 
засудили на смерть  Брата юй имили  двадцять годув 
быв у темницї, докідь не стратив розум

Ко происходив из такої фамілії, тот не муг быти сла-
бый чоловік
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Ілона Зрінїй не лем свого храброго мужа пригваряла 
ку бою, но и сама через довгі три годы обороняла силный 
Мукачовськый Замок перед цісарськыма войськами

Цісарськый ґенерал онь пукав од злости, а віднян-
ськый двур перед цїлым світом ся ганьбив  Слаба жона 
оборонять замок и не творить ся ани просьбами, ани 
грозьбами Австріякув! она Імре екелія не просить и 
не принимать милость од цісарського двора!

Меже тым уркум удало ся имити екелія, и в лан-
цох повезли го до урції

Лем Мукачовськый Замок стоить щи  Лем славна 
Ілона Зрінїй бє ся из врагами

о все найде ся и зрадник  Замок трафив у рукы 
Австріякув  Ілону Зрінїй из дїточками повезли до Відня  
Сяка судьба постигла нещастну жону  Муж єї быв у ту-
рецькум рабстві, а она была заперта у єднум темнум мо-
настырі  Взяли од нєї навперед сына, десятьлїтнёго е-
ренца, а пак и дївочку  Малого еренца записали до 
єдної монастырської школы и росказали, жебы из нёго 
воспитали доброго Австріяка   школї всяко змагали ся 
так учити малого еренца, жебы вун не любив свуй на-
род и свою отцюзнину, дуже мерьковали на нёго, бо зна-
ли, же происходить из фамілії, котра про віднянськый 
двур опасна

Мати му сякыма словами одпрощала ся од малого 
еренца  иґда не забудь, сынку, же Раковційом ся кли-

чеш!
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Ци забыв еренц Раковцій на прощалнї слова сво-
юй матери

е забыв  Сесї слова были його каждоденнов мо-
литвов

Коли вурус и вернув ся дому, видїв велику бідноту и 
смутноє положеня своюй отцюзнины  Чув роспачну 
просьбу  еренце Раковцій, ослободи нас!

 еренц Раковцій розвив заставу, на якуй гордо 
кликав надпис  з Богом за отцюзнину и слободу!

Ференц Раковцій II.
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Коли його мати учула сесю вість, плакала од радо-
сти  Горда говорила она свому мужови  е зрадив муй 
сын, не могли забити його сердце!

Які славнї часы были тогды, як славила отцюзнина 
еренца Раковція!

а соймі предложыли му мадярську коруну  Кібы 
Раковцій не любив лїпше отцюзнину, ги самого себе, 
двома руками сяг бы быв за корунов  Айбо вун боров ся 
не за коруну, ай за слободу свого народа и за независи-
мость своюй отцюзнины

 што пак дале стало ся   звідаєте
їт, не побідила правда, народ и дале страдав

-го года еренц Раковцій мусїв утїкнути перед 
цісарём до урції, де жыв щи  годы у великум худоб-
стві

Погребли го коло матери  ам спочивали они коло 
себе  х мертві костї -го года привезли дому и покла-
ли на вічный покуй у Кошицёх, у солодкуй материнсь-
куй землї

ївочкы, най ся бє гордо вашоє сердце, коли чуєте 
имня Ілоны Зрінїй!

Хлопцї, коли бы сьте ся хотїли вдохновити приміром 
великого сердця, памнятайте на еренца Раковція  
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едо 	 а а о	 ека е

ам, у Карпатськых горох жыє єден народ, котрого 
господь Бог сотворив бідным, айбо из богатым сердцём  

арод сесь  пудкарпатські Русины  За сесь карпатору-
синськый народ, за його доброє сердце, повноє благород-
ства, якраз и хочу вам дашто повідати  Много раз ходив 
єм по тых околицёх, земля котрых не родить тому русин-
ському народу тулько, обы доста было хлїба про його до-
машнїх, айбо зато родить другым!

Якось там трудив ся я коло рікы Латорицї  едалеко 
од полського гатара указали ми два величезнї старі ли-
стянї дерева  два ясїнї  Стояли они на невеликому грун-
ку єден коло другого, переплївши голузы  Муй приятель 
указав на них и повідать   Сесе дерева Раковція!  А є у 
них якась своя історія   Айно, є   а, ануж, яка вто 
історія  Оказує ся, спуд сих дерев озерав свуй край е-
ренц Раковцій ІІ  перед тым, як мусїв утїкати од гоните-
люв, обы ся спрятати у Польщі  Пуд самыма ясїнями-де-

Два ясїнї
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а зачатку  столїтя на чолї збуреных верств на-
селеня став Шарішськый наджупан, пузднїйше Ардялсь-
кый князь, сын мукачовської княґынї Ілоны Зрінїй е-
ренц Раковцій 

ревами вун лежав на землї, докідь його пудлеглї, там у 
пятї грунка паровали, ладили у дорогу його быстрі конї  
Лежачи вун нерухомо впер очі, повнї слыз, у недозриму 
далекость, у бесклопотну ріку, што текла весело из фатё-
ла мглы круз його державу, вудкы спасав ся беспорад-
ный князь, утїкавучый из своюй отцюзнины  отї дере-
ва, што там на грунї, тогды щи были тоненькі, молодї 
деревцята, а теперь они уже старезнї ясїнї, свідкы того 
часа   як сохранили ся тотї два дерева, так сохранить ся 
у памняти того русинського народа и споминка за вто, же 
туй напослїдок спочивав и ходив по отчуй землї великый 
князь

і 	 о і,	 ес о 	Во е с кы

Тропами бігляка Раковція
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Сесь князь-ребелант, патріот мадярського народа, 
мав глубоко в сердцёви сочуство до Русинув  Вун рішив 
покласти край збыткованю з народных мас  е удало му 
ся! Многоручна ослободителна война його ополченцюв 
куруцув  потерпіла повноє пораженя от австрійського 

реґуларного войська  лабанцув  Прийшло ся крамол-
ному князёви втїкати до Польщі

Маршрут бігляка пролїгав через Свалявщину  При-
родно, што то быв не людный орсаґ ут , не державна 
маґістрала, а лїснї тропы, обочины, керты, обы ся не на-
пороти на патрол   старожытелюв Свалявы и околич-
ных сел в памняти сохранив ся переказ за лїсовоє урочи-
ще овстый, де Раковцій из своима соратниками ставав 
на отпочинок у тяжкум пути  Сюда жытелї Свалявы при-
носили їм хлїба, молока, солонины  Русины любили и бе-
человали свого доброго пана  Они у туй войнї утворёва-
ли основноє ядро бунтарюв и вірно служыли свому 
ватагови  езадарь князь назвав їх e  e i i a   
майвірнїйшоє племня

А дале из овстого присоєдиниме ся ку нёму и мы 
пуйдеме з ним бодай лем до Солочина, де не лем учуєме 
народнї переказы за Раковція, но и спомниме писанї же-
рела за тото, яку штрапацію мали вт канцї в сюм селї  

изькым перелазом меже горами перейшли из долины 
Латорицї у долину ї притока Пенї  Голубинськыма коса-
ловами и кертами спустили ся до рікы и переплыли на 
правый берег  але треба было перейти головну дорогу  
Позор на патрол! Пересвідчившы ся в безопасности от 
патрола, они рванули через путь и заскочили у село  Со-
лочинцї радо прияли высокого гостя  о гостили го не у 
себе дома, а на краю села у густум березнику  уй хлоп-
цї файно спочили пару днюв  астав час рушати дале у 
дорогу  реба было зясь брысти через ріку  о через по-
году мусїли задержати ся ищи на пару днюв   дале  А 
коли повінь спласла и біженцї могли рушыти дале в до-
рогу, они дали пудковати свої конї пудковами передом 
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Завданя: Ко быв князь еренц Раковцій 
Чим вун ся прославив
Чом князь мусїв утїкати

назад, обы збаламутити погоню, котрым путём они 
втїкали

Пересказ про солочинськый слопець  князя Раков-
ція общезнамый  Вун роками освіжав ся в памняти люди, 
обы народ не забыв, же добрый пан и друг Русинув е-
ренц Раковцій зопер ся на спочивок у хащи пуд овстым  

несь йсе історичный закуток, не каждому лїсови 
трафляє ся шанс  дати притулок про защитника народ-
ных інтересув

Вас 	 о а
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Спомнянїм русинськых героюв борьбы за слободу 
 года  Меже майславнїйшыма участниками револу-

ції треба спомнянути Пала Вашварія ( егера), сына ґре-
кокатолицького сященика, што родив ся у ірвашару 

 года  Хоть набізувно не знати, так ся гане, же пред-
кы му (дїдо и далші) были Русины    лїт быв уже про-
фесором у Будапештї  Быв межи ораторами схожы, дер-
жаної -го марця -го года  Активным быв вун 
орґанізатором націоналної ґарды, секретарём и гонцём 
Лудвика Кошута  Воювучи з Румынами, упав смертёв 
мученика у віцї  лїт на унтінелськум сїдлї у полони-
нох ялу, де и погребеный

ругым нашым героём, котрого туй треба спомня-
нути, быв силак Михаил Бачинськый з Бачину, родже-
ный у Зарічови, жупы Земплин  чив ся на богослова в 

нґварі  Змеже колеґ вудїляв ся величезнов силов  Про-
фесоры и приятелї єднако го любили  Раз змеже задира-
вучых ся з ним колеґ хопив обома руками двох богосло-
вув и, пуднявши їх высоко, так проходжовав ся з нима  
Многі из ужгородськых богословув стали ся гонвейда-
ми, коли мадярська револуція потребовала ратникув  
Коли Лудвик Кошут держав обзераня войська у ебре-
ценї, нараз стямив высокого гонвейда, приступив ку 
нёму и позвідав

 Ким были сьте у цівілу
 Пане ґубернаторе, русинськым богословом быв 

єм, одповів Бачинськый
 Будете моим Кініжіём
 даякі дни пудвысили го на поручника

Його велику силу характеризує случай, котрый раз 
став ся из ним у Пряшові  ден гусарськый офіцер зачав 
сміховати из своих пішых колеґув  Бачинськый присту-
пив ку нёму и пудняв го вєдно з конём  Бачинськый быв 

Р
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а 	Ва а і 	 	 .	 ока	
( і о а і 	 ік о а	 а аба а)

Завданя: Ким быв Пал Вашварій  
 чиюм войську служыли русинські герої револу-

ції

участный у каждуй значнїйшуй битві и за свою хра-
брость, дустав чин сотника  пав у злопамнятнуй те-
мешварськуй битві  Спочивать у братськум темешварсь-
кум гробі

Славным гусаром быв а 	Во о к далош, што 
родив ся у анкові  з богословської семінарії в нґварі 
зголосив ся пуд прапоры Кошута, де бив ся у многых 
биткох и дустав ранґ сотника  В єднуй битві, коли сотня 
його борола ся против великої силы, зранили го у шыю, 
и бізувно, умер бы стратов крови, кой бы не Вас 	 а -
ка , гонвейд из Лютуй, што взяв го на свого коня и по-
нюс до табора, де дустав дохторськоє стараня

овго было лем бы перечисляти всїх героюв рево-
луції, назвеме лем мукачовцюв д і 	 д і ко а	 	
В а с а а	 е ко а	 а і , родака з Ґардичі (Зем-
плин),	 еодо а	 д с ко о,	червено-шапочника д і 	
е е ка,	 о і 	 а о і ,	 а а	 а к ,	 .	
одо а,	 а а	 і а.	Сесь послїднїй вступив в ряды 

оборонцюв револуції вєдно з своима  колеґами з нґва-
ру, имена котрых обстали до сёго часу непознатї

Вас 	 о а
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Первоє Вседержавноє Русинськоє Меншыновоє Са-
мосправованя было основано  рока, первый собур 
вубрав предсїдателём Ґабора Гаттінґера, пуд веденём 
котрого сполность заложыла фундамент днешнёго дїя-
тельства  спіхы послїднїх рокув указали, же Вседер-
жавноє Русинськоє Самосправованя  рока прийняло 
мудроє рішеня, коли вуголосило русинськоє обновленя  
Ги вічну памнять хорониме тоту минуту, коли стувкы 
Русинув из слызами у вочох співали русинськый гімн у 
параднум паркови Пейчського ніверзітета пуд час тор-
жественого отвореня меморіалнуй таблы нашому акаде-
микови Антонійови Годинкови на стїнї Пейчського 

ніверзітета  Предсїдателї Вседержавного Русинського 
Самосправованя   рук  Ві а	 і і ,	  
рук  д і 	 а а о,	  рук  Ві а	 і і , од  
рока  Вік о 	 а а е ко. Од -го рока первый по-
сланик Русинув у Мадярському Парламентї  Ві а	 і і .

 Мадярщинї фунґує  містнї Русинські Самоспра-
вованя и два теріторіалнї  Столичноє и Боршод-Абов-Зем-
плинськоє

І В
Р М
С М
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І В
Р М
С М

 рока Русины Мадярщины 
праздновали -ручный юбілей позна-
того академика Антонія Годинкы  За пи-
сателськым псевдонімом Сокырниць-
кый Сирохман  стоїть великый ученый, 
педаґоґ и писатель з европськым школо-
ванём, котрый до кунця свого жывота 
обстав ся вірным своёму ґрекокатолиць-
кому коріню, декан и ректор Пейчського 

ніверзітета, дїйстный член Академії 
аук Мадярщины  Вун примножовав 

наші културнї цїнности, голосив на 
цїлый світ за жыючый меже Карпатсь-
кых гур народ  Русинув, за їх рушну 
історію, самобытнї традіції, културу и 
народноє умілство, за їх приязаность ку 
націоналному ґрекокатолицькому вірои-
сповіданю  Приятнов особостёв праздни-
ка было, же панахіду на гробі академика 
на аціоналнум Пантеонї тримав єпи-
скоп Гайдудороґськуй пархії Преосяще-
ный Владыка юлёп Кочіш, котрому по-
магали притомнї сященикы з ушыткых кунцюв нашуй 
отцюзнины  Сімболично, же нараз по отконченю служ-
бы многочиселна публика перестяговала ся на улицю 
Академії  у, такой нараз супроти будовлї Академії аук 
Мадярщины, де до теперь хранить ся у оддїлї рукописув 
дїдузнина нашого академика, одбыло ся ужек денад-

Отцюзняноє русинськоє сосполство из ен-
тузіазмом и великым числом притомных 
сяткує свої традіційнї сята:

У фебруарі споминаєме академика
Антонія Годинку
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цято  торжественое передаваня премії Антонія Го-
динкы   параднуй залї Центера аціоналных Самос-
правовань Будапешта засїданя, ги все у майторжественых 
случаёх, было отвореноє зобравшыма ся колективным 
співанём русинського гімна и привітственыма бесїда-
ми

У марцови честуєме памнять
Ференца Раковція ІІ

Красна традіція  каждої яри на-
щивляти Шарошпоток и Борші Русина-
ми  Пуд стїнами шарошпотоцькуй кріпо-
сти славного водителя зберає ся много 
посланикув русинськых самосправо-
вань Мадярщины  Сято дня родженя е-
ренца Раковція ІІ  Русины за давнёв 
традіціёв зачинавуть Сяточнов Сятов 
Літурґіёв у шарошпотоцькуй ґрекокато-
лицькуй церьковли Апостолув Сятых 
Петра и Павла   красну хвілю недїлным 
раном по службі, гостї пішо, благо церь-
ков недалеко од кріпости, идуть ку пам-
нятникови славному водителю, де чека-
вуть днешнї варташі у шатёви зачатку 
X  столїтя гусары и пішакы  члены 
історико-патріотичного клуба еренца 
Раковція ІІ , котрі до самого вечура со-
провождавуть участникув сята, созда-
вуть неповторимый колоріт часув свого 
феодала як ту пуд стїнами Шарошпото-
цькуй кріпости, так пузднїйше и пуд 
кріпостёв Борші, де ипен  марта  
рока родила будучого славного сына Ма-
дярщины достославна Ілона Зрінїй
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У кунцёви апріля празднуєме день родженя
Будителя нашого народа

За великого сына русинського наро-
да само собов добрі знавуть люде вошко-
лованї, патріоты, а што знає вадь годна 
узнати за Александера ухновича днеш-
ня молодеж, котра інформацію звыкла 
черяти из інтернета и лїпше звыкнута ся 
оріентовати на моніторі компютера  Пу-
туєме у віртуал  Заґуґлиме раз кирили-
цёв духнович  акой за ,  секунды 
маєме резултат    споминань  а-
береме латиніков c o ic , мало мен-
ше  , хоть и час гляданя довжый, 
,  секунды  інтересантно, же мадярсь-

кий варіант o ic  споминавуть у 
інтернетї част йше (!), ги чеськый и сло-
вацькый    (туй ищи довжый час 
гляданя  ,  секунды)  Зашто ся дуз-
наєме, кедь зачнеме тото вшытко читати  

араз мусай уповісти, же не вшытко є за 
нашого націоналного героя  оста упові-
сти, же сяку фамілію носять у Білорусї  
Велику часть составлявуть комерційнї 
голошеня з адресов, напримір, банковськов  Айбо из них 
также маєме хосен, мож ся дузнати, де суть улицї ухно-
вича   Пудкарпатю йсе в жгородї, Мукачові, Хустї (там 
є ищи парк познатого Русина), Сваляві, Севлюші, в селох 
Поляна, Коритняны, Макарёво, Ґоронда, Чинадёво и у-
ря-Быстра   Словакії улицї ухновича суть в Гумен-
нум, Міджілабірцёх, Стакчинї и Свиднику   Пряшові 
ипен на площі ухновича є редакція познатых русинсь-
кых масмедій, журнала Русин  и новинкы ародны 
новинкы , котрі печатавуть ся уже двадцять третїй рук  
Годно быти, же улицї вадь площі суть не лем у сих посе-
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ленёх, де бывавуть Русины, айбо сяк на моніторі увидїли 
сьме на днешнїй день  оста много споминань є за пам-
нятникы славному Будителёви  Модернї в жгородї и 
Мукачові (ваярь М  Белень), періода Чехословацькуй Ре-
публикы, у Хустї мармурову скулптуру (ваярь Олена 
Мондич) и упоминаня за памнятник Александерови 

ухновичови у ополї, де вун ся родив  Майпослїднїй 
буст націоналному геройови поставили  рока за Ве-
ликов Млаков у Клівлендї  уй, правда, правилнїйше 
буде повідати, же го обновили у містнум Русинськум 
паркови  Радує, же позітивнуй інформації за великого Бу-
дителя є намного булше  узнаєме ся у віртуалнум світї 
не раз, же майбулша русинська літературна премія днеш-
нёсти од  рока (фундатор Амеріцькый Карпато-ру-
синськый зглядователськый Центер и меценаш Стівен 
Чепа) носить имня Александера ухновича  А ищи май-
скорі,  рока, имня націоналного героя Русинув ду-
став єдинственый на днешнїй день професіоналный ру-
синськый театер в Пряшові  з того, што мож увидїти на 
моніторі компютера, не мож уповісти днесь, же сьме у 
вшыткуй повности исполнили заповіт Великого Русина, 
же сьме повставали и не дрімлеме дале, айбо добрі и тото, 
же памнять за славного сына русинського народа и днесь 
помагать нам, годно быти, помалї айбо фурт розвивати 
свою ідентичность и стремити ся стати вровінь у култур-
нум розвою ку старшым  братюм, с котрыма и жыєме 
на своюй земли оддавна  ку Мадярум, ку Полякум, Сло-
вакум, Сербум

У маю тримлеме
Націоналноє Сято Русинув Мадярщины

аціоналноє Сято Русинув Мадярщины традіційно 
празднуєме  мая, честувучи памнять русинськых воя-
кув, котрі воёвали пуд флаґом амаша Есе у націоналнуй 

atszedve_ruszin202-_korr3.indd   264 2016.07.18.   16:13:20



265

ослободителнуй борьбі еренца Раков-
ція ІІ  Первоє аціоналноє Сято Русинув 
Мадярщины держали  рока у Шарош-
потоцї, пак у Будапештї, у Соборі Матя-
ша, у Пейчу, у Ґёдёлёві, у Мішколц Ґёрём-
бёлї и їредьгазї, а  мая  рока у 
майглавнуй и майкраснуй у державі 
Базіліцї Сятого Штефана  араз уповіме, 
же атмосфера была величественов и 
правдиво сяточнов  аль, же не мож пе-
редати на папірёви, айбо стовкы Русинув 
з цїлуй Мадярщины и многочиселнї го-
стї стали свідками сята, доимы од кот-
рого, віруєме, надовго ся лишать у їх 
сердцёх  Ключовым событіём стала Бла-
годарствена Сята Літурґія, котру откон-
чив Преосященый и Преподобный отець 

юлёп Кочіш, пископ Гайдудороґськуй 
Ґрекокатолицькуй пархії  епередаває-
му и особу атмосферу Службы Божуй на 
церькувно-славянськум языкови, так ги и 
принято у нашых храмох, пудпоровали 
нараз онь три хоры  Мужськый Хор Сятого фрема пуд 
веденём нашого познатого діріґента омаша Бубнова, 
Столичный Змішаный Хор (руководитель Золтан Сабов) 
и Будаёршськый Камерный Хор Сятого Митра (руково-
дитель Крістіна Кіш Ватаманьне)

У септембрі Отпуст Русинув

Первый отпуст одбыв ся  рока  Ку чудотворно-
му образови Богородицї, котров є позната містна ґреко-
католицька церьков, зясь ся посходили и поз їзджали ся 
паломникы з цїлуй Мадярщины  Приятно, же на сей раз 
мадярські паломникы принимали гостї не лем из жго-
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рода (пятеро молодых богословув, котрі, 
ги и минулого рока радовали притомных 
красныма голосами), айбо и з Бачкы, вуд-
кы на великум автобусї довезло ся повы-
ше пятьдесять Русинув из  тамошнїх па-
рохій пуд веденём трёх парохув  ака 
стріча є знаком хоть лем сімболичного 
єдиненя не лем братув во Христї, айбо и 
єдного народа  пен из сїх боршодськых 
міст даколи, сперед булше ги  рокы, 
одийшли на ижницю, як они самі на-
зивавуть, мастнї землї Бачкы и Сріма, 
предкы днешнёго русинського анклава у 
Сербії и Горватії  акже красного дня 
кунця лїта вєдно з р  Атаназом Оросом, 
єпископом-еґзархом Мішколцського Апо-
столського Еґзархата и сящениками, котрі 
му помагали, молили ся пуд образом 
Шайовпалфаласькуй Богородицї повыше 
пятьсто вірникув  Словами не мож пере-
дати тоту красну и доимавучу до слез ат-
мосферу у храмі и довкола нёго  Булшу 

часть сяточных служб тримали на церькувно-славянсь-
кум языкови, айбо доста ся говорило и молило по русин-
ськы и мадярськы  Перед недїлнов Літурґіёв з бесїдов за 
майстаршый, найденый у Мадярщинї рукописный співа-
ник (ірмолоґій), выступив познатый діріґент и музы-
кознатель р  омаш Бубнов  Сякый екскурз у минулость 
правдивого професіонала у сюй сфері з інтересом вуслу-
хали вшыткі, включавучи и притомных містных прихо-
жан, котрі, само собов, ужек дашто чули и переже за сей 
співаник, ибо вун быв даколи писаный ипен містным дя-
ком етьком, потомкы котрого (фамілія екете) доднесь 
жыють и суть добрі познаванї у селї, булше того, русин-
ськый ренесанс днешнёсти злученый є ипен из сёв роди-
нов, а Едіна екете, представитель маймолодуй ґенера-
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ції фамілії є предсїдателём Містного Русинського 
Самосправованя  А сей цїнный церькувный и історич-
ный културный памнятник, котрый є познатый меже 
спеціалістами ипен ги Шайовпалфаласькый Ірмолоґій, 
хранить ся днесь у Еґерськум архіві

Сято Малої Богородицї
у Етноґрафічнум Музеї у Сентендре

-го септембра  рока, у суботу рано сесї експо-
наты гибы ожыли, гибы зачали дыхати од свіжого воз-
духа   сесь день у музеї появило ся множество люди, 
они помали заповнили путикы меже зеленыма горбками 
долины поточка Стара Вода  Люде от-
правили ся ку Мандокськуй деревлянуй 
церкві  уй Русины сятковали Рожде-
ство Пресятої Богородицї  з нима быв 
и їх Архіпастырь  єпископ юлёп 
Кочіш  Вудти ишли горі так, як давно  
Спереду несли крест, за ним мініштран-
ты, сященикы и пан єпископ, дяк и па-
ломникы  уйшли до церквы серпенти-
нами пішоходного путика   церкві 
приходящого Архипастыря привітство-
вав співом сяточно убратый Мужськый 
Хор Сятого фрема  Сяту Літурґію слу-
жыли на церькувно-славянськум и ма-
дярськум языкох   великум числї были 
молодї родины из дїтьми, многі молили 
ся и співали из слезами на очох, у пам-
няти рожденых у Мандоцї ожыли доимы 
дїтства  Паломникы-вірникы мали мож-
ность сповідати ся и прийняти Сятое 
Причастіє  Завершыла ся Сята Літурґія 
процесіёв довкола церквы, де сященикы 
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співали части ванґелія  По сёму єпископ мав казаня за 
значеня сята, розкрыв богоматерську блаженость Богоро-
дицї  Пак на мированю роздали приблизно  просфор

Премія Антонія Годинкы

 януара  рока на засїданю 
Вседержавного Русинського Меншыно-
вого Самосправованя было принятоє рі-
шеня за основаня и награжденя Преміёв 
Антонія Годинкы  За послїднї рокы лав-
реатами Премії Антонія Годинкы стали 

 особ, меже первыма были  достойный 
продовжовач дїятельства познатого ака-
демика Антонія Годинкы професор 
Іштван дварі, духовнї достиженя котро-

го и далшый розвуй русиністикы у Мадярщинї будуть 
продовжовати ся у Русинськум зглядовательнум Ін-
стітутї

Націонална Премія

Сосполна інформаційна новинка Русинув Мадярщи-
ны Русинськый Світ   рока праздновала свуй 

-ручный юбілей  За минулый період новинка домогла 
ся вузнаня меже націоналнуй масмедії 
Мадярщины и зайняла важноє місто у 
обєктивнум інформованю нашуй спол-
ности, дозераню материнського языка и 
захраненю традіцій  Вызнанём десять-
ручного дїятельства новинкы Русинсь-
кый Світ  стала аціонална Премія  
рока  аціонална премія была основана 
премєр-міністером Мадярщины ищи 

 рока  Сёв премійов награждавуть 

atszedve_ruszin202-_korr3.indd   268 2016.07.18.   16:13:22



269

ся отцюзнянї и загатарнї особы и інстітуції, котрі до-
стигли майвысші резултаты у сосполнум жывотї, обра-
зователнуй, културнуй, церькувнуй, научнуй, новинар-
ськуй и ґаздувськуй сферох на хосен меншыновых 
сполностюв

Премія Pro Cultura Minoritatum Hungarie

Інстітут Културы Мадярщины  
рока основав премію P o C a Mi o-
i a  a ie  

Первым лавреатом премії за вызнач-
ной професіоналной дїятельство у дїлї 
захраненя націоналнуй културы и траді-
цій русинськуй сполности у  роцї 
став .	 а а 	 ед е , знамый ру-
синськый малярь, автор  образув, 
участник многых мадярськых и межена-
родных выставок, основатель первуй ру-
синськуй ґалерії Рутенія

 рока за вызначной професіо-
налной дїятельство у дїлї захраненя на-
ціоналнуй културы и традіцій русинсь-
куй сполности Інстітут Културы 
Мадярщины присудив Мужському Хо-
рови Сятого фрема премію P o C a 
Mi o i a  a ie  Хор быв орґанізо-
ваный  рока омашом Бубновом  
Артісты путовали на турне у Польщу, 
Словакію и Сербію  Кликали хор высту-
пати также познатї загатарнї и отцюзнянї 
фестівалы  Сфера дїятельства  исполненя автентичнуй 
церькувнуй музыкы бізантійського рітуала   керетох 
тематичных концертув Мужського Хора Сятого фрема 
звучать класичнї творы русинськых композіторув и об-
робкы народных співанок  Заслуга хора ищи в тум, же 
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Русины нашуй отцюзнины мали можность познати пер-
вый русинсько-язычный церькувный співаник  Шайов-
палфаласькый Ірмолоґій, якый є цїнным приміром ро-
звоя нашого материнського языка и културы  Мужськый 
Хор Сятого фрема постояный участник акцій нашуй 
русинськуй сполности  радіційно хор сопроводить ґре-
кокатолицькі літурґії, котрі суть неод ємнов частёв на-
шых сят

 марца  рока у Сарваші быв 
торжествено отвореный Русинськый 
Научно-Ізглядовательный Інстітут у 
составі Высшуй Школы еренца Ґала, 
котрый своїм многобучным дїятельством 
фунґує, ги майважна изглядовательна ін-
стітуція мадярськуй русиністикы  Вєдно 
з празднувучым свуй -ручный юбілей 
Вседержавным Русинськым Самосправо-
ванём, -ручный юбілей од основаня 
праздновали Премія Антонія Годинкы, 
Русинська Бібліотека и Русинська Музей-
на Експозіція

Ґрекокатолицька церква

Перва документална пам ятка за Мукачовську 
пархію датує ся  роком    роцї в жгородї 

пудписали жгородську нію, у котруй поклали основы 
ґрекокатолицької віры  Папа Климент X   рока 
пудпорядковав  тысяч ґрекокатолицькых вірникув 
пуд правлїня Папы Римського    роцї была основа-
на Гайдудороґська Ґрекокатолицька пархія, первым 
єпископом быв Іштван Міклоші  Зміны у політичнуй сі-
стемі  рока отворили нову еру и у жывотї мадярсь-
кых ґрекокатоликув   Гайдудороґскуй пархії и 
Мішколцськум Апостолськум Еґзархатї пуд час правле-
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ня єпископа Сіларда Керестеша од 
 рока зачав ся цїлый шор ро-

звоя інстітуцій, котрі забезпечили 
кереты про розшыреня дїятельства 
духовных пастырюв ґрекокатолиць-
куй церквы   поселенёх з булшым 
числом ґрекокатолицького обыва-
тельства были сформованї захо-
ронкы (дїточі садкы), началнї школы 
и соціалнї інстітуції   Гайдудорозї 
приняла первых ученикув ґрекока-
толицька ґімназія, у їредьгазї была 
добудована нова будовля Ґрекока-
толицького еолоґічного Інстітута 
Сятого Атаназа, у Маріяповчі быв 
побудованый модерный паломниць-
кый дом и тотално реставрована 
Базіліка  овый імпулс и інстіту-
ційнї кереты дустала ґрекокатолицька пасторація циґа-
нув  Одродила ся и постояно оновлює ся з помочов мо-
дерных технолоґій ґрекокатолицька преса  Одповідно 
духовно-пастырськым потребностюм у діаспорі орґані-
зовувуть ся нові парохії  По пензіонованю Сіларда Керес-
теша  рока Сятый Престол єпископом Гайду-
дороґськуй пархії и намістником Мішколцського 
Апостолського Еґзархата назначив монаха юлёпа Кочі-
ша  За його ініціативов  рока Сятый Престол роз-
шырив теріторію Еґзархата на вшытку теріторію обла-
сти Боршод-Абов-Земплин и (во главі) назначив монаха 
Атаназа Ороса на єпископа-еґзарха  -го марца  
рока його преосященство папа ранціск основав Гайду-
дороґську Митрополію про жыючых у Мадярщинї ґре-
кокатолицькых вірникув и назначив юлёпа Кочіша, 
єпископа Гайдудороґської пархії первым митрополітом 
Гайдудороґської Митрополії, а ебрецен  центром ми-
трополії  Папа ранціск сим указом повысив Мішколц-
ськый Апостолськый Еґзархат на ранґ пархії, первым 
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єпископом назначив р  Атаназа Ороса  Сятый Отець 
основав оддїлену од Гайдудороґськуй пархії їредь-
газську пархію и назначив о  Абела Сочку ї апостол-
ськым адміністратором  аші сященомученикы, огла-
шенї у Римі блаженыма  єпископ Мукачовської пархії 

еодор Ромжа и ї сященик о  Петро Орос

Ангелику, милый муй,
Все ты коло мене стуй,
Помагай ми ласков, ( )
Веди мене малого (малую)  ( )

Ангелику, милый муй,
Все ты коло мене стуй,
Як удень, так и вночи ( )
Будь менї на помуч  ( )

А
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Молитва Господня

Отче наш, же есї на ебесїх! а святит ся мня 
воє, да прійдет Царствіє воє, да будет воля воя яко на 

небесї и на земли  Хлїб наш насущный даждь нам днесь  
 остави нам долги наша, якоже и мы оставляєм долж-

ником нашым, и не введи нас во искушеніє  о избави 
нас от лукаваго  Амінь

Сімбол віры

Вірую во динаго Бога Отца Вседержителя, ворца 
неба и земли, видимых же всїх и не видимых   во ди-
наго Господа суса Христа  Сына Божия, єдинороднаго, 
иже от Отца рожденнаго прежде всех вік  Світа от світа, 
Бога истинна от Бога истинна, рожденна, не сотворенна, 
єдиносущна Отцу, имже вся быша  ас ради, человік, и 
нашего ради спасенія сшедшаго со небес, и воплотивша-
го ся от уха свята и Маріи ївы, и вочеловіча ся  Распя-
таго же за ны при понтійским Пілатї, и страдавша и по-
гребенна   воскресшаго во третій день по писанієм  

возшедшаго на ебеса, и сидящаго одесную Отца  
паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, 

го же царствію не будет конца   во уха святаго, Го-
спода животворящаго, иже от Отца и Сына исходящаго, 
иже со Отцем и Сыном спокланяєма и сославима, глаго-
лавшаго Пророки  Во єдину святую соборную и Апо-
столскую Церьковь  сповідую єдинокрещеніє во остав-
леніє гріхов  Чаю воскресенія мертвых   жизни будушаго 
віка, амінь
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едо 	 а а о	 а і	ска бы

Завданя: аучте ся молитвы и гімн!

Папськый гімн

е Петра сята могила
ам звучить молитва мила,
з уст тысяч и тысячей

Гімн розличных родов людей,
Боже хрань сятого Отця,
Христова амістника
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В

а і е 	 .  Подьте дiти  Будаёрш, 
і і 	В. 	Русинська конверзація  Пуд ред  М  Капраля  

Асовд, 
е а	 . 	 тцюзнина  жгород, 
е а	 .  Ци было, ци не было, ПоліПрінт, жгород,

 
аша читальня  Молодіжно-дитячий додаток до газети 

Підкарпатський Русин  (за  рік, русинською 
мовою)

Русинськый світ  Сосполна інформаційна новинка 
Русинув Мадярщины ( )

а	 . 	Моя співаночка  жгород  Видавництво 
Закарпаття , 

а	 . 	Радуйся, серце  жгород  Видавництво 
Закарпаття , 

е е а 	   Вручаніє  жгород  Выдавательство 
Валерія Падяка, 
ад к	В.  Літературный кошичок  Читанка  цвіт, 

жгород  Выдавательство В  Падяка, 

Ж
на стр  p // pape
на стр  p // pape
на стр  p // co /
на стр  p // pape
на стр  p // pape
на стр  p // i ipe ia /o / i i
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Р
105: коза-коса, коса-роса, комар-кошар
106: мачка-качка, курка-купка
107: е є мачкы, хыбить єдна налїпка на куфрі и боґрейда 
на калапі, єдно мыша пудыйшло близше, на відрови 
зломила ся ручка.
126:  Ой орлятa, соколята, змагайте ся на крылята!  А  

ухнович
167: Замок, восток

а правум рисункови є пітя, у кошарцї  яйця, другоє 
яйце на лївум боцї має иншаку фарбу и мінту, на скатертї 
за кошаром є цятка
206: Хытра, ги лисиця
Помалый, ги рак
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С

Спередслово

Ф
Прозвище, имена 
Моє имня ( аб іе 	 а і е )	 7
Родостром. Моя фамілія 
Мамі ( е а 	 о )	 10
Моя мама ( аб іе 	 а і е )	 10
Майлїпшый стих (Вас 	 а о а)	 11
Ей мамко мая, солоденька ( а а і 	 а)	
Колыскова ( а а і 	 а)	

іґлї 
Сиротка ( ко а 	 о да)	
Я маленька дївочка ( е 	 а )	 15

иґда не забуду, з якого єм роду ( а	 а ако а)	 15
 чужынї ( екса де 	 а о )	 16

Родна земля (Вас 	 а о а)	 16
ароднї приповідкы 

Пословиця 
аша бесїда (Вас 	 о ка- о а )	 17
аша бесїда ( а 	 а )	 18

Гаданка / Ануж, угани! 
Кланяєме ся 
Фамілнї сята, сохташі
Крестины 

отка у родинному албомі бабкы Марії 
Свальба 
Ладиме ся свальбовати 
Приповідка 

а службі (у церкві) 
Отцюзнина
Русины ( ко а 	 о да)	
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Герб и флаґ (ciмболика)
Русинськый флаґ
Русинськый герб 
Подкарпатськіє Русины ( екса де 	 о )	
Вручаніє 

Р
Леґенды нашого края
Як Русин дустав свою землю 
Село и варош 

аша хыжочка ( і а 	 о а )	
Поселеня, де жыють Русины

у Мадярщинї и у иншых державох 
Повіданка 
Будованя у минулости 
Зарядженя хыжі 
Роздїленя роботы у родинї 

ютка Ґерґей згадує 
Пословицї 
Робота коло хыжі и на полю 
Марька їсти варила 
Хлїб	(Вас 	 д ы )
Крумплї ( а і ка	 ід і ка)
Час 

іґлї 
Моя отцюзнина, моя націоналность 
Знаєте, ко вінцлір  знаєте из бавкы 
Наше домувство
Гаданка 
Што туй записано  
Історія малого земплинського поселеня

отцюзняных Русинув 

Ч
Леґенда за родженя Русинув 
Наш край	( о і 	 од ка)

 роцї маєме четыри часы 
иса	( а до 	 е е і )	 65

Шумлять лїсы, грають піснї ( а 	 се ко)
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Якый хосен дають нам лїсы 
Заяць	( екса де 	 о с кы )

 Шаленуй Розвалинї ( од 	 е а	 о ы)  
Вадаска на дворі ( д	 е а	 о ы)
Помста Зимы  
Зима щипавиця ( е о	 ка)	 78
Гунцут вітор ( е а і 	 ы а ) 
Зима ( аб іе 	 а і е )	 79
Ануж, угани! 

де весна ( е о	 і к)	 81
Ярь ( аб іе 	 а і е )	
Ярь (Во од 	 а е )	
Вудкы має земля тепло  
Лїто 

ри яблока и єдна грушка ( с 	Во о )	 86
Лїто ( е о	 ка)	 86

уй лїто ( аб іе 	 а і е )	 86
Осень 
Осень в лїсї ( а	 а ако а)	 89
Осень ( аб іе 	 а і е )	 89
жко европейськый ( а а а	 е а)	 90
ика свиня ( а а а	 е а)	

Зузка, ужка и Златка ( а а а	 е а)	
Русинська казка  Як птицї царя собі вуберали 
( а са 	 е о	 і 	од	 .	 к бе а)

Яблонка 
 лїсї ( а а а	 е а)	
іґля 

Прочитай вершык-гаданку 
Замінїть єдну букву 

юґну! ( а а а	 е а)	 105
Члены тїла 

уй ми вучко	( .	 о о )
Водичка ( кы 	 )
Росте деревце	( а а і 	 а)	

В
О радостёх школськых ( екса де 	 о )	 111
Школярик ( а 	 ак)	
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Малый поточок и море 
Перо ( аб іе 	 а і е )	 116

ченый сын 
Обученя русинського языка у Мадярщинї
Русинськый язык у Комловшцї ( а і 	 е а )
Обученя материнського языка у Мучонї 
( а	 о а )

чебна година 
По школї 
Роспис годин 

ни тыждня 
Місяць 
Годинка ( і а 	 о і )	
Школарь ( с 	Во о )	

зилинькало ( а 	 а )	
Яка высока турня  ( е а	 а до і)	
Василёва одплата 
Звіринська школа ( о а 	 е к)	
Співанка ( а а і 	 а)	
Русинськый табор у Маріяповчі
( о е	 с ко)	

абор захраненя русинськых традіцій
и материнського языка у Шайовпалфалї
( а і 	 о о кі)	

Балатонфёлдварськый меженародный умілецькый 
табор ( а	 і е - іко )	

абор у Балатонсепездї 
( о ба а	 а о е	 ебе і)	

П
Русинські сохташі, народнї традіції 
Осень 
Зима 

оворучнї повіркы 
 януара Водохрещі 

Масляниця 
Паска
Великоднїй тыждень 
Великодня субота 
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едїля 
ень Мартона 
ень Сятого Миколая  децембра 

О кто, кто Миколая любить 
Пудготовка ку Крачунови ( д е )	
Сятый Вечур 
Колядкы 

ебо и Земля 
ивная новина 

Коли ясна звізда 
Традіційнї Руздвянї стравы 
Новый Рук 
Великдень 
Паска ( і 	 о і)	
Повіркы 
Русинські сохташі 

Д

Рахованкы 
Комловшськый Бетлегем 
В Віфлеємі новина 

гра 
Піґа (игра)
Як сирота паном став 
Як Митро щастя глядав 

ри браты 
Лїнивый Цилё 
Гаданкы 
Приповідкы

Р
Народноє шатя ( а і 	 а о а)	
Мода на Русинськоє ( а а і 	 а іа а	 е ек)	 196
Музей ВРМС 
Ей, та гоя, коломыйка 
Русинськый жывопис 
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Н
Народнї казкы  
Казкы за звірюв 
Медвідь и комар 
Лишка и рак
Реалістичнї казкы 
Король Матяш коло дерева 
Леґенды
Історія арновського монастыря 
Пословицї и поговоркы 
Як Матяш гостив панув и простакув
(Вас 	 о о о ,	 е о	 і )	

Колыскова 
Ой, лю, люлю, люлю 
Ой, чабане, чабане 
Світить місяць на небі 
Казкы 
Чом куркы землю гребуть 
Як псы зачали людюм помагати 
Золотоволоска 
Когут казкарь 

ван Клячан 
Чудесна тайстрина 

Н
Русины ( а 	 д а і)	
екса де 	 о 	
о і 	 од ка	

а до 	 о ка о	
ас о 	 о е 	
о а	 і 	
е е 	 ако і 	II	
ва ясїнї ( і 	 о і,	 ес о 	Во е с кы )	
ропами бігляка Раковція (Вас 	 о а )	

Русинськї герої мадярської револуції
(Вас 	 о а )	

atszedve_ruszin202-_korr3.indd   282 2016.07.18.   16:13:25



283

І В Р
М С
М

 фебруарі споминаєме академика
Антонія Годинку 

 марцови честуєме памнять еренца Раковція ІІ  
 конци апріля празднуєме день родженя Будителя 
нашого народа 

 маю тримлеме аціоналноє Сято Русинув 
Мадярщины 

 септембрі Отпуст Русинув 
Сято Малої Богородицї у Етноґрафічнум 

Музеї у Сентендре 
Премія Антонія Годинкы 

аціонална премія 
Премія P o C a Mi o i a  a ie 
Ґрекокатолицька церква 
Ангелику, милый муй! 
Молитва Господня 
Сімбол віры 
Папськый гімн 

Література 
Жерела на фото
Рішеня головоломок
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3

А
автоoдповідач [ávtaadpavi’dács]	 üzenetrögzítő
Абов [ábov] Abaúj 
aбовські [ábavszki] abaúj
абы [áb’é] hogy
авадь [á’vágy] vagy
авґуст [ávguszt] augusztus
Австрія [ávsztrijá] Ausztria
Австріяк/ы [ávsztrijáк/é]	 osztrák/osztrákok
Австро-мадярська монархія Magyar–Osztrák Monarchia

[Ávsztro-má’gyárszká mo’nárchijá]
aвтo/a [ávta/á]	 autó
aвтор/ы [ávtar/é] szerző
Адвент [ádvent] Ádvent
aдміністра’тивный/а/е/і közigazgatási
[ádminisztrá’tivnéj/á/aj/i]	

адрес і-мейлa [ádresz i-’mejlá] e-mail cím
ай [áj] igen
айбо [ájba] de
айно[ájna] igen
Академія [Áká’demijá] Akadémia
Академик/ы [áká’demik] akadémikus
активный [áktivnéj] aktív
акурат [áku’rát] pontosan
албум/омы [album/é] album
алдомаш [áldo’más] áldomás
але [á’le] de
алманах/ы [álmá’nách/é]	 almanach
алфабет/ы [ál’fábet/é]	 abc
алфабетный [ál’fábetné] ábécérend
Алпы [álpé] Alpok 
алпійськый [ál’pijszkéj] alpokbeli
Америка [á’meréká] Amerika
aмерицьк/ый/а/aj/і [ámerickéj/i]	 amerikai
амінь [áminy] ámen 
Анґлія [ánglijá] Anglia 
анґлійськый язык [áng’lyjszykéj já’zék] angol nyelv
ансамбл/ї [án’számbl/lyi]	 együttes
ану [á’nu]	 nyomatékosító, felszólító szó
ангел/ы [ángel/é]	 angyal
ангелик/ы [ánhelik/é]	 angyalka
анцуґ/ы [áncug/é]	 kabát
апо [ápa] apa
апостол/ы [á!posztol/é]	 apostol
апостолськ/ый/а/ой/і [á’posztolszkéj/á/aj/i]	 apostoli
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апріль [áprily] április
артіста/ы [ártі’sztá/é]	 művész, színész
артістичный/а/ой/і [ártisz’técsnéj]	 művészeti, színészi
артістично [ártisz’ticsno]	 művészien
архіпастырь [árchi’pásztér]	 egyházi vezető
архів/ы [ár’chiv/é]	 levéltár
арітметика [árit’metéká] számtan
архітект [árchi’tekt]	 tervezőmérnök

Б
баба/бабка [bábá, bábká]	 nagymama
бабона [bá’boná] babona
бавити ся [bávitiszá] játszik
бавка [bávká] játék
багатый/а/і [bá’hátéj/á/yi]	 gazdag
багрянець [báh’rjánec]	 vörös/napkeltekor
бадмінтон [badmin’ton] tollaslabda
базіліка [bá’ziliká] bazilika
бал [bál] pontszám
бал [bál] bál
балкон/ы [bál’kan/é]	 balkon
балный [bálnéj/á/e/i]	 báli
балта/ы [báltá] balta
банкуш/і [bánkus/і] párna
бановати [báno’váté] bánja
баран/ы [bá’rán/é]	 bárány
барацка/ы [baracká/ké] barack
барнастый/а/ой/і [bár’násztéj/á/e/yi]	 barna
батуг, батогы [bá’tuh,báto’hé]	 ostor
батужок/ы [bátu’zsak/zské]	 kis ostor
батулка [bá’tulká] almafajta
бачіко [bácsika] bácsika
бачок/ы [bá’csak/ké]	 tartály
баюсы [bájuszé] bajusz
баюскы [bájuszké] bajuszka
без [bez] nélkül
Безбіда [bezbi’dá]	 Вajtalan (mesealak)
безжурно [bez’zsurna] gond nélkül
беззубый/а/ой/i [bez’zubá/bi]	 fogatlan
безопасность [bezo’pásznaszty] biztonság
белай [beláj]	 altató szó
берег/ы [bereh/’hé]	 part, emelkedés, domb
Береґ [bereg]	 Вereg (megye)
береґськый/а/ой/i [beregsz’ké/á/e/i]	 beregi
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берег/жкы [bereh/berezs’ké]	 domb
береза/ы [be’rezá] nyírfa 
березник [berez’nék]	 nyírfa erdő
бесїда/ы [beszidá] beszéd
Бескіды [Besz’kid/é]	 Beszkid, beszkid hegylánc

a Kárpátokban, hegy
бесклопотность [beszk’lopotnoszty] gondtalanság
беcкористно [bezsko’risztna] haszon nélkül 
беспечность [besz’pecsnoszty] gondtalanság
беспечностый/а/ой/і [besz’pecsnéj/á/e/i] gondtalan
бесплодн/ый/а/ой/і [beszp’lodnéj/á/e/i]	 terméketlen
беспорадный/а/ой/і [beszpo’rándnéj/á/e/i]	 tanácstalan
беспородный//а/ой/ї [beszpo’rodnéj/á/e/i]	 elfajzott
бетлегемеш/і [betlehémes/і]	 betlehemes
бечелованя [becse’laványá] megbeсsülés, becslés, értékelés
бечеловати [becselo’váté]	 becsül, értékel
билце/ята [bélce/bél’cjátá]	 kút fából készült pereme
бировати [béra’váté] bír
битва/ы [bétvá/é]	 ütközet
бити [bété]	 ver, üt
бібліотека/ы [biblio’teká/é]	 könyvtár
біг [bih] futás
Бігар [bihar]	 Bihar (megye)
бігляк/ы [bih’lyák/é]	 menekülő
бігти [bihté] menekül
біґарь/ї [bi’gár/bigá’ri] vessző
біда/ы [bi’dá, bidé]	 baj
бідкати ся [bidkátészá] sopánkodik
бідно [bidna] szegényesen
біднота [bid’notá] szegénység
бідный/а/ї [bidnéj/á/i]	 szegény/szegények
бідує [bi’duje]	 nélkülöz/rossz körülmények

között él
бізувно [bi’zuvno]	 megbízhatóan
біленина [bile’néná]	 ágynemű
біліард [bili’árd] biliárd
білый/а/ой/ї [biléj/bilá/bilyi]	 fehér
білявча [bi’lyávcsá]	 szőke
білити [bi’lété] meszel
біолоґія [bia’lagijá]	 biológia
біціґлї [bi’ciglyi] kerékpár
благенько [blá’henyka] boldogan
благо [b’láha]	 java valakinek, jólét, üdv, haszon
благый/a/ой/i [blá’héj/á/aj/i] jó, derék
благородствo [bláha’radsztva] nagylelkűség
благословить [blahoszlo’véty] megáld, áldást ad
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благочинный [blaho’csénéj] rendes, tisztességes; esperes
(görögkatolikus)

блажено [blá’zsena]	 boldogan, megelégedetten
блаженость [blá’zsenoszty] boldogság
блаженый/a/i [blá’zsenéj/á/i]	 boldog; boldog (egyházi),

együgyű
близость [b’lézaszty] közelség
близькo [b’lézka] közel
близнята [bléz’nyátá] ikrek
блискавиця [b’lészkávécá] villám
блоха/ы [blachá/é] bolha
блудник/ы [blud’nék/é]	 kéjenc
блоґ/ґы [blag/é]	 blog
блюдо/а [b’lyuda] tál
бо [ba] mert
бобалькы [babály’ké]	 nemeslelkűség, fennköltség
бовт/ы [bovt] üzlet
Бог [Bah] Isten
богатый/ї [bo’hátéj/ba’hátyi] gazdag
богато [ba’háta] gazdagon
богатство [ba’hátsztva] gazdagság
Богоматерь [baha’máter]	 Istenszülő
Богоматерськa [Baha’máterszká]	 Istenszülői
Богородиця [Baha’radicá]	 Istenszülő
богослов/ы [baha’szlav/é] teológus
боґрейда/ы [bog’réjdá/é] bokréta 
божый/а [bazséj/bazsá] isteni
боже-пребоже [bazse-pre’bazse] el nem kiabálva
боковый/і [baka’véj/baka’vi]	 oldalt
болить [ba’léty] fáj
болото [ba’lata] sár
борець/ці [ba’rec bar’ci,] küzdő, harcos
боровичка [bara’vicská] borovicska (ital)
борода [bara’dá] szakáll
бородка [ba’radká] rövid szakáll
боронити [bara’nété] véd
Боршод [borsod] Borsod
Боршодськый/а/ой/і [borsodszkéj] borsodi
борьба [bar’bá] harc
босоркун [baszar’kun] boszorkány (férfi)
бочкоры [bacs’karé] bocskor
бояти ся [ba’játé cá] fél
босый/a/ї [baszéj/a/i]	 mezítláb
брати [b’ráté] vesz
брат/я [brát, b’rátyá]	 fiútestvér
братранець/ї [brát’ránec/ci/]	 unokatestvér (fiú)
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братранка/ы [brát’ránká/é]	 unokatestvér (lány)
браня [brá’nyá]	 betakarítás (mezőgazdasági)
брыво/а [bré’va/brévá]	 szemöldök
брывочка [b’révacská] szemöldököcske
бросква/ы [b’raszkvá/é]	 őszibarack
броцак/ы [bra’cák/é]	 hátizsák, iskolatáska, bőrönd
брусниця [brusz’nicá] vörös áfonya
брысти [b’részté] vízben gázol
брыч/і [brécs/i]	 borotva
Будапешт [budá’pest] Budapest
буде готово [bude ha’tava] készen lesz
будилник/ы [bu’délnék/é] ébresztőóra
будити [bu’dété] ébreszt, füstöl (húsféléket)
будовати [buda’váté] épít
будовля/ї [budovlyá/i]	 épület
будова/ы [bu’davá/vé]	 épület
будованя [bu’daványá] építmény
будовник/ы [budav’nék/é]	 építész
будовництво/а [budav’néctva/vá] építkezés
будовничый інженер [budav’nécséj inzse’ner] építészmérnök
будучность [buducsnoszty]	 jövő
будучого [buducsaha]	 jövő (héten)
буженя [buzsenyá] füstölt áru
бук/бокы [buk/baké] oldal
бук/ы [buk/é]	 bükk
буква/ы [bukvá, buk’vé]	 betű
буковый/а/ой/і [bu’kavéj]	 bükkből készült
булш [buls]	 többé, inkább
булшый/a/ой/i [bulséj/á/e/i/]	 több, nagyobb
бумбак/ы [bum’bák/é]	 bamba
бунда/ы [bundá/é]	 bunda
бунтарь [bun’tár]	 rebellis, felkelő
буркот [burkot] morgás
бутор [butar] bútor
буря [burjá] vihar
бурян [bu’rján] gaz
бухнути [buchnuté] robban
быти [béti] lenni
быв, было, были [bév, bélá, bélo] volt
бывалый/а/ой/ї [bé’váléj/á/aj/a/i] előző, elmúlt
бываня [béványá]	 lakás, lakóhely
бывати [bé’váté]	 lakik, él
бывавучі [bé’vávucsi]	 élők, lakók
бывшый/а/і [bévséj] egykoron volt
быдля [bédlyá] háziállatok
былинка [bé’lénká]	 gyógyfű
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быстриця/ї [bésztrécjá/i]	 besztercei szilva
быстро [bésztra] gyorsan
быт [bét] lét
быти [bété] van
бытові приборы [béta’vi pré’baré] háztartási gépek

B
вадь [vágy] vagy
вєдно [vjedna] együtt 
важность [vázsnoszty] fontosság
ваза/ы [vázá/é]	 váza/vázák
вакація/ї [vá’kácijá/ji]	 vakáció, szünet
валушность [vá’lusnoszty] rátermettség 
валюх [vá’lyuch] lusta ember
валька/ы [vályk/á/é] vályog
вандровати [vándro’váté]	 gyalogol, túrázik
вандры/увкы [vándré/vándruv’ké]	 gyaloglás, túrázás
вандрувник [vándruv’nék] turista
варити [vá’rété]	 főz
варіха/ы [vá’richá/é]	 merítőkanál
Bарвара [vár’várá] Borbála
вареный/а/і [vá’renéj]	 megfőzött
варош/ы [váras/é]	 város
варошськый [várasckéj] városi 
варта [várta]	 őrség
варташ/ы [vár’tás] őrszem
вартовати [várto’váté]	 őriz
ватага/ы [vá’táhá/é]	 csoport, banda
ватра/ы [vátra/é] tábortűz
ватяный [vátyá’néj] vattából készült
ваярь/і [vá’jár/vájá’ri] szobrász
вдова [vdo’vá]	 özvegy nő
вдовець [vdo’vecy]	 özvegy férfi
вдну[vd’nu] benn
вдохновити [vdоchna’vété] lelkesít
вевeрка/ы [ve’verká/é] mókus
веденя [vedenyá] vezetés
везти [vezté] vezet
вежба/ы [vezsbá/é]	 gyakorlat (iskolai)
вежбанка/ы [vezsbánká/é]	 gyakorlófüzet
вежбати [vezsbáté] gyakorolni
велетень [veleteny]	 óriás
великый/а/і [ve’lékéj/á/i] nagy
Велика Служба [ve’léká sz’luzsbá] Nagymise
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Великан/ы [velé’kán/é]	 óriás (mesebeli)
Великаш/і [veké’kás/i]	 neves, kiemelkedő
Великдень [ve’lékdeny] Húsvét
великодня пятниця [velé’kadnyá pyátnécyá] nagypéntek
великый пуст [ve’lékéj puszt] nagyböjt
величезн/ый/а/ой/і [velé’cseznéj/á/oj/i]	 óriási
величность [velé’csznoszty] nagyság
вентілaція [venti’lácijá]	 szellőztetés, levegőzés
вера [verá] bizony ám!
верба/ы [verbá/é]	 szomorú fűz
веречи [verecsé] dob
верне ся [verne szá] visszatér
вернісаж [verni’százs]	 megnyitó (kiállítás)
вернути [ver’nuté] visszaad
верства/ы [verszt’vá/é]	 mérföld
вертеп/ы [ver’tep/é]	 betlehem
верьх/ы [verch/é]	 valaminek a teteje
верш/ы [vers] vers
вершык [versék] versecske
вершок [versok] domb, dombocska
верьхнїй/ня/ёй/нї [verchnyij]	 felső
верьховина [ver’chovéná] fennsík
Верьховина [ver’chovéná] hegylánc a Kárpátokban
верьховинка [ver’chovénká]	 a hegyekben élő nő
верьховинець [ver’chovénec]	 a hegyekben élő férfi
веселити [vesze’lété] vidít
весело [veszela] vidáman
веселый/а/ї [ve’szeléj] vidám
весна [vesz’ná] tavasz
весняный/а/ой/ї [vesz’nyánéj] tavaszi
вести [veszté] vezet
вечеря [vecserjá] vacsora
вечур [vecsur] este
вечурня [ve’csurnyá]	 vecsernye/esti mise
вєдно [d’jedna]	 együtt, közösen
вже [vzse] már
взимі [dzé’mi] télen
взор/ы [vzor/é]	 minta
взяти [vzjáté] elvesz
видїти [vigyité] lát
вилка/ы [vélká/é]	 villa
вино [vé’na] bor
винобраня [vé’nobrányá] szüret
вити [vété]	 sző
віднянськый [vidnyánszkéj] bécsi
відро [vid’ra] vödör
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відьма/ы [vigymá/é]	 boszorkány
вірити [virété] hisz
вік [vik] kor 
вінo [vina] hagyaték
вінець [vinecy] korona
вінчаня [vincsányá]	 esküvő (egyházi)
вінчати ся [vin’csátészyá]	 esküszik, házasságot köt

templomban
вінчовати [vin’caváté]	 kíván (boldog ünnepet)
вірник/ы [virnék/é]	 hívő
вірнї [virnyi]	 hűséges
вірно [virno]	 hűségesen
віроисповіданя [viroéspo’vidányá] vallás
віртуалный/а/ой/ї [virtu’álnéj]	 látszólagos
вірувучый/а/ой/і [viruvucséj] hívő
вірувучі [viruvucsi]	 hívők
вірує [viruje] hisz
вістка/ы [visztká/é]	 hír
вість/и [viszty/i]	 hír
вітати [vitáté] üdvözöl
вітор/вітры [vitоr]	 szél
вітрик [vitrék] szelecske
вітрина/ы [vit’riná] vitrin
вітриско [vit’részka] erős szél
вічнозелена [vicsnaze’lená] örökzöld
Віфлеєм [viflе’jem]	 betlehem
вічный/а/е/ї [vicsnéj] örök
вічнозелена ростина [vicsnaze’lená rasz’téná] örökzöld növény
вішати [visáté] akaszt
влапить [v’lápéty] elkap
власть [vlászty] hatalom
властный/а/ой/нї [vlásztnéj] saját
вливать [vléváty] beleönt
влїтї [vlyityi] nyáron
вмерші [vmersi] halottak
внук [vnuk] unoka (fiú)
внучка/ы [v’nucská/é]	 unoka (lány)
вовк/ы [vovk/é]	 farkas
вовна [vovná] gyapot
вовча/та [vovcsá] farkaskölyök
вовчиця [vov’csécá] anyafarkas
вода [vo’dá] víz
водитель [va’détely]	 vezető
водичка [va’décská] vizecske
Водохрещі [vo’dochrescsi] Vízkereszt
воёвати [vaja’váté]	 háborúzik, harcol
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возвіщати [vozvi’scsáté] hírül ad
воздух [vjz’duch]	 levegő
возик/ы [vazék] kisszekér
возможно [vaz’mazsna] lehetséges
воин/ы [voén]	 harcos, katona
война/ны [vojná] háború
войськo/а [vojszko] hadsereg
вокалный [vo’kálnéj] ének
волїти [vo’lyité]	 óhajt
волося [vo’loszá] haj
волосячко [volo’szаcska]	 hajacska
воля [volyá] akarat
вон/вонка [van/vanká]	 ki, kint
воплотити [vapla’tété] megtestesül
воплотити ся [vaplatété cá] megtestesül
воробок/ы [vara’bak/é]	 veréb
ворожка/ы [va’razská/é]	 jósasszony
ворожыти [vara’zsété]	 jósol
ворона/ы [va’raná/é]	 varjú
ворота [va’ratá] kapu
восени [vasze’né]	 ősszel
Воскресеніє [vaszkre’szenije] Feltámadás
воспитаник/ы [vasz’pétánék/é]	 mostoha (fiú)
воспитаник/ы [vasz’pétánék/é]	 nevelt/gyerek
воспитаниця/ї [vasz’pétánécá/i]	 mostoha (lány)
воспитати [vaszpé’táté] felnevel
воспитовати [vasz’pétováté] nevel
воспитує ся [vasz’pétujeszyá] nevelkedik
восток [vasz’tok] kelet
вплывати [vplé’váté] hat
вповісти [vpa’viszté] megmond
впозіровати [vpa’zirováté]	 kinéz (külső)
вполудне [v’paludne] délben
враг/ы [v’ráh/é]	 ellenség
Вручаніє [vru’csányije]	 szózat
всалашыти ся [vszálá’sété sza]	 fészket rak, beköltözik
всё [vszja] összes
вседержавноє [vszeder’zsávnaje] országos
всемогущый/а/ой/і [vszemo’hucséj] nagyhatalmú
встати [vsz’táté] feláll
встигнути [vsz’téhnuté]	 időben odaér
всход [vsz’chod] napkelte
всягды [v’szjáhdé] mindig
всякый/а/ой/і [v’szjákéj] mindegyik
всячино [v’szjácsina] minden
всенучна служба [vsze’nucsná sz’luzsbá]	 éjféli mise, feltámadás
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Bсїcятї [v’szyiszyá’tyi] Mindenszentek
втирати [vté’ráté] töröl
втискати [vtész’káté] gyömöszöl
втїкач/і [vtyi’kács/і]	 menekülő, szökevény
втїха [v’tyichá] öröm
вубити [vubété] kiver
вубігти [vubihté] kiszalad
вубрати [vubráté] kiválaszt
вувecти [vuveszté] kivezet
вугадовати [vu’hádováté] kitalál
вугнати [vuhnáté] kikerget 
вугваряти [vuhvá’ráté] kimond
вуголошовати [vuho’losováté] kihirdet 
вуграный/а/ой/ї [vuhránéj] megnyert
вугрівати [vuhri’váté] kisüt
вуданя [vudányá] kiadvány
вудавати [vudá’váté] kiad
вудкы [vudké] honnan
вудты [vudté] onnan
вуз/возы [vuz] szekér
вузначна [vuznácsná] jeles
вуйко [vujka]	 nagybácsi (anyai ágon)
вуйна [vujná]	 nagynéni (nagybácsi felesége)
вуйти [vujté] kimegy
вукіряти [vuki’rjáté] kikerget
вукладеный/а/ой/ї [vukládenéj] kirakott
вул/волы [vul/va’lé]	 szarvasmarha
вуладити [vuládété]	 előkészít
вулизати [vulézáté] kinyal
вумалёваный/а/ой/ї [vumályavánéj] festett
вумерти [vumerté] kihal
вуміняти [vuminyáté] kicserél
вупахати [vupácsáté] kiszánt
вупестовати [vupeszta’váté] felnevel 
вуплекати [vuplekáté] felnevel 
вупозерати [vupazeráté] kinéz
вупроводити [vupravadété] kikísér
вупити [vupété] kiissza
вуробити [vurabété] elkészít
вурости [vuraszté]	 megnő
вуслободити [vuszlabadété] kiszabadít
вуспати ся [vuszpátészyá] alszik
вусям [vuszyаm]	 nyolc
вутягти [vutyáhté] kihúz
вухо/а [vucha/á]	 fül, fülek
вуходити [vuchadété]	 meggyógyít
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вухопити [u’chapété] elkap
вушпекуловати [vuspekulaváté]	 kitalál/kispekulál
входити [vcha’dété] bejön
вчeра [vcserá] tegnap
вчинити [vcsé’nété] megtesz
вчити [vcsété] tanít
вчителька/ы [vcsételyká/é]	 tanárnő
вчути [vcsuté] meghall
вшелиякый [vsele’jákéj] mindenféle 
вшыток [vsétak] összes
высоко [vé’szaka] magasban 
высокосный [vészakasz’néj]	 szökő (év)
выставка/ы [vésztávká/é]	 kiállítás
выставленый/а/ї [vésztávʼlenéj]	 kiállított
выучити [véu’csété] megtanul
вышня/ї [vésnyá/i]	 meggy
вышывати [vésé’váté]	 hímez, kivarr
вышываня [vé’séványá]	 hímzés, kivarrás
вышывачка/ы [vésé’vácská]	 hímző
вышытый [vésétéj] hímzett

Г
габілітованый [habili’továnéj]	 kinevezett (tudományban)
гавкати [hávkáté] ugat
гаданка/ы [hádánká/é]	 fejtörő
гаданя [hádányá]	 jóslás
гадина/гады [hádéná/hádé]	 kígyó/kígyók
гайчі [hájcsi]	 hajcsi (altatásnál)
гамішный [hámisnéj]	 hamis, csaló
гана [haná]	 szidalom, becsmérlés
ганьба [hánybá] szégyen
ганьбити [hány’bété] megszégyeníteni
ганьбити cя [hány’bété cá] szégyelli 
гармонично [hármo’nicsno] összhangban
гармонія [hár’monyijá] összhang
гасити [há’szété]	 olt (tüzet)
гаснути [hásznuté]	 kialszik (tűz)
гатіжак [háti’zsák] hátizsák
гаюв [há’juv]	 hajó
гвузд/я [hvuzd/já]	 szög
гев-там [hevtám] itt-ott
гев-тот [hevtot] az a másik
гей [hej] hej
гентам [hen’tám] ott
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гентот [hentot] az
геп [hep] ütés
герб/-ы [herb/é]	 címer
герой/ї [he’raj/і]	 hős
гет [het] el
ги [hé] mint
гибы [hé’bé] mintha
гикой [hékoj] valamikor
гімн/ы [himn/é]	 himnusz
гінджібаба [hindzsibábá] boszorkány
гінта/ы [hinta/é]	 hinta
главный [hláv’néj]	 fő
гладко [h’ládka] simán
глина [h’léná] agyak
глинян/ый/а/ой/і [hlényánéj]	 agyagból készült
глипати [h’lépáté] pislogni
глубина [hlubé’ná] mélység
глубоко [hlu’baka] mélyen
глубокый/а/е/і [hlu’bak] mély
глумити ся [hlu’mété cá]	 gúnyolódik
глупый/i [h’lupéj/i]	 buta
глухый/i [hlu’chéj/chi]	 süket
глядати [hlyádáté] keres
глядило/a [hlyádila/á]	 tükör
гнати [h’náté] hajtani 
гне ся [hne cá] hajol
гнеть [hnety] azonnal
гнїв [hnyiv] düh
гнївно [h’nyivna] dühösen
гнїздо/a [h’nyizda/á]	 fészek
гноєный/а/ой/ї [hno’jenéj] gyulladt
гнути [h’nuté] hajlít
гоб [hab] hab
говіня [ho’vinyá] böjt
говіти [ho’vité] böjtöl
говорити [hovo’rété] beszél
говгерь/і [hovhery/i]	 hóhér
годен [hoden]	 bír, tud
година [hodéná]	 óra
годинка/ы [hadénká/é]	 óra (szerkezet)
годн/ый/а/і [hodnéj] képes valamire
годованя [ho’doványá] etetés
годовати [hodo’váté] etet
гойдати [hajdáté]	 hintáztat, ringat (gyereket)
гойдати ся [hajdáté cá] hintázik
гойкати [hajkáté] kiabálni
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гокерлик/ы [hakerlék/é]	 kisszék, hokedli
голова/ы [hala’vá/é]	 fej
головка/ы [ha’lavká/é]	 fejecske
голод [halad] éhség
голоден [ha’laden] éhes
голодный/а/ой/ї [ha’lanéj] éhes
голодовати [halada’váté] éhezik
голопупча [holo’pupcsá]	 csecsemő, újszülött állat
голос [halasz] hang 
голосити [hala’szété]	 közzétenni, kijelenteni
голосно [halaszna] hangosan
голузок [holuzak] ág
голуза/я [holuzá]	 ág, ágak
гомон [haman] hangzavar
гонвейд/ы [hanvéd/é]	 honvéd
гонити [ha’nіtі]	 kerget
гора/ы [ha’rá, horé]	 hegy
горазд [ha’rázd]	 jólét
гордити ся [har’dété cá] büszkélkedik
гордо [harda] büszkén
гордув [har’duv]	 hordó
горе [hare] bánat
горист/ый/а/ой/ї [harésztéj] hegyi
горі [ha’ri] fent
горіти [ha’rité] ég
горло [harla] torok
горнець [har’néc] lábas
горнятко/а [har’nyátka] csuprocska
город [harad] város
городина [hara’déná] kerítés
городок/ы [hara’dok] kisváros
городчане [harad’csáné] városiak
горожанин/ка [harazsánén]	 városi (lakos)
горожанськоє побраня [horo’zsánszykoje] polgári házasság
горськый/а/ой/і [harsz’kéj] hegyi
горщик/ы [harscsék/é]	 fazék
горяч [haryács]	 hőség
горячый/а/ой/і [ha’ryácséj]	 forró
господичка [haszpa’décská]	 háziasszony, gazdasszony
Господь [haszpagy]	 Úr (Isten)
гостёва [hasz’tyavá]	 ebédlő
гостина/ы [hasz’téná/é]	 vendégség
гостити [hasz’tété] vendégül lát
гость/ї [hoszty/i]	 vendég
готов/ый/а/ой/і [ha’tavéj] kész
готовалня [hoto’válnyá]	 körzőkészlet	
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грабелко/ы [h’rábelka] kisgereblye
грабканя [h’rábkányá] gereblyézés
граблї [h’ráblyi] gereblye
границя/ї [hrá’néc/i]	 határ
грань [h’rány] parázs
грати [h’ráté] játszik
грач/і [h’rács] játékos
гребінь/ї [h’rebiny/i]	 fésű
гребсти [h’rebszté] kapirgálni
грезно [h’rezna]	 szőlő
грибарь/і [h’rébár/i]	 gombászó
грибова поливка [h’ré’bavá palévká] gombaleves
гриб/ы [h’réb/é]	 gomba
грум [h’rum] dörgés
гріти [h’rité] melegít
гріх/ы [h’rich/é]	 bűn
груб/ы [h’rub, hra’bé]	 koporsó
грозити [h’razété] veszélyeztetni
громада/ы [h’romádá/é]	 sokaság
гроші [h’rasi] pénz
грубезна [h’rubezná]	 nagy, goromba
грубо [h’ruba] gorombán
грудь/и [h’rugy, h’rudé]	 mell
грудный/а/ой/і [h’rudnéj] mellkasi
грудочка [h’rudacská] maroknyi
грунка/ы [h’runká/é]	 dombocska
груша/і [h’rusá/i]	 körte
грушка [h’ruska] körtécske
грызачка/ы [h’rézácská/é]	 görögdinnye
грызун/ы [h’rézun/é]	 rágcsáló
грядка/ы [h’ryádká/é]	 veteményes, kiskert
грядущаго [h’ryáduscsáha]	 jövő, elkövetkező
губернатор/ы [huber’nátor]	 kormányzó
губа/ы [hu’bá/é]	 ajak
гуд/годы [hud, ha’dé]	 év
гуморіста/ы [humo’risztá/é]	 humorista
гунцут/ы [huncut/é]	 huncut
гуня/ї [huny/i]	 suba (kabát)
гурка/ы [hurká/é]	 hurka
гурше [hurse] rosszabbul
гусарь/і [hu’szár/i]	 huszár
гускарь [husz’kár/i]	 libapásztor
гусак/гуси [hu’szák] gácsér
гуска [huszká] liba
гуся [huszyá] kisliba
гусочка/ы [huszacská/é]	 libácska
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густо [huszta]	 sűrűn
гусячі [huszyácsi]	 libából készült
гух [huch] uh
гуцулськый/і [hu’culyszkéj] hucul
гучати [hu’csáté]	 zajong, kiabál
гучник [hucs’néj] zaj
гуща/і [huscsá/i]	 sűrű (erdő)

Ґ
Ґабріела [gabriela] Gabriella
Ґабор [gábor] Gábor
ґавра/ы [gávrá/é]	 odú
ґаґор [gágor] torok
ґаз [gáz] gáz
ґазда/ы [gáz’dá/é]	 gazda
ґаздыня/ї [gáz’dényá/i] gazdasszony
ґаздовати [gázda’váté] gazdálkodik
ґаздуство [gázduszt’va] gazdaság
ґазовик/ы [gáza’vék/é]	 gázszerelő
ґалаконцерт [gálakancert]	 gálaműsor
ґамба/ы [gámbá/é]	 ajak
ґанок [gának]	 gang, tornác
ґалерія/ї [gálerijá/i]	 galéria
ґарадіча/і [gá’rádicsá/i]	 lépcsőfok
ґарамбоцок/цкы [gá’rámbucak/cké] bukfenc, kereket vet
ґарда [gárdá] gárda
ґараж/і [gá’rázs/i]	 garázs
ґенерал/ы [gene’rá/él]	 tábornok
ґенерація/ї [gene’rácijá/ji]	 nemzedék
ґеоґрафія [geag’ráfijá]	 földrajz
ґеоґрафічный [geagrá’ficsnéj]	 földrajzi
ґеометрія [gea’metrijá] mértan
ґеометричный/а/ой/і [geamet’ricsnéj] mértani
Ґерґей [gergely] Gergely
ґестиня [gesz’tényá] gesztenye
ґестинёвый/а/ой/і [geszté’nyovéj] gesztenyés
ґіґієна [gigi’jená] testápolás
ґімназія/ї [gim’názijá/і]	 gimnázium
ґімнастика [gim’násztika] torna
ґлаяти [g’lájáté] megbékít valakit
ґомбиця/ї [gom’bécá/i]	 gomb
ґрадус/ы [g’rádusz/é]	 fok
ґрам/ы [g’rám/é]	 gramm
ґрамота/ы [g’rámotá/é]	 oklevél
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ґрайцарь/і [g’rájcár/i]	 krajcár
ґрекокатолик/ы [grekoká’tolék/é]	 görögkatolikus
ґрекокатолицькой сято

[grekaká’taléckoj szjáta] görögkatolikus ünnep
ґроф/ы [grovf/é]	 gróf
ґрунт/ы [grunt/é]	 talaj
ґрупа/ы [grupá/é]	 csoport
ґруповый/а/ой/і [grupavéj] csoportos
ґумика, ґума [gumiká, gumá]	 radír
ґыб/а/ы [gébá/é] gebe (ló, tehén)

Д
да [dá]	 hogy (erősítőszó)
давати [dá’váté] ad
давати [dá’váté] ad
давнїй/а/ёй/ї [dávnyéj] régi
давно [dávna] régen
даґде [dágde] valahol
даже [dázse]	 sőt
дако/дахто [dáka/dáchta]	 valaki
даколи [dákalé] valamikor
дакотрый/а/ой/і [dákotréj] valamelyik
дакулько [dákulyka] valahány
дале [dále]	 tovább, továbbá
далекость [délekaszty] távolság
далше [dálse] messze
даль [dály] messzeség
дамастовый [dá’másztovéj] damaszt
дан/ый/а/е/ї [dánéj] adott
дар/ы [dár/dá’ré]	 ajándék
дараб/ы [dá’ráb/é]	 darab
дарабець [dárá’bec] darabocska
дарабчик/ы [dá’rábcsék] darabka
дармоїд/ы [dárma’jid]	 ingyenélő
даровати [dárováté] ajándékoz
дарунок/ы [dá’runok/é]	 ajándék
дарчик/ы [dárcsék/é]	 ajándék
даскулько [dász’kulyka] néhány
дашто [dásta] valami
даякый/а/е/і [dájákéj] valamilyen
два-три крат [dvá-tré krát] kétszer-háromszor
двері [d’veryi]	 ajtó
двойнята [dvaj’nyátá] ikrek
держати [derzsáté] tart
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десертный [de’szertnéj]	 desszert, süteményes
диктант/ы [dék’tánt/é]	 tollbamondás
діалоґ/ы [diá’lag] párbeszéd
діґіталный відеодиск 

[digi’tálynéj videa’dészk] dvd
діректор/-ка [dі’rektor/ká]	 igazgató/igazgatónő
дївка/ы [gyivká/é]	 nagylány
дївочка/ы [gyivacská/é]	 kislány
дїдо/дїдик [gyida, gyidék]	 nagyapa
дїдузнина [gyi’duznéná] örökség
дїтвак [gyit’vák] gyerek
дїти [gyíté] gyerekek
дїтина/дїтвак [gyi’téná, gyit’vák]	 kisgyermek
дїтинка/дїтвача [gyi’ténká, gyitvá’csá]	 csecsemő
дїтськой игровище [gyitszykoj éh’rovéscse]	 játszótér
днёвна [d’nyavná] nappali
днёвник/ы [d’nyavnék, dnyavné’ké]	 napló, naplók
днёвый шор [d’nyovéj sar] napirend
добрый [dabréj]	 jó
добыти [da’bété]	 szerez, elér
добыти побіду [da’bété po’bidu]	 győz
добыток [dabétok] siker
довкола [dov’kalá] körül
дома [damá] otthon
домашнёє вино [da’másnyoje vé’na] házi bor
донька/ы [dony’ká/ké]	 leány (vkinek a gyermeke)
дорости [darasz’té]	 felnő
доростлый [da’rasztléj]	 felnőtt
доставатель [dasztá’vátely] megajándékozott személy
доставати [dasztá’váté] kap
достаточна [dosztá’tocsná] elégséges
дружба/ы [d’ruzsbá/é]	 vőfély
дружка/ы [d’ruzská/é]	 koszorúslány
дубовый/a/ой/i [du’bovéj]	 tölgyből készült

Е
Европа [evrapá]	 Európa
европськый [ev’ropszkéj]	 európai
еге [ehe] nézd!
Едіта [editá] Edit
едіція [edicijá] kiadvány
ей [ej] hej
екскурзія/ї [eksz’kurzijá/i]	 városnézés, múzeumlátogatás
електрик/ы [e’lektrék/é]	 villanyszerelő
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електричка/ы [elekt’récská/é]	 HÉV (közlekedésben)
ентузіазм [entuzi’ázm] lelkesedés
естафета [esztá’fetá]	 staféta, váltó (sportban)
етнїчный/а/ой/і [et’nyicsnéj] etnikai
етноґрафія [etnag’ráfijá]	 néprajz
ефект [e’fekt] hatás

Є
єден/на/но/[je’den] egy
єї [je’ji]	 övé/női nem
єдина [je’diná] egyetlen
єдность [jednoszty] egység
єдногодкы [jedna’hadké] egykorú
єпископ [je’pészkop] püspök
єпархія [je’párchijá]	 parókia
єм [jem] vagyok

Ё
ёвлач [jav’lács]	 compó (hal)
ёвсаґ [jov’szág]	 jószág
ёй [jaj] jaj!
ёйк [jajk] fájdalmas kiáltás
ёйканя [jajkányá] jajgatás
ёйкати [jajká’té] jajgat
ёйкливый/а/е/і [jajklévéj]	 jajgató
ёр [jar] keménységjel
ёры [ja’ré]	 ы betű

Ж
жаба/ы [zsábá/é]	 béka
жадать [zsádáty]	 óhajt
жадно [zsádna]	 mohón
жалоба [zsálobá] gyász
же [zse] hogy
жебрак/ы [zseb’rák/é]	 kéregető, koldus
жеб/ы [zseb/é]	 zseb
желаня [zselányá]	 óhaj, kívánság
желїзниця/ї [zselyiz’nécá/і]	 vasút
желїзничный/а/е/ї [zselyiz’nécsnyi] vasúti
желїзо [zse’lyiza] vas
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женитва [zse’nétvá]	 nősülés
женити ся [zse’nétészyá]	 megnősül
жених/ы [zse’néch/é]	 vőlegény
женськый [zsеnszkij]	 női
жерелo/a [zse’rela] forrás
жертвoвати [zsertvaváté]	 áldozni, feláldozni
жменя [zs’menyá] marok
жовтый сыр/сырка [zsovtéj szér/szérká]	 sárga túró
жовчок [zsov’csak] tojássárgája
жолудь/ї [zsolugy/i]	 makk
жона [zsa’ná] feleség
жона/ы [zsa’ná/é]	 nő
журнал/ы [zsur’nál/é]	 folyóirat, folyóiratok
журав [zsu’ráv]	 gólya
жывой стрібло [zé’vaj szt’ribla] higany
жывот [zsévot] élet
жывотина [zsévo’téná] háziállat
жытель/ї [zsétely]	 lakó, lakók
жыто [zséta] rozs
жытло [zsét’la]	 lakás, lakóhely
жытя [zsétyá] élet

З
з [z] -ból, -ből
за [zá]	 valami mögé, be (igénél)
за стул [zá sztul] asztalhoz
за шором [zá ’saram] sorban
забава/ы [zábává/é]	 szórakozás, játék
забавляти [zábáv’lyáté]	 szórakozik, játszik
забавно [zábávna]	 szórakoztatva, játékosan
забажыти [zábá’zsété]	 akar, kíván
забобоны [zába’bané] babona
забрати [záb’ráté]	 elvisz, elvesz
забудованї скрынї [zábu’daványi szk’rényi] beépített szekrények
завалнист/ый/а/ой/і [závál’nésztéj] termetes
заварёваня [zá’váryaványá]	 befőttek
заварёвати [zá’váryaváté]	 befőz
завданый/a/ой/ї [závdánéj] feladott
завданя/задача [závdányá, zá’dácsá]	 feladat
завдати [záv’dáté]	 felad (házi feladatot)
завидовати [zá’védováté] irigyel
завити [zá’vété] beteker
зависимый/а/ой/і [zá’vészéméj]	 függ valamitől, valakitől
завітати [závi’táté]	 meglátogat, vendégségbe megy
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завороженый/а/ой/ї [závara’zsenéj]	 elbűvölt
завто [závta] azért mert
завтра [závtrá] holnap
заганьбленый/а/ой/ї [záhányb’lenéj] megszégyenített
заганути [záhá’nuté] elképzel
заголовок/ы [záhalavak/é]	 párna
заголовча [záhalavcsá] kispárna
загородa/ы [záharadá/é]	 veteményes, kiskert
загородженый/а/ой/ї [záharadzse’néj]	 bekerített, elkerített
задарь [zádáry] ingyen
задача/і [zádácsá/i]	 feladat
задерти [zá’derté] beleköt valakibe
задня [zádnyá]	 hátsó
задоволнити [zádaval’nété]	 kielégít, eleget tesz
зайчата [záj’csátá]	 nyuszik, kis nyulak
закладовати [zák’ládaváté]	 befőzni, elrakni (télire)
закладка/ы [zák’ládká/é]	 könyvjelző
закляґати [záklyá’gáté]	 megalszik (tej)
заклят/ый/а/ой/і [zák’lyátéj] elátkozott
заколотити [zákala’tété] bekever
законопослушный/а/ой/ї [zákanapasz’lusnéj] 	 törvénytisztelő
закуток/ы [zákutok/é]	 sarok
зал/ы [zál/é]	 terem
зал свальб [zál sz’vályb]	 házasságkötő terem
заломленый/а/ой/ї [zálamale’néj] zsúfolt
залюбленый/а/ой/ї [zályub’lenéj] szerelmes
залюбляти ся [zályub’lyátészyá] beleszeret
заміна/ы [zá’miná/é]	 csere
замок/замкы [zámak,zámké]	 zár, vár (erődítmény)
замужня [zámuzsnyá] férjezett
замыкати [zámé’káté] becsuk
запаска [zápászká]	 díszes, gyapjúkötény
запашный/а/ой/ї [zápás’néj] illatos 
заплїтка/ы [záplyitká/é]	 copf
заповідный/а/ой/ї [zápa’vidnéj] védett
заповідь/ї [zápavigy/i]	 parancsolat
запорошыти [zápara’sété]	 ellep (hóval, porral)
запряженый/а/ой/ї [záp’rjázsenéj]	 befogott (ló, ökör)
зарукавник/ы [záru’kávnéké] mandzsetta
зарунатель/ї [záru’nátely/i]	 simítólap (kőművesszerszám)
заслуга/ы [zász’luhá/é]	 érdem
заслужыти [zászlu’zsété] megérdemel
заслызеный/а/ой/ї [zasz’lézenéj] könnyes
засмаженый/а/ой/ї [zász’mázsenéj] megsült
засмівок [zászmivak] mosoly
засмучено [zász’mucsena] szomorúan
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засолити [zásza’lété]	 besóz
заспаный/а/ой/ї [zászpánéj] álmos
затым [zá’tém] azután
затихaти [záté’cháté] elcsendesedik
затишный/а/ой/ї [zá’tésnéj] csendes
зато [záta] azért
затуленый/а/ой/ї [zá’tulenéj]	 zárt, takarásban lévő
затым такой [zá’tém tákoj] rögtön azután
затямити [zátyá’mété] emlékezik
заход [záchod] vécé
захоронка/ы [zácha’ronká/é]	 óvoda
захраненя [záchráne’nyá]	 megóvás
зачаток/ы [zá’csátak/é]	 kezdet
зашто [zásta]	 miért, minek
заяти [zájá’té] kölcsön venni
заяць/ї [zájác] nyúl
збаламутити [zbálá’mutété] megtéveszt
збан/ы [z’bán/é]	 kancsó
збановати [zbáno’váté] megbán 
збати [z’báté]	 törődik
зберати [zbe’ráté] szed
збeрач/і [zbe’rács]	 gyűjtögető
збор/ы [z’bar/é]	 gyűlés, együttes
зверьх/а [z’verchá]	 fölött, fentről
зветешнїти [zvetes’nyité]	 elévül, elöregedik
звізда/ы [zviz’dá] csillag
звізда зойде [zviz’dá zojde] felkel a csillag
звірка [z’virká] állatok 
звіря/ї [z’virjá] állat
звірята [zvi’rjátá] állatkák
звірячый/а/ой/і [z’virjácséj] állati
звонку [z’vonku]	 kintről
звур, зворы [z’vur, zvoré] árok, lejtő
зворинa/ы [zvo’réná]	 árok, lejtő
звыкaти [zvé’káté] megszokja
згорі [z’hari]	 fentről
здалека [z’dáleká]	 messziről
здержати ся [zder’zsáté szya]	 megtartóztatja magát valamitől
здолы [z’dalé]	 lentről
здоловати [zdala’váté]	 legyőz, megold
здоровый/а/ой/і [zda’ravéj] egészséges
зелененькый/а/ой/і [zele’nenykéj] zöldecske
зеленый/а/ой/ї [ze’lenéj] zöld
зеленина [zelené’ná] zöldség
зеленїти [zele’nyité] zölddel
земледїльство [zemle’gyilysztva]	 földművelés
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земледїлець/ї [zemle’gyilec/i]	 földműves
земля/ї [zemlyá/lyi]	 föld
земляна [zelyá’ná] földi
Земплин [zemplén] Zemplén
зеркалo/a [zerkála/á]	 tükör
зерно/а [zer’na, zerná]	 mag
зернородна [zerna’radná]	 termőföld
зерня [zernyá] magocska
ззадy [zzádu] mögüle
зима/ы [zémá/é]	 tél
зїля [zilyá]	 gyógyfű
злагода [z’láhodá] béke
злакомити [z’lákamété] elcsábít
злива/ы [z’lévá/é]	 záporeső
зло [zla] gonoszság
злобно [z’labna]	 dühösen, gonoszul
злодїй/ї [z’lagyi/jj]	 betörő, rabló
зломозїти [zlama’zité] zajt csap 
злопамнятный/а/ой/ї [zla’pámnyátnéj]	 haragtartó
злость [z’laszty] gonoszság
злученый/а/ой/і [z’lucsenéj] egyesített
злый/а/ой/ї [z’léj] mérges
змагати ся [zmá’hátészá] igyekszik
змерзити [zmer’zété] megfagy
зміна/ы [z’miná/é]	 változás
знак/ы [z’nák/é]	 jelek
знамый/а/ой/і [z’náméj]	 híres, ismert
значн/ый/а/ой/ї [znács’néj]	 fontos, jelentős
знебити [zne’bété] megszabadul
зображен/ый/а/ой/ї [zab’rázsenéj] megjelenített
зобраня [zabrányá] szüret
зобрати [zab’ráté] összegyűjt
зовяти [za’vjáté] elhervad
зогнати [zah’náté]	 összegyűjt
зокні/я/ї [zaknijá/ji]	 zokni
золотый/а/ой/ї [zazl’téj]	 aranyból készült
золото [zalata] arany
Золотоволоска [zalatava’laszká] Aranyhajú
зоопарк/ы [zaa’párk/é]	 állatkert
зорвати [zar’váté] letép
зорниця [zar’nécá] hajnal
зорничка [zar’nécská] estcsillag
зоскочити [zasz’kacsété] leugrik
зоставити [zasz’tábévé] hagy
зошывач/і [zasé’vács/i]	 összevarró, iratgyűjtő
зошыти [zo’sété] varr
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зрадити [z’rádété] elárul
зранити [zrá’nété] megsérteni 
зрахованя [zrá’chaványá]	 népszámlálás, számolás
зробити [zra’bété] megtesz
зрост [z’roszt] növés
зуб/ы [zub/é]	 fog/fogak
зубна кефка/зубнї кефкы 
[zub’ná kefká/zub’nyi kefké]	 fogkefe, fogkefék

зубна паста/зубнї пасты [zub’ná pásztá] fogpaszta
зубчик/ы [zub’csék/é]	 fogacska
зужовати [zuzsa’váté]	 szűkít
зузнїти [zuz’nyité] zümmög
зучастнити ся [zucsász’tétécá] részt vesz
зясь [zász]	 megint, ismét
зять [záty]	 vő

И
из [éz] -ból, -ből
играти [éh’ráté]	 játszik (hangszeren), táncol
играти ся [éh’rátészyá]	 játszik (babával, játékszerekkel)
игровище/а [éh’ravéscse] sportpálya
имня, имена [ém’nyá,émená]	 név
иностранный язык [énasz’tránnéj já’zék] idegen nyelv
испуд [ész’pud] alól
ищи [és’csé] még
ищи не [és’csé ne] még nem

І
Ілона [Ilana] Ilona
інтернат [inter’nát]	 nevelőotthon
інтересно [inte’reszna] érdekes
Ірина/Іринка [I’réná, I’rénká]	 Irén, Irénke
історія [isz’tarijá] történelem
Іштван [istván] István

Ї
їда/їство [ji’dá, jisztva]	 étel, étkek
їдалня [ji’dálnyá]	 ebédlő
їдїня [jilyinyá] étel
їжак/їжко [jizska]	 sün, sünike
їство [jisztva] élelmiszer
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Й
Йончі [jancsi] Jancsi
Йосиф [jaszéf]	 József

К
кабат/ы [kábát] kabát
кабола [kábalá]	 búbos kemence (Komlóska)
кавоварка [káva’várká]	 kávéfőző gép
кавовый [ká’vavéj] kávés
кад/ы [kád]	 kád, fürdőkád
каждый/а/ой/ї [kázsdéj] mindegyik
каждоденный [kázsda’dennéj] mindennapi
казати [ká’záté] mond
казити [ká’zété]	 tör, elront
казка/ы [kázká] mese
казкарь/i [káz’kár]	 mesemondó
калап/ы [káláp] kalap
калкулатор/ы, калкулачка/ы 
[kálku’látor, kálku’lácská]	 számológép

кальга/ы[kályhá] kályha
камін/ы [ká’min]	 kandalló
камінь/я [káminy]	 kő
камняный [kámnyá’néj]	 kőből készült
каноник/ы [ká’nanék] kanonok
канчув/канчовы [kán’csuv,-csavé]	 kancsó
капка/ы [kápká/é]	 csepp
капуста [ká’pusztá] káposzta
капура/ы [ká’purá/é]	 kapu
капчати [káp’csáté] kapcsol
каріка/ы [ká’riká/é]	 karika
Kарпаты [kár’páté] Kárpátok
карпатськый/а/ой/і [kár’pátszkéj] kárpáti
катран/ы [kát’rán/é]	 kötény
катунa/ы [kát’uná/é]	 katona
кафля/ї [káflyá/lyi]	 csempe
качка/ы [kácská/é]	 kacsa
каштелик/ы [kás’telék] kis kastély
квадратметр/ы [kvádrát’metr/é]	 négyzetméter
квартелноє [k’vártelnaje] lakbér
квартель/ї [k’vártely/i]	 lakás
квартелный блок [k’vártelnéj b’lak]	 lakótömb
кваснити [kvász’nété] savanyít
кваснїти [kvász’nyité] savanyodik
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квасноє молоко [kvász’naje mala’ka] aludttej
квасный [kvász’néj] savanyú
квіз/ы [k’víz/é]	 kvíz, kirakós játék
квітя [k’vityá] virág
керамічный [kerá’micsnéj] kerámia
кефа на чесаня/кефы на чесаня 

[kefá ná cseszányá] hajkefe
кирилиця/кирилка [ké’rélécyá]	 cirill betűk
клавіатура/ы [kláviá’turá/é]	 billentyűzet
класный днёвник [klász’néj d’nyavnék]	 osztálynapló
класный наставник [klész’néj nász’távnék]	 osztályfőnők
класти паркеты [k’lászté pár’keté] parkettáz
класти плитку [k’lászté p’létku] csempéz
кликати [k’lékáté]	 hív/nevez
кліп/відеоролик [klip, videa’ralék]	 videóklip
книжка/ы [k’nézská/é]	 könyv
ковдош/і [kavdas/i]	 koldus
ковер/ковры [ka’ver/ré]	 szőnyeg
ковтати [kovtáté] kopogtat
колбаса/ы [kol’bászá/é]	 kolbász
колекція/ї [ka’lekcijá/ji]	 gyűjtemény
коло облaка [kala abláká] az ablak mellett
колонiя/ї [ka’lanijá/ji]	 nevelőintézet
колонська вода [ko’lonszyká vadá] kölni
колядованя [kalyá’daványá] kántálás
колядовати [kalyáda’váté] kántál
комната/ы [kam’nátá/é]	 szoba
комора/ы [ka’mará/é]	 éléskamra
компактный диск [kam’páktnéj dészk] cd 
компютер/ы [kamp’juter/é]	 számítógép
компютерна техника [kamp’juterná technéká] számítástechnika
компютернї игры [kamp’juternyi éhré]	 számítógépes játékok
комфортна [kom’fortná]	 komfortos, kényelmes
конкурс/ы [konkursz/é]	 pályázat
конспект/ы [kansz’pekt/é]	 jegyzet
консултант/ы [konszul’tánt/é]	 tanácsadó
консултація/ї [konzul’tácijá/ji]	 tanácsadás, konzultáció
консултовати [konszulta’váté] tanácsot ad
косиця/цї, чічка/ы [ka’szécyá/i, csicská/é]	 virág
кошар/ы [kasár/é]	 kosár
кошуля [ka’sulyá/i]	 ing
крачун/керечун [k’rácsun/ke’recsun]	 karácsonyi kalács
крашанка/ы [k’rásánká/é]	 hímes tojás
краяня [k’rájányá] szabásminta
краяти [k’rájáté] szab
креденц/ы [kredenc/é]	 kredenc/ek
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кредіт/ы [kre’dіt/é]	 kölcsön
крейм/ы [krejm/é]	 krém
креймеш/і [kréjmes/i]	 krémes
крестины [kresz’téné]	 keresztelő
крестити [kresz’tété] keresztel
крестна мати/нанашкуля 
[k’reszná máté/ná’náskulyá]	 keresztanya

крестник/ы [k’resznék/é]	 valakinek a keresztfia
крестниця/ї [k’resznécá/i]	 valakinek a keresztlánya
крестноє имня [k’resznaje ém’nyá] keresztnév
крестный отець/нанашко 
[k’resznéj a’tecy/ná’náska]	 keresztapa

крішталёва ваза [kristá’lyavá vázá] kristályváza
крішталёва вода [va’dá] kristályvíz
крішталёва душа [du’sá] kristálytiszta lélek
крішталёва чистота [csész’tatá]	 tökéletes (kristály) tisztaság
крішталёвый цукор [kristá’lyavéj cukar] kristálycukor
крішталь [k’ristály] kristály
кросовкы [kra’szavké]	 edzőcipő
круглый [kruhléj] kerek
крумпля/ї [krumplyá/lyi]	 krumpli
крученї ґарадічі [kru’csenyi gá’rádicsi]	 csigalépcső
Ку Чудотворнуй Іконї 
[ku csudat’varnuj i’kanyi] a Csodatevő Kegyképhez

кубометр/ы [kuba’metr/é]	 köbméter
кум [kum] koma
кума [ku’má] komaasszony
куля/ї [kulyá/lyi]	 golyó (lőszerbe)
купалня/ї [ku’pálnyá/i]	 fürdőszoba
купель/ї [kupely/i]	 gyógyfürdő
купити [ku’pété]	 vesz, vásárol
куртый/а/ой/ї [kur’téj] rövid
кустка/ы [kusztká/é]	 csont
кухня/ї [kuchnyá//i]	 konyha
кухонный робот [ku’channéj rabat] konyhai robotgép

Л
лаба/ы [lábá/é]	 láb
лабка [lápká/é]	 lábacska
лабош/і [lábas/i]	 lábas
лада/ы [ládá/é]	 láda
лавка/ы [lávká/é]	 pad
лаз [láz]	 legelő
лампа/ы [lámpa/é]	 lámpa
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ладити [lá’dété] készít
ладити ся [lá’détészá] készül
ладічка/ы [ládicská/é]	 ládácska
лакованый/а/ой/ї [lá’kovánéj] lakkozott
лакомный/а/ой/ї [lákomnéj] kívánatos
лакотинка/ы [láko’ténká/é] mazsola, nyalánkság
ланґош/і [lángas/i]	 lángos
Латориця [látorécjá] Latorca
лащити [lásscété] kényeztet
лащити ся [láscsétészá] kényeskedik
леґінь/ї [le’giny/i]	 legény
леґенда/ы [le’gendá/é]	 legenda
ледвы/ледва [ledvé/ledvá]	 alig
ледяный/а/ой/ї [legyá’néj] jeges
леквар/ы [lek’vár/é]	 lekvár
лекція/ї [lekcijá/i] lecke
леленц/ы [lelenc/é]	 nevelőotthon
лен [len] len
летїти [letyité] repül
листина [lész’téná] levélzet
листя [lésztyá] levél
лице/я [lé’ce/á]	 arc
личко/а [lécska/á]	 arcocska
лишка/ы [léská/é]	 róka
лінійка/ы [li’nijká/é]	 vonalzó
лінія/ї [linijá/ji]	 sor
літурґія [litur’gijá]	 mise, liturgia
лїгати [lyi’háté] lefekszik
лїзти [lyizté] mászik
лїнюх/ы [lyinyuch/é]	 lusta (ember)
лїпити [lyi’pété] ragaszt
лїс/ы [lyisz/é]	 erdő
лїсорубство [lyiszо’rubsztva]	 erdőkitermelés
лїто [lyita] nyár
лїтаня [lyitányá] repülés
ловець/вцї [la’vec/ci]	 vadász
лоґін [lagin]	 felhasználói név
ложка/ы [lazská/é]	 kanál
лонї [lanyi] tavaly
лустер/ы [luszter/é]	 csillár
Луца [luca] Luca
луч/і [lucs/i]	 fénycsóva
любити [lyu’bété] szeret
любов [lyu’bov] szerelem
любов [lyu’bov] szeretet
лютый/а/ой/ї [lyutéj]	 vad, mérges
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М
Мадярщина [má’gyárscséna] Magyarország
мадярська література 

[má’gyárszyká literá’turá] magyar irodalom
мадярськый язык [má’gyárszykéj já’zék] magyar nyelv
май [máj] május
майлїпшый/а/ой/і [máj’lyipséj] legjobb
майстер/стры [májszter/é]	 mester
мак/ы [mák/é]	 mák
малёвати [mályaváté] fest
маленькый куфер [má’lénykéj kufer]	 kis bőrönd
малтер [málter] malter
малый/а/ой/ї [má’léj] kis
малярь/і [má’lyár/i]	 festő
мама/ы [mámá/é]	 anya
мамка/ы [mámká/é] anyuka
манікерка/ы [máni’kerká/é]	 manikűrös
Марія [márijá] Mária
марець [márec] március
маринад/ы [márénád/é]	 pác
маржына [már’zséná] marha
масло [mászla] vaj
Mасляниця [mászlyánécyá] Farsang
математика [máte’mátéká] matematika
материнськый [máte’rénszykéj] anyai
матерія/ї [má’terijá]	 anyag (ruháé)
матеріал/ы [máteri’ál/é]	 anyag (építési)
мати [máté] anya
матуралноє oсвідченя 

[mátu’rálnaje oszvidcsenyá] érettségi bizonyítvány
матуралный бал [mátu’rálynéj bál]	 szalagavató
мацурик/ы [má’curék/é]	 kismacska
мачати [má’csáté] mártogat
мачохa/ы [mácsochá/é]	 mostoha/nő
машына/ы [má’séná/é]	 gép
машлик/ы [máslék/é]	 masni
мед [med] méz
медвідь/ї [med’vigy/i]	 medve
медові дни [me’dovi dné] mézeshetek
меже [mezse] között
меморіална [memari’álná]	 emlék (tábla)
меншый столик [menséj sz’talék] kisebb asztalka
мер/ы [mer/é]	 polgármester
мерзнути [merznuté] fázik
метати [me’táté]	 dob, vet
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метер/тры [meter/tré]	 méter
милый/а/ой/ї [mélej] kedves
минати [mé’náté] múlik
минувшына [mé’nuvséná] múlt
мироточащый/а/ой/і [mératacsáscséj]	 könnyező (ikon)
міґрант/ы [míg’ránt/é]	 migráns
міксер/ы [mikszer/é]	 mikszer
мікроба/ы [mik’rabá/é]	 mikroba
мікроскоп/ы [mikrasz’kap/é]	 mikroszkóp
міряник/ы [miránék/é]	 mérnök
містный/а/ой/ї [misztnéj] helyi
місяць [miszjác]	 hónap
міх/ы [mich/é]	 zsák
мішачка/ы [mi’sácská/é]	 mixer
млин/ы [mlén/é]	 malom
мнягкый [mnyáh’kéj] puha
мнясо [m’nyásza] hús
мобілный телефон/мобілка 
[ma’bilnéj tele’fan/ma’bilká]	 mobiltelefon

модел/и [ma’del/i]	 fazon, modell
модем/ы [modem/é]	 modem
молитва/ы [malétvá/é]	 ima
молитвеник/ы [malét’venék/é]	 imakönyv
молити ся [malétészyá] imádkozik
молода [mala’dá] menyasszony
молоджый/джа [ma’ladzséj, ma’ladzsá]	 fiatalabb
молодиця/ї [mala’décyá]	 fiatalasszony/menyasszony
молодый [mala’déj]	 vőlegény
молодый/молодяк [mala’déj, mala’gyák]	 fiatalember
молоко [malaka] tej
молодеж [maladezs] ifjúság
монастырь/і [manásztér/i]	 kolostor
монистo/я [manészta/tyá]	 gyöngysor
монітор/ы [monitor/é]	 monitor
монтер/ы [man’ter/é]	 szerelő
монтовати ґаз/електрику/воду [manta’váté] szerel
море/я [mare,maryá]	 tenger
морозник/ы [maraz’nék]	 fagyasztógép
мотуз(ок) [matuz] spárga
муж [muzs] férj
музей/ї [mu’zej] múzeum
музыка [muzéká] zene
музычна колонка [mu’zécsná ka’lanká]	 hifitorony
музычна школа [mu’zécsná skalá] zeneiskola
мурник/ы [murnék/é]	 kőműves, hidegburkoló
муровати [mura’váté]	 kőművesmunkát végez
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мусиш вучистити [muszés vucsésztété] muszáj kitisztítani
мушкатлик/ы [mus’kátlék/é]	 muskátli

Н
на [ná]	 valamin, rajta
на [ná]	 meg- (igével befejezett

cselekményt)
наверьх [ná’vérych] felfelé
нагле [náhle] hirtelen
навновати [návna’váté] megunni
най буде [náj bude] legyen
навивало [návé’vála]	 orsó
навивати [návé’váté]	 tekerni, orsózni
навщива/ы [návscsévá/é]	 látogatás
навщивляти [návscsév’lyáté] látogat
называня [ná’zéványá] megnevezés
назывник [ná’zévnék]	 főnév
наладити [nálá’dété]	 elkészít, megjavít
налїпка/ы [nályipká/é]	 matrica
намістичный [námisz’técsnéj]	 kormányzói
напослїд [ná’paszlyid] utoljára
направляти [nápráv’lyáté] irányít
народ/ы [nárad/é]	 nép
народность [ná’radnaszty]	 nemzet, nemzetiség
народопис/етноґрафія [nára’dapész] népismeret
наставник/ы [nász’távnék/é]	 nevelő
натоптовати [ná’taptaváté] rátapos
натрафити [nát’ráfété] rátalál
наука/ы [ná’uká/é]	 tudomány
научити кого на шор [náu’csété kaha ná sar] rendre tanítani valakit
началный/а/ой/ї [ná’csálnéj]	 alap, általános (iskola)
нашто [násta] miért
наярь [nájár] tavasszal
небеса [nebe’szá] egek
небо [neba] ég
небо и земля [neba é zemlyá] az ég és a föld
неборак [ne’barák]	 szegény, elesett (ember)
невістка [ne’visztká] meny
недавно [ne’dávna] nemrég
недїля [ne’gyilyá] vasárnap
недуйдавый [ne’dujdávéj] csámpás
неє [neje] nincs
нежонач [nezsa’nács] agglegény
незадарь [ne’zádár] nemhiába
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нектар/ы [nek’tár/é]	 nektár
нещастливый/а/ой/і [neszcsászt’lévéj] szerencsétlen
нїт [nyit] nem
несправедливый/а/ой/і [neszpráved’lévéj] igazságtalan
ниґда [négdá] soha
нияк [néják] sehogy
низькый [nézykéj] alacsony
никати [nékáté] nézni
нитка/ы [nétká/é]	 cérna
нико, нитко [néka,nétka]	 senki
нїмецькый язык [nyi’mecykéj já’zék] német nyelv
новизна/ы [na’vézná] újdonság
новина/ы [navé’ná]	 újdonság, friss hír
новинка/ы [no’vénká]	 újság, hírlap
новинкарь/і [navén’káry]	 újságíró
новембер [na’vember] november
нога/ы [no’há] láb
номер телефона [namer tele’faná] telefonszám
носити жалобу [na’szété zsá’labu] gyászol
нота [natá] osztályzat
нохуть/нохтї [nochuty] köröm
нохтик [nachték] körmöcske
нора/ы [na’rá]	 barlang, üreg, lyuk
норськый/і [norszkéj]	 barlangi, üregi
нуж/ножі [nuzs] kés
нужка/ы [nuská] kis láb
нуч/ночі [nucs] éjszaka
нучна скрыня [nucs’ná szk’rényá] éjjeliszekrény

О
oбдарован/ый/а/ой/ї [obdá’rovánéj] tehetséges
облак/ы, окно/а [ablák/é, ak’na/á]	 ablak
обочина/ы [a’bacséná/é]	 út széle
оборонный/а/ой/ї [aba’ranéj] védelmi
обрус/ы [abrusz/é]	 abrosz, asztalterítő
обручини [ob’rucséné] eljegyzés
обручка [ob’rucská]	 jegygyűrű
общеобразователный [obscseobrázo’vátelnéj] általános
община/ы [obs’cséná/é]	 közösség
обы [abé] hogy
обыватель/ї [obé’vátely/i]	 lakos
обыстя [ab’észtyá] kúria
овад/ы [avád/é]	 bögöly
од [ad]	 -tól, -től
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оддати ся [at’dátészyá] férjhez megy
oдликаш/i [odlé’kás]	 jeles tanuló
oдличати ся [odlé’csátészyá]	 megkülönböztet, különbözik
oдлично [od’lécsna]	 kitűnően
одношеня [ad’nasenyá] viszony
oдпуджовати [odʼpudzsaváté]	 elriaszt
одрізовати [od’rizaváté] levág
озеро/а [azero/á]	 tó
ож [azs] hogy
околиця/ї [akalécyá/cyi]	 vidék
околность [a’kalnoszty] környék
окреме [ak’reme] külön
окулярі [aku’lyári] szemüveg
олай [o’láj] olaj
Олена/Оленка [O’lená, O’lenká]	 Ilona, Ilonka
Олтарь/і [al’táry] oltár
онь [any] szinte
орати [a’ráté] szánt
оріх/ы [a’rich/é]	 dió
орішок/ы [a’risok/é]	 mogyoró
орнамент [ar’náment] díszítés
освіченый/a/ой/ї [оszvicsenéj]	 kivilágított (karácsonyfa)
осень [aszeny]	 ősz
ослободителный/а/ой/ї [aszlobo’dételnéj] szabadságharc
основный/а/ой/ї [asznav’néj]	 alap (tan)
оставити [asz’távété] elhagy
отворити/ся [atva’rété/-szyá]	 kinyit, kinyílik
отворявуть ся [atva’ryávuty szyá] nyílnak
отець/апо/нянько [a’tecy, ápo, nyányka]	 apa
отпуст/ы [at’puszt/é]	 búcsú (egyházi)
отцюзнина [оt’cyuznéná]	 haza
Отче наш! [atcse nás] Miatyánk!
oтчим [atcsém]	 mostoha (férfi)
охабити [achá’bété] hagy
охоронець/ї [acha’ranicy]	 őr
оцїнка/ы, оцїненя [a’cinká/é, o’cinenyá]	 osztályzat

П

пайташ/i [páj’tás/i]	 pajtás
пак [pák] majd
пакунок/ы [pá’kunak/pá’kunké]	 csomag/csomagok
палата/ы [pálátá/é]	 palota
палачінтовка/ы [pálá’csintovká/é]	 palacsintasütő

szotar.indd   34 2016.07.18.   10:45:54



35

палинка/ы [pálénká/é]	 pálinka
палиця/ї [pálécá/i]	 bot
памятати [pámyá’táté]	 emlékezik, emlékszik
памнятка/ы [pá’mnyátká/é]	 emlék (személyes, történelmi)
памнять [pámnyáty] emlék
панї [pányi] nagyságos asszony
панaхіда [páná’chidá]	 temetés (egyházi)
пантлик/ы [pántlék/é]	 szalag
папірь/я [pápiry/ryá]	 papír
папірькы [pápiry’ké] papírkák
паплан/ы [páplán/é]	 paplan
парадный [pá’rádnéj]	 díszes, parádés
паркетарь/і [párke’táry/i]	 parkettás, melegburkoló
паркетна пудлога/паркеты 
[pár’ketná pud’lohá/pár’keté]	 parketta

парна/ы [párná/é]	 dunyha
парнянка/ы [pár’nyánká/é]	 párnahuzat
парола/парол [pá’ralá, pá’ral]	 jelszó
парохія/ї [pá’rachija/ji]	 parókia
партер [párter]	 földszint (háznál, színházban)
паска/ы [pászká/é]	 pászka
паскудный/а/ой/ї [pász’kudné/nyi]	 piszkos, koszos
пастор/ы [pásztor/é]	 pásztor, lelkész (egyházi)
пастырь [pászʼtéry]	 pásztor (állatok mellett)
пасуля на дзёбачкы [pá’szulyá na dzjobácské] babétel
пахнути [páchnuté] illatozik
паця/та [pá’cjá] malac
пейзаж/i [pej’zázs/i]	 tájkép
первый/а/ой/і [pervéj]	 első
первeць [per’vecy]	 elsőszülött
перебудововати [perebu’davaváté] átépít
переміняти [pereminyáté] elcserél
перетягнути [peretyáh’nuté]	 áthúz, cserél
перо/а [pera] toll
перськый ковер [perszykéj ka’ver]	 perzsaszőnyeg
печена рыба [pe’csená rébá] sült hal
пивниця/ї [pév’nécyá/i]	 pince
письмовый [pészy’mavéj] írásbeli
питя [pétyá]	 üdítőitalok
пісеник/ы [piszenék] énekeskönyv
пец [pec] kemence
пішо [pisa] gyalog
плановати [plána’váté] tervez
плата [p’látá] díj
платя [p’látyá] ruha
платок [plá’tak]	 kendő

szotar.indd   35 2016.07.18.   10:45:54



36

плафон/ы [plá’fan/é]	 mennyezet
плахта/ы [p’láchtá/é]	 gyapjúkötény
Плащаниця [plás’csanécyá]	 Jézus szent testét ábrázoló

sírlepel
пленер [ple’ner] szabadban képek festése
плитка/ы [p’létká/é]	 csempe
плод/ы [plaд/é]	 gyümölcs
плоскый/а/ой/і [p’loszkéj] lapos
площа/і [p’lascsá/i]	 tér
по- [pa] meg-
побановати [pabáno’váté] megbánja
побізовати [pabiza’váté]	 rábízza, megbízza
побраня [pobrá’nyá] házasság
побрати ся [pob’rátészyá] házasságot köt
повісти [pa’viszté] megmond
повдовіти [povdo’vité] megözvegyül
погадати [pahá’dáté] elképzel
погар/ы [pahár/é]	 pohár
поговорка [paha’varká] közmondás
подаколи и булше [pa’dákalé é bulse]	 néha több/többen is
подорога/ы [pada’rahá/é]	 utazás
позваня [pazvá’nyá]	 meghívó
позвати [paz’váté] meghív
поза шором [pazá saram] soron kívül
познаваня [paz’náványá] megismerés
познавати [pazná’váté] megismer
познатый/а/ой/ї [paz’náté] ismert
позычить [pa’zécséty] kölcsönad
позур [pazur]	 figyelem!
пой/те удну! [poj/te ud’nu]	 jöjj/enek be!
покора [pa’kará]	 alázat, alárendeltség
покровець/ї [pak’ravicy/vci]	 pokróc, takaró
покрывало [pakré’vála]	 takaró
поле/я [pale/lyá]	 mező
поливати/ся [palé’váté/szyá]	 locsol, locsolkodik
поливач/і [palé’vács/i]	 locsolkodó
полиця/ї [pa’lécyá/i]	 polc
полотно [palat’na] vászon
помагати [pamá’háté] segít 
помалы [pa’málé] lassan
поміряти [pa’miryáté] lemér
помочный/а/ой/ї [pa’macsnéj]	 segítő, pót
помуч [pamucs] segítség
помочник/ы [pa’macsnék]	 segítő
помывати [pamé’váté] mosogatni
понeже [pa’nezse] mivel hogy
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попель [popіly]	 hamu
Попелна Середа [popіl’ná szere’dá]	 Hamvazó Szerda
попелниця/ї [popel’nécyá/i]	 hamutartó
поплатаный/а/ой/ї [pap’átánéj]	 foltozott (ruha)
пора [pa’rá]	 itt az ideje, évszak
порадити [pa’rádété] tanácsol
поросказовати [paraz’kázaváté] elmond
портрет/ы [part’reté]	 arckép, portré
порядно [po’ryádna] rendesen
порядок/ы [poryádak/é]	 rend
поселеня [pa’szelenyá] település
поселенець/ї [pasze’lenecy]	 telepes, lakos
посередна [posze’redná] közepes
постелина [pasztelé’ná]	 ágynemű
постигати [paszté’háté]	 megért, felfog
потреба [pat’rebá] szükség
потук/потокы [patuk,pataké]	 patak
пофіґлёвати [pafiglya’váté]	 viccelődik
поховати [pacha’váté] eltemet
похопити [pacho’pété] megért
пошыти [po’sété]	 megvarr, varrogat
прабаба/ы [prábábá/é]	 dédmama
правнук/ы [právnuk] dédunoka
прадїдо/ы [prágyidо/é]	 dédapa
праздник/ы [p’rázdnék/é]	 ünnep
празднувучи [p’rázdnuvucsé] ünnepelve
прапор/ы [p’rápar/é]	 zászló, lobogó
предмет/ы [p’redmet/é]	 tárgy (tantárgy,

valaminek a tárgya)
преця [precá] hiszen
предсїдатель [predszi’dátely] elnök
пригода/ы [p’réhadá/é]	 esemény, kaland
приёмна мати [pré’jamná máté]	 nevelőanya
приёмный отець [pré’jamnéj a’tecy]	 nevelőapa
приймич/і [p’réjmécs/i]	 mostoha (fiú)
приймичка/ы [p’réjmécská/é]	 mostoha (lány)
прийти [préj’té] megjön
принимати [préné’máté] fogad
природа [pré’radá]	 természet (környezet)
природопис [prérada’pész] környezet
пристигати [prész’téháté] érik
притулок/лкы [p’rétulak/lké]	 menedék
пріватный дом [pri’vátnéj dom] családi ház
пробовати [p’robaváté]	 próbál valamit megtenni,

ruhát próbál/felpróbál
пробовка/ы [pra’bavká/é]	 próba
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провiдїня [pravi’gyinyá] megvilágosodás
провітрёвати [pra’vitryaváté]	 szellőztet
проґрама/ы [prag’rámá/é]	 program
прозвище [p’ruzvéscse] vezetéknév
просторный [prasz’tarnéj] tágas
просити [pra’szété] kér
простый/a/ой/ї [prasz’téj]	 egyszerű
просторунь [p’rasztоruny]	 tágas tér
просфора [proszfo’rá] áldozási kenyér
протяг [p’rotyáh] huzat
професія/ї [pra’feszija/i]	 foglalkozások
птиця/ї [p’técyá/i]	 madár
пуд [pud]	 alatt/padlás
пуджати [pudzsáté] riaszt
пудлога/ы [pud’lahá/é]	 padlózat
пудросток/ы [pud’rasztak/tké]	 kamasz
пуловер/ы [pulover/é]	 pulóver
пуст [puszt] böjt
пухкый/a/ой/i [puh’kéj] lágy
пшениця [pse’nécyá] búza
пятниця [pjátnécyá] péntek

P
pадость [rádaszty] öröm
pабство [rábsztva] rabság
pадо [ráda] örömmel
радовати [ráda’váté] örömet szerez
радовати ся [rádavátészyá] örül
радoсть [rádaszty] öröm
радый/а/ой/ї [rádéj] örül
раждає [rázs’dáje] szül
раз [ráz] egyszer
раз лем/лиш [ráz lem] egyszer csak
рай [ráj] mennyország
райбачка-автоматка [ráj’bácská-ávta’mátká]	 mosógép
район/ы [rá’jan/é]	 kerület, járás
рак/ы [rák/é]	 rák
рама/ы [rámá] ráma
рамня [rámnyá]	 váll, ölelés
раненько [rá’nenyka] korán reggel
рано [rána] reggel
ранушно [rá’nusna] reggelente
рахованка/ы [rá’chavánká]	 kiszámoló
раховати [ráchaváté] számol
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раціон/ы [ráci’an/é]	 adag, porció
рвати [r’váté] tép
реалістичн/ый/а/ой/ї [reálisz’técsnéj]	 valós, realisztikus
ребус/ы [rebusz/é]	 fejtörő
ревати [re’váté] sír
реґістрація/ї [regiszt’rácijá]	 regisztrálás, bejelentkezés
резултат/ы [rezul’tát/é]	 eredmény
рекамей [reká’mej] rekamié
ректор/ы [rektar/é]	 rektor
ремесло [remesz’la]	 kézműipar
ремонт/ы [re’mant/é]	 felújítás
ремонтник/ы [re’mantnék/é]	 szerelő
ремонтный [re’mantnéj] felújítási
ремонтовати [remonta’váté] felújít
репетіція/ї [repe’ticijá/ji]	 próba (ének, tánc stb.)
реставровати [resztávro’váté] restaurál
реставратор/ы [restav’rátar/é]	 restaurátor
ресурс/ы [re’szursz/é]	 erőforrás
рецепт/ы [re’cept/é]	 recept
реченя [recsenyá] mondat
решето [rese’ta] szita
рисовати [résza’váté] rajzol
рисунок/ы [ré’szunok/nké]	 rajz/rajzok
рідина [ridé’ná] folyadék 
різати [rizáté]	 vág, farag
різба [rizbá] farag
рідко [ridka] ritkán
ріка/ы [ri’ká/é]	 folyó
рінь/ї [riny]	 kavics, murva
ріпка/ы [ripká/é]	 répa
ріхтовати [richta’váté] készít
річка/ы [ricská/é]	 folyócska
рішеня [risenyá] döntés
рішыти [ri’sété] dönt
робити [ra’bété] dolgozik
робота/ы [ra’batá/é]	 munka
робутник/ы [ra’butnék/é]	 munkás, dolgozó
робутниця/ї [ra’butnécyá/ci]	 munkás, dolgozó
робутный/a/ой/ї [ro’butnéj]	 szorgalmasan dolgozó
ровeнь [roveny] síkság
род/ы [rod] nemzetség
родак/чка [ra’dák, ro’dácská]	 rokon
родакы [radá’ké] rokonok
родина [ra’déná] család
родити [radété] szül
родити ся [radétészyá] születik
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родичі [radécsi]	 szülők
родостром/ы [radaszt’ram/é]	 családfa
Рождество [razsdeszt’va] Karácsony
Рождество Xристово [rozsdesztva chrésztovo] Krisztus születése
рожениця [razsenécyá]	 szülőnő
роженя [razsenyá] születés
poз [raz]	 el-, szét- (igével)
розбити [raz’bété] eltör
розбуйник/ы [raz’bujné/ké]	 betyárok, rablók
розвалина/ы [raz’váléná/é]	 rom
розведена [raz’vedená]	 elvált nő
розведеный [raz’vedenéj]	 elvált férfi
розвеселити [razvesze’lété] felvidít
розвести ся [raz’vesztészyá]	 elválik valakitől
розвивати [ravé’váté] fejleszt
розвидняти [ravéd’nyáté]	 kiderül (az ég), kivilágosul
рoзвyй [razvuj]	 fejlődés
роздвоєнї [razd’vojenyi] hasított állati pata
роздїл [raz’gyil]	 rész (irodalmi műben)
роздїленя [raz’gyilenyá] elosztás
роздїлити [ragyi’lété] eloszt
розлука [raz’luká] elválás
роль/ї [raly/lyi]	 szerep
роса [ra’szá] harmat
роcказ/ы [razkáz/é]	 utasítás
роскопкa/ы [rasz’kapká/ké]	 ásatás
роспак [raszpák] kétségbeesés 
роспис годин [raszpész hadén]	 órarend
роспис/ы [rasz’pész/é]	 kiírás (pályázaté)
росписати [raszpé’száté]	 pályázatot kiír, díszít,

aprólékosan elmesél
росповідь/ї [raszpavigy] elbeszélés
росповісти [raszpa’viszté] elbeszél
росположеня [raszpa’lazsenyá] elhelyezkedés
роспорядок годин [rosz’poryádok hodén]	 órarend
роспятя [rasz’pátyá] feszület
роствyр/ы [rasztvur/é]	 mélység, nyílás (ajtónál),

nyitány (zenében)
рости [rasz’té]	 nő
ростина/ы [rasz’téná/é]	 növény
ростиня [rasz’tényá] növényzet
ростлина/ы [raszt’léna/é]	 növény
рот/ы [rat/é]	 száj
рубати [ru’báté] vág
рувно [ruvna] egyenesen
рудный/а/ой/ї [rudnéj] rokoni
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ружа/і [ruzsá/i]	 rózsa
Pуздво [ruzd’va] Karácsony
руздвовати [ruzdvaváté]	 karácsonyt/születésnapot ünnepel
руздвянї [ruzdvyá’nyi] karácsonyi
рузнофарбно [ruzno’fárbna]	 sokszínűen
рузноцвітно [ruzna’cvitna]	 sokszínűen
рук/рокы [ruk, ra’ké]	 év
рука/ы [ru’ká/ruké]	 kéz
руковати [ruka’váté] bevonul a hadseregbe
руководитель/ї [rukava’détely/lyi]	 vezető
руководити [rukava’dété] vezet
руководити будовательством 

[rukava’dété buda’vátelysztvam] építést vezet
рунати [runáté] egyenesít
руно [runa] egyenesen
русалка/ы [ru’szálká/é]	 sellő
Русин/ка [ruszén]	 ruszin (férfi/nő)
pусинськый [ru’szénszykéj] ruszin
Русины [ruszé’né] ruszinok
pусинiстика [ruszé’nyisztéká] ruszinisztika
Pуснак [rusz’nák] ruszin
pустка [ruszt’ká]	 csíra, palánta, hajtás (növénynél)
русый [ruszéj]	 szőke
руськый [ruszkéj]	 ruszin (régi)
ручка/ы [rucská/é]	 toll
ручник/ы [rucs’nék/é]	 törülköző
ручный [rucs’néj] kézi
рушати [rusáté] indul
рыба/ы [rébá/é]	 hal
рыбак/ы [ré’bák/é] halász, horgász
рыбарь/рыбарочка [ré’bár/ré’báracská] 	 halász, horgász
рыканя [rékányá]	 bőgés (állat, pl. szarvas)
рыкати [rékáté]	 bőgni (állat)
рыло [réla]	 pofa (állati)
рябый/a/ой/і [rjá’béj] tarka
рянда/ы [ryándá/é]	 rongy

С
сайты/веб-сайты [szájt/é, vebszájt/é]	 honlap
салонка/ы [szá’lonká/é]	 szaloncukor
самичка/кы [szá’mécská/é]	 nőstény
свальба/женитва [sz’válybá, zse’nétvá]	 esküvő (polgári)
свальбова дорога [szvály’bavá da’rahá] nászút
сват/ы [szvát/é]	 nász
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сваха/ы [sz’váchá/é]	 nászasszony
светер/ы [sz’veter/é]	 szvetter
cвічка/ы [sz’vicská/é]	 gyertya
свічник/ы [sz’vicsnék/é]	 gyertyatartó
самосправованя [számaszprá’vaványá] önkormányzat
сезоннї цвітя [sze’zanyi c’vityá] idényvirágok
село/а [sze’la/á]	 falu, község
сeлськый/а/ой/і [szelyszkéj]	 falusi, községi
серед [szered] között
середа [szere’dá] szerda
серсамa/ы [szer’számá/é]	 szerszám
сесь/ся/се [szeszy] ez
селективноє збераня 
[szelek’tévnaje z’berányá]	 szelektív gyűjtés

серветка/ы [szer’vetká/é]	 szalvéta
сервіз/ы [szerviz/é]	 szerviz, készlet
сервіровати [szervira’váté]	 terít, szervíroz
сестра/ы [szeszt’rá/é]	 lánytestvér
силовати [szélaváté] kínál
сирота/ы [szératá/é]	 árva
сидїти [szé’gyité] ül
сімболичный [szimba’licsnéj] szimbolikus
сітуація/ї [szitu’ácijá/i]	 szituációs gyakorlatok
скласти [szk’lászté] összerak
скончити [sz’kancsété] befejez
сконченя [sz’kancsenyá] befejezés
скричати [szkré’csáté] felkiált
скромный/а/ой/ї [szk’ramnéj] szerény
скрыня/ї [szk’rényá/i]	 szekrény
скрытя [szkré’tyá] eltitkolás
слабый/а/ой/і [szlá’béj] gyenge
Cлавіте єго! [szlá’vite jeho] Dicsérjétek őt!
cлава [sz’lává]	 dicsőség
cлухати [sz’lucháté] hallgat
скіпець/скіпцї [sz’kipec/pci]	 csemete, palánta, dugvány
слїд/ы [szlyid/é]	 nyom
словарь/ї [szlo’vár/i]	 szótár
слово/а [sz’lava/á]	 szó
славянськый [szlá’vánszykéj] szláv
слыза/ы [szlé’zá/é]	 könny
служба/ы [sz’luzsbá/é]	 mise
смерть [sz’merty] halál
смітя [szmi’tyá] szemét
снїг/ы [sz’nyih/é]	 hó
снїжна баба [sz’nyizsná bábá]	 hóember
согріти [szoh’rité] megmelegít
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сок/ы [szak/é]	 gyümölcslé
сокотити [szaka’tété] vigyáz
сокол/ы [szakal/é]	 sas
сокотити [szakatété]	 vigyázz, kímél, megóv, ápol
солонина [szala’néna] szalonna
сон/сны [szan, szné]	 álom
сонце [szance] Nap (égitest)
сорока/ы [szaraká/é]	 szarka
сорочка/ы [sza’racská/é]	 ing
сосїдa/ы [szaszid/é]	 szomszéd
сотворити [szatva’rété] létrehoz
сохраняти [szachrá’nyáté]	 őriz, megőriz
сохташ/і [szach’tás/é]	 szokás
спалня/ї [sz’pálnyá/i]	 hálószoba
спати [sz’páté] alszik
спечи [sz’pecsé] megsüt
співанка/ы [sz’pivánká/é]	 ének
співати [szpi’váté] énekel
спередслово [szpered’szlava]	 előszó
спершу [sz’persu]	 először
спішыти [szpi’sété] siet
спознавати [szpazná’váté] ismer
спокуйный/а/ой/ї [szpa’kujnéj] nyugodt
спортивный/a/ой/ї [szpor’tévnéj] sportos
спочивати [szpacsé’váté] pihen
спуд [sz’pud]	 alól
спудна біленина [szpud’ná bilené’ná]	 fehérnemű
стара [sztá’rá]	 anyós
стара [sz’tárá] öregasszony
стара дївка [sz’tárá gyivká] vénlány
старша жона [sz’társá zsa’ná]	 idős asszony
старшый хлоп [sz’társéj chlap]	 idős férfi
старшый/а/i [sz’társéj]	 idősebb
старый [sztá’réj]	 após
старый [sz’táréj] öregember
старый леґінь [sz’táréj le’giny] agglegény
статуетка/ы [sztátu’etká/é]	 szobor
стїна/ы [sztyi’ná/é]	 fal
столажія/ї [szto’lázsijá/ji]	 polc
столець/стульцї [szto’licy, sz’tulyci]	 szék
столик/ы [sz’talék/é]	 asztalka
столова суль [szta’lavá szuly]	 asztali só
столова/i [szta’lavá/i]	 étkező, ebédlő
столовати [sztala’váté] étkeztet
столовати ся [sztalavá’tészyá] étkezik
столовоє вино [szta’lavaje véna] asztali bor
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столовый прибор [szta’lavéj pré’bar]	 evőeszköz
столярити [sz’talyárété] asztalosmunkát végez
столярь/і [sz’talyáry/i]	 asztalos
стояти [szta’játé] áll
страшный/а/ой/ї [sztrás’néj]	 ijesztő
стрібернї тацы [sztri’bernyi tácé] ezüst tálcák
стрібло [szt’ribla] ezüst
стрітити [szt’ritété] találkozik
строгый пуст [szt’rohéj puszt] szigorú böjt
строго [szt’raha] szigorúan
стромик [szt’romék] karácsonyfa
стрый/стрыко [szt’réj, szt’réka]	 nagybácsi (apai ágon)
стрыйна [szt’réjná]	 nagynéni (nagybácsi felesége)
стул/столы [sz’tul/é]	 asztal
султан/ы [szul’tán/é]	 szultán
схылити [szché’lété] lehajt
схыленый/а/ой/ї [zschéle’néj] hajlott
сын/ы [szén/é]	 fiúgyermek
сятити [szyá’tété] szentel
сяткованя [szyát’kaványá] ünneplés
сятковати [szyátka’váté] ünnepel
сяткові [szyátkovi] ünnepi
сяткы [szyátké] ünnepek
сято/а [szyáta/á]	 ünnep
сяточный/а/ой/ї [szyá’tacsnéj] ünnepi
Сятый Вечур [szyá’téj vecsur]	 Szenteste
Сятый Престол [szyátéj pres’tal]	 Szentszék
сятыня [szjá’tényá]	 szentély, zarándokhely
сячена вода [szyá’csená vadá] szenteltvíz
сященик/ы [szás’csenék/é]	 lelkész, pap

Т
табела успішности [tá’belá usz’pisnaszti] bizonyítvány
табла/ы [táblá/é]	 tábla
танець/ї [tánecy/i]	 tánc
танжер/танїря [tánzser/tá’nyiryá]	 tányér
танцёвална ґрупа [táncya’válná grupá] táncegyüttes
таца/ы [tácá/é]	 tálca
твур/творы [t’vur, t’voré]	 fogalmazás
тема/ы [temá/é]	 lecke, téma
тепша/і [tepsá/i]	 tepsi, sütőlemez
тесть [teszty]	 após
тета [tetá] nagynéni
теща [tescsá]	 anyós
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тїсто/кісто [tyiszta/kiszta]	 sütemény
тїшыти ся [tyisété cyá] örülnek
тоалет [taá’let] vécé
тогды уже [tah’dé u’zse] akkor már
топанка/ы [ta’pánká/é]	 cipő
трава/ы [trá’vá/é]	 fű
треба [t’rebá] kell
тримати [t’rémáté] tart
тримати ся [t’rémátészyá]	 tartja magát (nem tört meg)
туліпан/ы [tuli’pán/é]	 tulipán
турістa/ы [tu’risztá/é]	 turista
туш [tus]	 zuhanyozó
тютка/ы [tyutká/é]	 nagynéni

У
уже ледва [u’zse ledvá] már alig
уздріти [uz’drité] meglát
указати [uk’záté] megmutat
украшеня [uk’rásenyá] díszek
украшеня [uk’rásenyá] díszítés
умерати [ume’ráté] haldokol
умерлый/ла [u’merléj, u’merlá]	 elhunyt (személy)
умерти [u’merté] meghal
умывалник/ы [umé’válnék/é]	 mosdó
уміщати ся [umis’csátészyá] elfér 
унікатный/а/ой/ї [uni’kántnéj] kivételes
унук/унучка, унукы 
[u’nuk, u’nucská, u’nuké] unoka (fiú, lány), unokák

упасти [u’pászté] elesik
упіканты [u’pikánté] kisüt
упражненя [up’rásznenyá] gyakorlás
упражняти ся [uprázs’nyátészá] gyakorol
успішный/a/e/i [usz’pisnéj] sikeres
устный/a/ой/ї [usznéj]	 szóbeli
утерти [u’terté] töröl
ухо/а [ucha/á]	 fül
учебник/ы [u’csebnék/é]	 tankönyv
учебный план [u’csebnéj plán]	 tanmenet, tanterv
учинити [ucsé’nété] tesz
учити [u’csété] tanít
учити ся [u’csété cá] tanul
учитель/ка [u’csétely, u’csételyká]	 tanító/tanítónő
ушорити [usо’rété]	 elrendezni
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Ф
фазон/ы [fá’zan/é]	 fazon, szabás (ruháé)
файный/а/ой/ї [fájnéj] szép
фамілія/ї [fá’milijá/ji]	 család
фантастично [fántász’técsna] fantasztikus
фарба/ы [fárbá/é]	 szín
фарбовый телевізор [fár’bavéj tele’vizar] színes tévé
фаршанґы/маслениця [fársán’gé] farsang
фебруар [febru’ár] február
ферталь [fertály] negyed
фігля/ї [figlyá/i]	 vicc
фізика [fiziká]	 fizika
фізкултура [fizkul’turá]	 testnevelés
фінджа/і [finzsá/i]	 csésze
фіномноє тїсто [finomnaje tyiszta]	 finom sütemény
фіовка/ы [fi’óká/é]	 fiók
фірганка/кы [fir’hánká/é]	 függöny
фляшка/ы [flyáská/é]	 palack, üveg
фломайстер/ы [flo’májszter/é]	 filctoll
фотел/ы [fo’tel/é]	 fotel
фотоґрафія/ї [fatag’ráfijá/i]	 fénykép
фотоґрафовати [fatagráfa’váté] fényképez
фриштык [frésték] reggeli
фунґованя [fungoványá]	 működés
фунґовати [fungo’váté]	 működik

Х
харіня [chárinyá] takarítás
хемія [chemijá] kémia
хлоп/хлопы [chlap/chlapé]	 férfi, férfiak
хлопець/хлопчик [ch’lapicy/ch’lopcsék]	 kisfiú
хлопчиско [chlap’csészka]	 serdülő fiú
хованя/погрeб [chaványá/pahreb]	 temetés (polgári/világi)
ховати [cha’váté] temet
холодник/ы [chalad’nék/é]	 hűtőgép
хореоґрафія [chareag’ráfijá]	 koreográfia
храм/ы [ch’rám/é]	 székesegyház
Христос рождає ся! 
[chrész’tasz rozs’dájeszyá]	 Krisztus Születik!

хрізантема/ы [chrizén’temá/é]	 krizantém
хрін [chrin] torma
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Ц
Царство нашых жун [cársztva náséch zsun] asszonyaink királysága
Цвіток/цвітя [cvi’tak, c’vityá]	 virág
центер/ы [center, centré]	 központ
церуза/ы [ce’ruzá/é]	 ceruza
церьков/церьквы [cerkov, cerk’vé]	 templom
ци [cé]	 vagy, -e
цибуля/ї [cé’bulyá/i]	 hagyma
цидулка/лкы [cédulká/cédulké]	 cédula
цінькати [cinykáté] cincog
цінканя [cinkányá] cincogás
цїлый/а/ой/ї [ciléj] egész
цімбора [cim’borá] cimbora
ціркуль [cirkuly]	 körző
ціфрованї [cif’raványi] mintás
Цилё [cé’lya]	 Laci (László beceneve)
цорканя [carkányá] koccintás
цоркати ся [carkátészyá] koccint
цоркнути погары [carknuté pa’háré] koccint
цоркнутый [carknutéj]	 ütődött

Ч
чабан/ы [csá’bán]	 pásztor (állatok mellett)
часть [császty] rész
часто [császta] gyakran
червак/ы [cser’vák/é]	 giliszta
чебря [csebryá] edények
чекати [cse’káté] vár
черево [csereva]	 has, pocak
черевисько [csere’vészka] pohos has
червеный/а/ой/ї [cse’venéj] piros
Червена шапочка [Cser’vená sápacská]	 Piroska (mesében)
червена ружа [cse’vená ruzsá]	 piros rózsa
чеснок [csesz’nak] fokhagyma
честный [csesztnéj]	 becsületes, tisztességes
честовати [cseszta’váté]	 tisztel, megbecsül
честованї читателї! [csesz’taványicsétátelyi]	 tisztelt olvasók!
чижма/ы [csézsmá/é]	 csizma
численя [csészlenyá] számolás
чистый/а/ой/ї [csésztéj] tiszta
читати псалтирю [csé’táté pszál’téryu] virraszt
чілінґовати [csilingo’váté] csilingel
чілінґув/чілінґовы [csilinguv/csilingové]	 kisharang/kisharangok
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чінґі-лінґі [csingi-lingi] csingi-lingi
чіпка/ы [csipká/é]	 csipke
чіпес/ы [csipesz/é]	 csipesz
чіпкова мінта [csip’kavá mintá] csipkés minta
чіпкова фірганка [csip’kavá fir’hánká]	 csipkefüggöny
чіпкованый [csip’kavánéj] horgolt
чіпковати [csipka’váté] horgol
чічка/ы [csicská/é]	 virág
чкодовати [сskada’váté]	 sajnál
член/ы [cslen/é]	 tag
човен/човны [csaven, csav’né]	 csónak
чоколада [csaka’ládá] csokoládé
чоло [csala] homlok
чоловік [csala’vik]	 ember, férfi
чом [csam] miért
чоколадова торта [csakaládavá tartá] csokoládétorta
чорный/а/ой/ї [csarnéj] fekete
чорноок/ый/а/і [csarna’akéj] fekete szemű
чудесн/ый/ая/ой/ї [csu’desznéj] csodálatos
чудовати [csudaváté] meglep
чудовати ся [csudavátészá] csodálkozni
Чудотворна Ікона [csudat’varná i’kaná]	 Csodatevő Kegykép
чудниця [csudnécyá]	 csodatevő
чужый/а/ой/і [csu’zséj] idegen
чути ся [csuté cá]	 (jól) érzi magát

Ш
шампон/ы [sám’pan/é]	 sampon
Шарошпоток [sárospatak]	 Sárospatak
шатенка/ы [satenká/é]	 gesztenyeszínű (haj)
шатя [sátyá]	 öltözet, ruha
шваблик/ы [s’váblék/é]	 gyufa
шіковн/ый/а/ой/ї [si’kovnéj] ügyes
школа/ы [s’kalá/é]	 iskola
шкарлупа [s’kárlupá] héj
школарськый днёвник 
[ska’lárszykéj d’nyavnék]	 iskolai napló

школна олімпіада [s’kolná olim’piádá iskolai tanulmányi verseny 
школна проґрама [s’kalná prag’rámá] iskolai tanulmányi program
шовдарь [sovdáry] sonka
шовковый/а/ой/і [sov’kavéj] selyem
шовкова косиця [sov’kavá ka’szécyá] havasi gyopár
шор/ы [sar/é]	 sor (könyvben, üzletben)
шоровый танець [sa’ravéj tánіcy]	 menyasszonyi tánc
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шпоркаса [spor’kászá] takarékpénztár
шпоровали гроші [sporo’válé h’rosi] pénz takarítottak meg
шупс [supsz] zsupsz
шустер/ы [suszter/é]	 cipész, suszter
што [sta] mi
шыти [sété] varr
шывкыня [sév’kényá]	 varrónő

Щ
щастливый/а/ой/і [szcsászt’lévéj] boldog
щир/ый/а/ой/і [scsérá]	 őszinte

Ю
юбілант/ы [jubi’lánt/é]	 ünnepelt
юбілейный/а/ой/і [jubi’lejnéj]	 évfordulós
юбілей/ї [jubi’lej/ji]	 évforduló
юбіловати [jubilo’váté]	 évfordulót ünnepel
ювелір/ы [juve’lir/é]	 ékszerész
юг [juh] dél
югас/ы [juhász/é]	 juhász
юго-восток [juha-vosz’tok] délkelet
юго-запад [juha-zápád] délnyugat
Юда [judá] Júdás
Юдіта [juditа]	 Judit
южан/ка/е [juzsán]	 délen élő
южн/ый/а/ой/ї [juzsnéj]	 déli (világtáj)
Юла [julá]	 Jula (Júlia beceneve)
Юліана [juliáná] Júlia
Юліанськый [juli’ánszkéj] Julianus
юлій [julij] július
Юлка [julká] Julka (Júlia beceneve)
юній [junij] június
юность [junoszty] ifjúság
юный/а/ї [junéj] ifjú
Юра [jurá] György
юрідичный [juri’dicsnéj] jogi
юрісдікція [jurisz’dikcijá] jog
юріспруденція [juriszpru’dencijá] jog
юріста/ы [jurisztá/é]	 jogász
Юря [jurjá]	 Szent György napja

(egyházi ünnep)
Юстина [jusz’téná] Jusztina
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юха [juchá]	 halleves (halászlé)
юшка [juská] leves
юшковитый/а/ой/ї [juskovétéj] lédús

Я
я [já] én
ябеда/ы [jábedá/é]	 árulkodó
ябедити [jábedété] árulkodik
ябедник [jábednék]	 árulkodó
ябко [jábka] alma
яблоко/ы [jáblaka/é]	 alma
яблонёвый/а/ой/і [jáblo’nyovéj]	 almából készült
яблоня [jáblanyá] alma
яв/а [jáv/á]	 jelenés
явеный [jávenéj] megjelent
явити [já’vété] megjelentetni
явити ся [jáv’vétészá] megjelenik
явище [jávéscse] jelenség
являти [jáv’lyáté] megjelentet
являти ся [jáv’lyáté cá] megjelenik
явно [jávna]	 világosan (érthető)
явность [jávnoszty] világosság
явный/а/ой/ї [jávnéj] világos
яворовый [jávoro’véj]	 jávorfából készült
явствовати [jávsztva’váté] jelen van
явур/ы [jávur/é]	 jávorfa
ягня [jáh’nyá] kis bárány
ягнятко [jáh’nyátka] barika
ягода/ы [jáhadá/é]	 eper
ягодка/кы [jáhadká/ké]	 eperke
ягодник [jáhodnék] eperföld
ягодовый/а/ой/і [jáha’davéj] epres 
яґер/ы [jáger/é]	 vadász
яґуар/ы [jágu’ár/é]	 jaguár
яд/ы [jád/é]	 méreg
ядерность [jádernoszty] atomtartalmú
ядерный/а/ой/ї [jáder’néj] atom
ядро/а [jád’ra, jádrá]	 mag (atom)
язанка/ы [jázánká/é]	 köteg
язаный/а/ой/і [jázánéj] kötött
язык/ы [jázék/é]	 nyelv (ruszin)
языковый [jázé’kavéj] nyelvi 
языкознатель [jázékaz’nátіly]	 nyelvész
языколамка [jázéka’lámká]	 nyelvtörő
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яичко [jáicska] tojás
яичниця [jáicsnécá] rántotta
яйце/я [jáj’ce/jájcyá]	 tojás
як [ják] amint
якый [já’kéj] milyen
яло [já’la] illik
яма/ы [jámá] gödör
ямка/ы [jámká/é]	 gödröcske
Ян [ján] János
Яна (сято) [jáná]	 Jáná (nyári napegyenlőség

ünnepe), Szent Iván-éj
Янко [ján’ka]	 Jánoska, Jankó
янтарь [ján’táry] borostyán
януар [jánu’ár] január
Янчо [ján’csa]	 Jancsó, Jancsi
Японія [já’ponijá] Japán
ярець [járicy] árpa
ярёваня [jároványá] tavaszi munka a földeken
ярёвати [járyo’váté] tavaszi munkát végez a földeken
ярмо [jár’ma]	 iga, járom
ярмарок/ркы [jármárak] vásár
ярок/яркы [járak/é] árok
ярость [járaszty] düh
ярый/а/ой/і [járéj]	 dühös
ярь [járy] tavasz
ясїнь/ї [jásziny/i]	 kőris
яскыня/ї [jász’kényá] barlang
яслї [jászlyi]	 bölcsőde
яснити [jász’nété] megvilágít 
яснїти [jásznyité] világosodik
ясно [jászna] világos
ясность [jásznoszty] világosság
ясный/а/ой/ї [jásznéj] világos
ястряб/ы [jásztryáb]	 sas(madár)
яфина/ы [já’féná] áfonya
яфиновый/а/ой/і [já’fénavéj]	 áfonyából készült
яхта/ы [jáchtá] jacht
ящурка/ы [jáscsurká] gyík
ящурь/і [jáscsury/і]	 szalamandra (gyíkféle)
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Croatica Nonpro�t K�.

Felelős kiadó: Horváth Csaba ügyvezető igazgató
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