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Minthogy a ruszinok döntő többsége görögkatolikus 
keresztény, képviselőik Kocsis Fülöp görögkatolikus 
érsek-metropolita segítségét kérték – így jutott ak el a 
Vatikánba, hogy Ferenc pápa áldását kérjék a debre-
ceni közösségi házukban készített  ruszin címerre. A 
Szentatya örömmel és készségesen tett  eleget kérésük-
nek, így a ruszin küldött ség képviselői megáldott  cí-
merrel térhett ek haza a hajdú-bihari megyeszékhelyre.

A Kárpát-medence északkeleti részén élt ősi kisebb-
ségi népcsoporthoz tartozó közel 70-80 ezer ruszinból 
mintegy 5 ezren élnek Magyarországon. Sokan van-
nak Szlovákiában is, ám a többség Kárpátalján él.

A Vatikáni Rádió stúdiójában adott  interjú során 
Kocsis Fülöp elmondta: a ruszinok beszélik a még élő 
legősibb szláv nyelvet, miként a csángó magyarok egy 
archaikus magyar nyelvezetet őriznek. Az 1600-as 
évektől kezdve görögkatolikus felekezetűek, hitükért 
sokat szenvedtek. Egyik legjelesebb képviselőjük a 
szovjet diktatúrában vértanúhalált szenvedett  Boldog 
Romzsa Tódor munkácsi ruszin görögkatolikus püspök 
– ismertett e az érsek-metropolita. Ő ruszin származása 
mellett  azon a nyelven szólt a soknemzetiségű Kárpát-
alja közösségeihez, amilyenen őhozzá fordultak.

– A ruszinok egyik nagy problémája, hogy nincs 
anyaországuk, közösségeiknek mindenütt  maguknak 
kell helytállniuk és jogaikat érvényesíteniük. Ezért is 
fontos számukra, hogy Debrecenben közösségi házat 
építsenek, amihez egy kis fatemplomot is megálmodtak. 

Április 26-án az interjúban megemlített  debrece-
ni görögkatolikus ruszin közösségi házat is felavat-
ták Debrecen-Józsán. A szertartást Kocsis Fülöp ér-
sek-metropolita vezett e. Az általa megáldott  épület 
abból a célból épült, hogy a ruszinok vallási és társa-
dalmi központja legyen. Az épületre a Ferenc pápa ál-
tal márciusban megáldott  címer és kereszt is felkerült.

Kocsis Fülöp köszöntőjében kiemelte: rajtunk múlik, 
hogy valóban történelmi hatású lesz-e ez az esemény, 
vagy sem. A főpásztor arra buzdított , hogy az elénk 
tornyosuló akadályok hitünkben ne rendítsenek meg. 
Erre jó példa a közösségi ház; az ilyen fejlesztések ki-

küszöbölik belőlünk az elkeseredést és gyűlölködést, 
és mindinkább arra sarkallnak, hogy észrevegyük, mi 
a feladatunk – mondta az érsek-metropolita.

„Közösségi házat azért hozunk létre, hogy az közös-
séget teremtsen. Nyitott  közösséget. Nem csak néhány 
embernek, egy kisebbségnek, hiszen nem nevezhető 
közösségnek az, ami másokat kizár. Egy társulás akkor 
élő, ha befogadó tud lenni” – hangsúlyozta a főpásztor. 
Reményét fejezte ki, hogy „eljöhet az a nap, amikor uk-
rán testvéreink is meglátogatnak minket Debrecenben, 
és velük együtt  dicsőíthetjük az Úristent”.

Zárásként a görögkatolikus főpásztor bejelentett e, 
hogy e ház csak kezdet, a várostól kapott  telken van 
még hely egy még pompásabb építménynek. „Ha nyi-
tott  közösséget akarunk, akkor túl kell lépni a földi 
határokon, és mennyei közösséget kell építeni. Ha a 
Jóisten is segíti az elképzeléseket, akkor elkészülhet 
Debrecen első ruszin fatemploma” – mondta Kocsis 
Fülöp érsek-metropolita.

Giricz Vera, az Országgyűlés ruszin nemzetiségi 
szószólója történelmi jelentőségűnek nevezte a debre-
ceni görögkatolikus ruszin közösségi ház létrejött ét.

Az ünnepi eseményen Soltész Miklós, a Miniszterel-
nökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára is részt vett . Elmondta, hogy a ruszin kö-
zösségi ház felépítését 39 millió forintt al támogatt a a 
kormány, működtetésre 5 millió, kutatásokra további 4 
millió forintot biztosít a jövőben.

Magyarországon tizenhárom őslakos nemzetiséget 
ismer el az alaptörvény, a ruszin közülük a kisebbek 
közé tartozik, de ez nem jelenti azt, hogy csorbulnak 
lehetőségeik – közölte a politikus.

a Vatikáni Rádió 
és a Magyar Kurír tudósításai alapján

Címeráldás és közösségi házavatás
Aranylapok, aranynapok a magyarországi ruszinok történetében

M
Március végén egy általános kihallgatáson fogadta Fe-
renc pápa a magyarországi ruszin közösség képviselőit, 
s megáldotta a Kramarenko Viktor közösségi elnök és 
Giricz Vera szóvivő által színe elé vitt ruszin címert. A 
Szentszéki Magyar Nagykövetség segítségével létrejött 
találkozóról Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropoli-
ta számolt be a Vatikáni Rádió műsorában.
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