
Mú ltból a iöv be...
 i lehet sé qeh a magqarországi ruszí nság é leté ben

P\z l998-as é ! í Ontls válto"állkat hlzltt a hazai ruszinsáq é le-

té ben. Az lhtóbei önkormáryzati é s kisebbsé qi választásoft

kapcsán a hazai ruszinság eqqsé ges er vel lé pett fel é s sikeresen

szerepelt a választások során. Né qu vidé kí  telepüIé seí  é s öt bu,
dapesti herüIetben sikerüIt ruszin hisebbsé gi önkormdntlzatot
lé trehozni, ké t telepüIé sen pedig ruszin elektort vdlasztani. Ez az
esemé nq a világ ruszinsáqának é Ieté ben is számottev , hisl,en

Magqarorszáqon eqaedüláUó lehetí sé gké nt, önkormángzati
szihten é Ivezheti a ruszinság a törué nu dltal biztlsftOtt kisebbsé qi

iog\kat. Haí linger Gábort d Maguar|rszági Ruszinok Szer-
vueté neh elnöké t arra ké rtük, hlqa é rté kelje az elmú lt é sl eseruó-

naeit é s mlndia eI a iöv re vonatkozó elfté pzelé seit.

- Elnöh ú r, hogqan é rté kelné  az l998-as é vet? MiIUen p1zi-

tí vumok é s negatí vumoft iátsz1ttak szerepet az elmú lt id szak-

ban a ruszinsáq é leté ben?

- l998 mindenké ppen a nagy fordulat é ve volt a ha-
zai ruszinság é leté ben, hiszen a választások bizonyí -
tották, hogy az e]mú lt né gy é v munkáia nem volt hiá-
bavaló, A választások sikere ielzi azt is, hogy szüksé g
van az egysé ges munkára azé rt, hogy a ruszin kisebb-
sé g mé g haté konyabban ké pviselhesse é rdekeit, A
meglep en magas választási arány azt is ielenti, hogy
a magyarországi ruszinság feln tt a lehetósé ghez,
hogy saját, autonóm önkormányzati keretek között
döntsön további sorsáról. Tehát a választásokat min,
denké ppen pozití Vumké nt é rté kelhetiük,

Sajnos a '98-as é vnek tragé diája is volt, ami é rintet,
te a ruszinságot is, ez pedig a kárpátaljai árví z, amely
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sok család é letkörülmé nyeit Veszé lyeztette, A
MARUSZE (Magyarországi Ruszinok Szeruezete) é s a
megalakult ruszin kisebbsé gi önkormányzatok aktí van
kivetté k a ré szüket abban, hogy segí tsé get küld|ünk
Kárpátalláral gy it akciókat szerveztünk - nagyobb
mennyisé g  gyógyszer, ruha é s é Ielmiszer szállí tmány
gy it össze -, a kiszállí tást is megszerveztük. Ré szt
vettem az egyik szállí tmány kí sé ré sé ben, Arra töreked,
tünk, hogy a szállí tmányok ne az ukrán hatóságok
gy jt helyeire kerüljenek, hanem a té nylegesen rá,
szorulók kapiák meg a né lkülözhetetlen csomagokat,
A tragikus napok után, a karácsonyi id szakban ruszin
é s magyar gyermekeket hoztunk át a határon, akiket a
Haldú szobszl i Ónkornányzat é s a Mú csongi Ruszin Önkor-
uátuJzat látotí  vendé gül, Úgy láttam, hogy a gyerme-
kek nagyon jól é rezté k magukat Magyarországon é s
1egalább az ünnepek alatt megfeledkeztek az otthoni
baIokról- Itt szeretné m megköszönni mindazok segí t,
sé gé t, akik hozzájárultak ahhoz, hogy segí teni tudjunk
a rászorultaknak.

- !999. január l8-án sor herült az Orsnágos Raszirr Ki-
sebbsé gi Önhormónyzat választmánqi qg Ié sé re. Milyen válto-
zdsok vdrhatók d MARUSZE é leté ben: meqtartjÍ  e továbbra is

társadalmi szerlezeti funkciólát, esetleg átalakul, vagq meqsz ,

nií . a szervezet? yárhatóak+ további váItozások a mé dí ák teri-
Ieté n - gondoloh itt a ,,Ruszin É le{ cfuí  ú lság é s a Magqar
Rádió ruszin nemzetisé Oi ad,ására.

- AZ a többé Ves munka, amelyet a MARUSZE elnö,
keké nt eddig vé geztem, ú gy é rzem felké szí tett a rám
váró feladatokra, Termé szetesen az országos önkor-

Hattinger Gábor, az országos önkormán}zat elnöke
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mányzat megalakulásával megváltozik a MARUSZE
szeí epe is, Mivel az elmú lt né gy é vben nem rendelkez-
tünk orczágos önkormányzattai, eZé rt a Szeruezet látta
el az országos é rdekké pviseleti funkciókat. Most ezt a
feladatot vállalja az országos önkormányzat, Termé -
Szetesen eZ ú i szervezeti Struktú rát kí ván, Sajnos az
eddigi gyakorlat az volt, hogy a kis költsé gveté S miatt
a MARUSZÉ -ben dolgozók egyszerre láttak el minden
feladatot: az ú jságszerkeszté st, a rádióm sor-
ké szí té st, az é rdekké pviseltet é s aZ adminisZtIatí V te-
end ket, Ennek ellené re ú gy é rzem, hocy a MARUSZE
eddig iól m ködött é s az elmrllt é vekben nagyon ko-
moly munkát Vé gzett a ruszin ku]tú Ia é s identitáS
meg zé se é rdeké ben. Keretei köZött lé trejött egy tu,
dományos inté zet, ew tántslplrt, egy mí ivé szeti egqesület,

ruszin ú isáT é s rádióadds, elindulhatott a ruszin nyelvok-

tatás a mú csoryi általános iskolában, Büszké n könyvel-
hetjük el, hogy a MARUSZE m ködé se alatt nagyon ló
kapcso]tatokat é pí tett ki a küIfiildi ruszin szervezetek-
kel, hiszen nem vé letlenül rendezté k meg l997-ben
Budapesten a Ruszinok lY. Yilágkongresszusát.

Szeretné m elé rni, hogy minden területnek ]egyen
saját felel se, í gy javulhat a munka hatásfoka, Szeret-
né m elé rni azt is, hogy az országos testület miel bb
közös nagy szé kházba költözzön, ezzel remé lhet leg
javulna a munka infrastrukturális háttere iS. A,,Ruszin
É let" {a magyarországi ruszinság hivatalos lapja) is át-
alakul. Teí vezzük az oldalszám felemelé sé t é s a lap
szerkeszté si koncepciójának átalakí táSát is: önálló ro-
vatokat biztosí tanánk mind a vidé ki, mind a budapes,
ti önkormányzatoknak, a kultú rának, a tudományos
teú letnek, a vallásnak, A ielenleg ké thetenké nt meg-

ielen  lapunkat magazin jelleg , szí nes borí tójú
havilap váltaná fel, ahol minden, a í uszinságot é rint 
terüIetr l tájé kozódhatnának az olvasók. Szeretné m
ösztönözni a lap szerkeszt it é s ú jságí róit, hogy min -
sé gé ben is váItozzon meg a lap, hiszen remé lhet leg

az országos é s a budapesti testületek megalakulásá-
val az információáramlás is könnyebb lesz. A ruszin
nyelv  rádióadás is remé lhet leg szí nesebb lesz.
szerkezeti átalakí tások itt is váí hatók,

A MARUSZE eddigi m ködé se az elmú lt nyolc é v-
ben a hazai ruszinság egyik .,lletbentartó" té nyez ie volt.
Feladatainak ielent s ré SZe az országos önkormányzat
hatáskólé be kerül, mé gsem gondolom, hogy fel kelle-
ne a szeí vezetet számolni, hiszen társadalmifunkció
jellegé t továbbra is megtarthatja, kapcsolatokat é pí t-
het, ápo]hat, összefoghat,

- N ohtóbei váIasztások ered,mé ntlei, az Orsnágos Ruszí n
önhormáryzat megalakí tása milqen reakciót, lisszhangot váI-

tott ki a külföldi ruszinlk höré ben?

- Csak pozití v tapasztalatokról tudok beszámolni, A
környez , ruszinok által is lakott té rsé gekben óriási az
é rdekl dé s, Mindenhol nagy elismeré st vált ki az a
té ny, hogy Magyarországon, ahol a ruszinság kisebb
számban é l, saját kulturális autonómiát é lvezhet, Ez a
pé lda jelenleg egyedülálló a világon, hiszen csak a
Volt JugoszláVia területé n é lvezhettek hasonló jogokat
a ruszinok a dé lszláv háború  kitöré sé ig, Jelenleg mé g
m ködik az oktatási rendszerük, az elemi iskolától a
fels oktatásig, de az ott é l  ruszinság iogi státusa
rendezetlen, A ruszin kulturális autonómia lé treiötte
dicsé ri a magyar kormány kisebbsé gi potitikáját, de
dicsé ret illeti a kisebbsé gi vezet ket is, akik állhatatos
munkával mindezt elé rté k,

Nagy az é rdekl dé s azé rt is, mert a hazai ruszinság
é leté ben el ször törté nt meg, hogy egysé ges er vel
ké pviseltette magát a választások során é s ú gy é rzem,
hogy ebben nagy é rdeme van a MARUSZE eddigi te-
vé kenysé gé nek, Hogy mennyire jelent s volt az é rdek-
l dé s, ielzi az is, hogy a környez  országokból minden
ruszin szeruezet ké pviseltette magát megfigyel ké nt a
ianuáí  l8'ai választási esemé nyen, 

zelles László
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