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a Magyarországi Ruszin T[dományos lnté zetet

A z 1996 é v ianuár l-t l Buda-
lJl p"rt szé khellyel m köd  Ma-
gyarországi Ruszin Tudományos
lnté zet (MARUTI), alakuló ülé sé t
az é v május 7-é n tartotta. AZ lnté -
zet az l8ó4-ben Ungváron megala,
kult szent Bazil Társulat ruszinofil
korszakát tekintette szellemi el d-
jé nek, valamint a IL világháború
é vei alatt Ungváron m köd  Kár-
pátallai Tudományos Társaságot,
amelvet gyakran Ruszin fudomá-
nyos Akadé miának is neveztek. A
MARUTl alapí tásának öt]ete
egyé bké nt l993-ban Született é s
Popoví cs Tibor Miklóstól, a MTA Kö-
zé p- é s Kelet-Európai Akadé miai
Kutatási Központ tudományos
munkatársától származott, aki
lq92, óta a Magyarországi Ruszi-
nok Szervezete (MARUSZE) tudo"
mányos tanácsadóid Volt, A RUszin
Inté zet alapí tásának gondolatát Magyarország egyik
legismertebb törté né sze dr Cairrresi Sándor professzor,
a Közé p- é s Kelet-Európai Akadé miai Kutatási Köz-
pont Vezet je is támogatta.

A MARUTI indí tásánál Popovics Tibor Miklós csak
ké t osztályt SZeretett volna: a társadalomtudományit,
valamint a nyelv- é s irodalomtudományit- Hattinqer
Gábor, a MARUSZE elnöke e kett n kí vül mé g egy né -
pi é pí té szeti, valamint egy né pzenei osztály lé trehozá-
sát is szorgaimazta, fu lnté zet vé gül né gy osztá|lyal
indult:

| . T drs adalomtudomáryi osztá|y ( törté nelem, né praiz,
demográfia, szociológia, politológia, í öldraiz, kózgaz,
daságtan). Osztályvezet : Popovics Tibor Miklós tudo,
mányos munkatárs, Közé p- é s Kelet-Európai Akadé -
miai KutatáSi KöZpont, Budapesti Közgazdaság-tudo-
mányi Egyetem, Budapest,

2. Nyelv- é s irodalomtudomáwli, valamint pedagógiai osz-
tály, Osztályvezet : dr. IJdvai lstván tanszé kvezet  f -
iskolai tanár, egyetemi magántanár, Ukrán é s Ruszin
Filológiai Tanszé k, Bessenyei György Tanárké pz  F is-
kola, Nyí regyháza.

3. Nópi é pí té szeti osztály, Osztályvezel : Tomcsángi Mi-
hály é pí té szmé rnök, Budapest,

4. Nópzenei, m vé szeti, kulturális osztály, osztállvezet :
Bartha Sándor Zenetanár, Budapest,

Az Inté zet szerette Volna meghonosí tani Magyalor,
szágon a ruszinisztikát, egy olyan komplex jelleg  ú j

tudományos irányzatot, amely interdiszciplináris esz-
közökkel vizseália a ruszin vonatkozású  ké rdé seket. A
MARUTI kutatásaiban nemcsak a mai Magyarország

Ké püí k Eperiesen (Pí €§ov, szlovákla), ,Á ru§zln nyelv aktuálts ké rdé set" cí m 
koní ercnclán ke§zült, 1999. áprlltsában: cé pányt.Báí do§ lózsefné  (a F váro§t Rü§dn
xtsebbsé gt Önkományat elnöke), Popoú c§ nboí  Mlkló§ (a Ma€yaí oí szátl Ru§dn

Tldományo§ Inté zé t tgáz€aüóla), vladtnlt Fedlnlslne€, í ó (Un€ráí )

területé re vonatkozó elemzé sek, hanem a törté nelmi
Magyarország területé re kiteried k iS prioritást kap-
tak, Az é vszázadok során ugyanis a Kárpát-medencei
é s a Duna-táji ruszinok nagyobb ré sze (a lengyelorszá-
gi lemkók kivé telé vel) a törté nelmi Magyarolszágon
é lt. A ruszinokról szóló forrásanyagok jelent s ré sze
MagyalorcZágon ielent meg magyar é s ruszin nyelven,

AZ lnté Zet tervei között szerepelt egyebek köZött a

magyarországi ruszin irodalmi nyelv kodifikálásának
el ké szí té se, valamint tanulmányok, könyvek, cikkek
publikálása a ruszinok eredeté r l, a ruszin-magyar
együtté lé s ké rdé seir I, az inteletnikus kapcsoIatok ie,
Ient sé gé r l, vallástörté neti ké rdé sekró], né praizi é s
demográfiai vonatkozásokról is,

A MARUTI számos hazai é s külföldi kutatóm -
hellyel, a MTA Nyelvtudományi, Törté nettudományi,
Né praizi, Ré gé szeti, FöldraIzi, Politikatudományi,
Közgazdaság-tudományi, Világgazdasági Inté zeteivel,
a Regionális Kutatások Központjával, a Teleki László
Alapí tvány Kelet-Európa lnté zeté vel, a Geopolitikai
lnté zette], a Külügyi Inté zettel, valamint egyetemi, f -
iskolai törté nettudományi, földraIzi, né prajzi, szlavisz-
tikai tanszé keivel, különböz  hazai kisebbsé gi kutató
inté zetekkel, valamint külföldi szlavisztikai tanszé kek-
kel é s inté zetekkel kí Vánt együttm ködni-

Fl opovics Tibor Miklós l99ó-ban pályázatot nyú i-
F tórt U" a Magyarországi Nemzeti é s Etnikai Ki-
sebbsé geké rt Közalapí tványhoz a világ els ,,Ruszin
Törté nelmi Atlasz"-ának összeállí tása é rdeké ben, A
pályáZatot elfogadták, az atlasz ké ziIata l997-ben eI-
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ké szült, l99ó |ú niusában a M vel dé si é s Közoktatási
Miniszté rium Kisebbsé gi F osztályától a következ 
kutatási té mák kidolgozásához ké rtünk anyagi segí t-
sé get: l. dr. Tamás Edit (Sárospatak): ,,Komlóskára vo-
natkozó levé ltári adatok feldolgozása": 2_ dr, BOtIik |ó-
zsef (Budapest):,,Interetnikus kapcsolatok va]lástörté ,
neti vonatkozásai É szakkelet-Magyarországon, külö-
nös tekintettel a ruszinokra"; 3. dr. |obbáqy Mária té -
mavezet , Zsí ros Miron é s Filkóházi Zoltán köZlem kö-
d k ( Kazincbarcika-Mú csony) :,,Mú csony törté nete é s
etnográfiáia a XVll_ századtól napjainkig (l99|)": 4.
Popovics Tibor Miklós (Budapest): ,, A ruszinok erede-
te a legú |abb kutatások tükré ben", valamint ,,A ruszi,
nok antropogeográfiája": 5- dr. Szabó Róbert (Buda-
pest): ,,A ruszin ké rdé s a csehszlovákiai magyar saitó-
ban l92l-t l l930-ig", Ezenkí vül hozzáiárulást ké rtünk
az lnté Zet m ködé si költsé geihez, A Miniszté rium
mé ltányolta pályázati ké relmünket, de az igé nyeltné l
sokkal kisebb összeget biztosí tott, Emiatt csak a m -
ködé si költsé gek, valamint egy nagyszabású  I. nem-
zetközi ruszinisztikai konferencia í inanszí rozására
nyí lt lehet sé g,

A MARUTI l997. máius 3 l -é n a IV Budapesti Ruszin
Világkongresszushoz kapcsolódóan megszervezte az
Els  Nemzetftözi Ruszinisztikai K\ní erenciát Budapesten. A
konferencián ké t szekció, a törté nelmi, né pra|zi é s po,
litológiai, illetve a nyelvi, irodalmi é s pedagógiai m ,
ködött. Az els  szekcióban összesen huszonné gy el -
adás hangzott el vagy került beküldé sre, A második
szekcióban a szerz k tizennyolc el adást tartottak,
Összessé gé ben negyvenké t el adás szövege állt össze
tizenegy ország ( Magyarország, Iugoszlávia, Szlovákia,
Lengyelország, Ukrajna, Kanada, USA, lisztország,
Oroszország, Fehé roroszország, Románia) el adóinak
tolmácsolásában. Mindenki olyan ruszinisztikai té má-
Val szerepelhetett, ami neki szimpatikus Volt, Csak
annyi volt a megköté s, hogy a szerz k tudatosan ne
mossák össze a ruszint az ukránnal, A konferencia
napján HodinÉ a Antal akadé mikus, világhí r  magyaror-
szági ruszinkutató emlé ktábIáját is felavattuk, leszár-

mazottai, illetve rokonai ielenlé té ben, Az Inté zet ily
módon is szeretett volna adózni minden id k legna-
gyobb ruszinkutatóia emlé ké nek, Az L Budapesti
Nemzetközi Ruszinisztikai konferencia el adásainak
szerkesztett kötete már nyomdában van, remé nyeink
Szerint 2000-ben log megje|enni,

fu L Nemzetközi Ruszinisztikai Konferencia ma-
gyarországi, iIletve külföldi visszhangja igen pozití V
volt, Mindez arra ösztöké lt bennünket, hogy folytas-
suk a magyaIországi ruszinisztikai konferenciák soro-
zatát, Ezeket már sz kebb té makörökben kí vántuk
megvalósí tani oly módon, hogy minden el adás után
legyen lehet sé g hozzászólásokra vagy vitákra_ Í gy vi-
szonylag kis lé tszámú  (l5-20 el adós) tudományos
m helymegbeszé lé sekre kerülhetett so1 amelyek sok-
kal iobban megfeleltek egy haté kony kisebbsé gi kon-
ferencia követelmé nyeinek, mint egy nagy lé tszámú
tanácskozás,

l998, máius 4-é n sor került a Il. Budapesti
Ruszinisztikai Ko nf e renciára a Budapesti M vel dé s i Köz-
pontban,,Trrületi kutatásoh a maggarorsziqi ruszinisztiká-
bdrt" té makörben. Anyagi támogatás hiányában a tu-
dományos fórumra külföldi el adókat meghí vni nem
tudtunk, A fórum munkáiában olyan ismert magyaror-
szági szakembereket sikerült bevonni, mint dr. Udvari
István (Nyí regyháza), dr. Mizser Laios (Nyí regyháza),
dr. Antal Zolí án (Budapest, ELIE), dr, Ti,l?r Tibor (Bu-
dapest), dr. Botlik |ózsef (Budapest) é s mások, A kon-
ferencia sikeresnek bizonyult, é s el adásainak szer-
kesztett kötete szinté n kiadásra vár,

A lll Budapesti Nemzetközi Ruszihisztikai Klní erenciát
l999, máius 3l-é n a Fóvárosi Ruszin Kisebbsé gi Ön-
kormányzat tanácstermé ben tartottuk meg, Té mája ,,A
ruszinok kultú rtörté nete a XYlll-XX. szizadban" Volt, A tu-
dományos fórumon huszonegy el adás hangzott eI
ruszin vagy magyar nyelven (egyes szerz k azonban
csak postán tudták elküldeni el adásuk szöVegé t), A
tanácskozáson olyan ismert küIföldi ruszin szakembe-
rek szólaltak fel, mint a kárpátal|ai ungvári í ró, iroda-
lomtörté né sz Szocska László é s a munkácsi publicista,

pedagógus Sepd AndráS. Postán
küldte el el adását a krakkói olena
Ducz-Fajfer dr,, az eperiesi Anna
Pliskova dr,, Mihál Popoví cs dr, é s
Cábriel Beszkid magiszter. A IIL
Nemzetközi Ruszinisztikai Konfe-
rencia egyé rtelm en bizonyí totta,
hogy a ruszinok f leg a közé p- é s
nyugat-európai kultú rkörhöz tar-
toznak,

Ugyancsak a F Városi Ruszin Ki-
sebbsé gi Önkormányzat tanácster-
mé ben Valósí tottuk meg a IV Bada-
pesti Nemutközi Ruszinisztikai KOní e-
renciát is 1999. jú nius 21_22-é n ,,fu
Il00 é ves ruszin-maqllar bóké s equí itt-
é lé s pé Idaé rtók  lehet Közé p-Eur pa né -
pei számára" cí mmel, A tanácskozá-
son elhangzott vagy postán bekül-
dött el adások száma mintegy

Hodlnka Antal akadé rnlkus, vt|ághí rú  rusztn kiltátó emlé ktábláiának koszorú ása,
1999. |ú nlus 2 t. Budapest, vt. Benczú r u. 
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hrjsz volt, Három ismert külföidi ruszin kutató tartott nyos fokozattal rendelkezik. Pé nzügyi források hiányá,
el adást: a már emlí tett Szocska László é s Sepa And, ban a MARUTi |elenleg nem tudja közvetlen módon
rás, valamint a pozsonyi Ondik Tibor Postán kaptuk támogatni a közrem köd  kutatók munkáját, ezé It
meg az egyik legismertebb ruszin törté né sz, a csehor- csak a kutatások koordináIására szorí tkozhat. Arra ösz-
szági chebi lván Pol dr, el adását, A konferencián tönzi  ket, hogy kutatásaikhoz pé nzügyi támogatást a
megjelent dr. Nanovfszky György a Külügyminiszté rium különböz  alapí tványoknáI próbáljanak szerezni,
f osztálwezet ie, volt moszkvai nagvkövet is. A III. é s A korábban már emlí tett kutatási té mákon kí vül az
a lV Nemzetközi Ruszinisztikai Konferencia magyaror- lnté Zet ielenleg az alábbi té mákat koordinálja:
szági, illetve külföldi megí té lé se igen kedvez  volt. Az . Csé pányi-Bárdos Józsefné  (Kiss Judit): A
el adásokat külön kötetben szinté n szeretné nk maid komlóskai ruszinok egyes né praizi vonatkozásai
a Ruszinisztikai Koní erenciák sorozatban kiadni. A a Dr Sasvári László; Ruszin alapí tású  görög katoli-
MARUTI másik solozata a Ruszinisztikai Tanulmányoft- kus templomaink
Ebb l ielenleg ké t kötet van nyomdában: a világ els  . Sziráki György: A ruszin iskolaügy területi ké Idé -
,,Ruszin Törté nelmi Atlasza", Valamint a Popovics Ti- sei
bot Miklós születé sé nek hatvanadik é vfordulóiához . Dr. Tiner Tibor: A ruszinok által is |akott Borsod-
kapcsolódó ,,Válogatott ruszinisztikai tanulmányok". Abaú i-Zemplé n megyei települé sek közlekedé sföld-

Az lnté zet jelenleg ké t osztályból áll: a társadalom- rajzi vonatkozásai
tudományiból (osztályvezet  Popovics Tibor Miklós), a Dr Csirpák Emil, Az orosz nyelv hatása a ruszin
valamint a nyelvi, irodalomtörté netib l (osztályvezet  irodalmi nyelv kialakulására
dr. Csipák Emil). A korábbi né pi é pí té szeti, Va]amint . ouliskovich Viktor: Kí sé rletek a ruszinok irodalmi
né pzenei osztály 1998-ban a társadalomtudományi nyelvé nekkialakí tására
osztályba olvadt be, Az lnté zet legmagasabb fóruma a a Dr Molnárfi Tibor: A magyarországi ruszin vonat-
tudományos tanács. Tagjai: dr, Botlik |ózsef ú |ságí ró, kozású  demográfia aktuális ké rdé sei
kisebbsé gkutató törté né sz; dr. Csirpák Emil nyelvé sz; . Dr, Veres Pé ter: A ruszin ké rdé s egyes geopoliti-
dr. Molnárfi Tibor demográfus; dr Mózsd Szabolcs kai vonatkozásai
orvos-radiológus professzor; dr Popovics Tibor Mik- a Dr. Tomisa llona: Ruszin vonatkozású  görög kato-
lós közgazdász, geográfus, törté né sz; dr, Rirzsa György likus templomi zászlók
m Vé szettörté né sz professzor; dr- Sasvái László nyel- a Dr, MóZSa Szabolcs: KöZé p-Európa ruszinok lakta
vé sz, vallástörté n é sz; dr. Tomisa Ilona vallásné prajzos; körzeteinek egyes környezetvé delmi vonatkozásai
dr Vergs Pé ter né prajzos, politológus, AZ |ní é zeí  igaz- a Dr. Botlik József: A ruszinok é s a görög katolikus
gatóia ielenleg dr. Popovics Tibor Miklós, tudomá- vallás
nyos titkára dr. Veí es Pé ter, A tudományos tanács tu- a Dr Ré dei Mária, A ielenlegi nemzetközi migráció
dományos eszközökkel vé di a ruszinisztikai kutatóm - egyes ruszin vonatkozásai
hely függetlensé gé t é s autonómiáiát, hiszen CSak í gy . Dr, Kótyuk Erzsé bet: A kárpátaliai né pi gyógy-
lehet biztosí tani a szú ksé ges tudományos szí nvonal módok egyes ruszin vonatkozásai
fenntartáSát. A MARUTI nem szí vesen integrálódna be . Dr, Popovics Tibor Miklós: A KöZé p-Európai lé gió
a 1elenlegi vezeté s  Országos Ruszin Kisebbsé gi Ön- ruszin fatemplomai
kormányzatba, ahogyan korábban a Magyarországi . Dr, Popovics Tibor Miklós, Koriatovics Tódor lit-
Ruszinok Szervezeté be sem óhaitott, Az utóbbival va- ván fejedelem é s a ruszinok
ló együttm ködé s nem bizonyult szerencsé snek. A hazai kutatókon kí vül mé g né gy külföldi ruszin

Az lnté Zet az |997. é Y kivé telé vel nem kapott Sem- kutató is együttm ködik a MARUTl-Val, a következ 
milyen pé nzügyi támogatást, Nincs függetlení tett stá- té mákban:
tusza, mé g az igazgatónak sem, Helyisé ge sincs, mert O Szocska László (Ungvár): A mai ruszin irodalom
bé rleti dí jat fizetni nem tud, ezé rt az igazgaló lakásán aktuális ké rdé sei
m ködik. Ezek a körülmé nyek sajnos nagyon hátrál- . Sepa András (Munkács): A XlX, századi ruszin
tatják aZ Inté Zet tevé kenysé gé t, Mint a magyarországi nemzeti é breszt k
ruszinság egyetlen legitim kutatóm helye é s a ruszin . Gábriel Beszkid (Eperies): A ruszinok kulturális
nemzeti identitás fenntartásának f  tudományos ihle- é s felvilágosí tó tevé kenysé ge Eperjes környé ké n a
t je, a MARUTI - a sok nehé zsé g ellené re - mé gis XIX. század második fe]é ben
igyekszik fennmaradni, alkalmazkodni a mostoha vi- o Dr. Mihál Popovics (Eperjes): Az Eperies környé ki
szonyokhoz. AZ Inté zettel mintegy hrlsz magyarországi ruszinok törté nete
kutató m ködik együtt, EZek nagyobb ré sze tudomá- P. T. M.
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