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Az általunk bemutatott ismeretek egy kevésbé tanulmányozott kutatási témát dolgoznak fel, melynek tárgya a keleti szlávok, ruszinok és oláhok hitélete Szent Cirill és
Metód (IX. század vége) misszionárius tevékenységétől a XVI. század közepéig.
E történelmi időszak meghatározó jelensége volt, hogy a Felső-Tisza régiója a
Nagymorva Birodalomhoz, a Bolgár Birodalomhoz és a Kijevi Ruszhoz tartozott. A
fokozatos bevonása a hatalmas középkori Magyar Királyság fennhatósága alá gyengén
dokumentált. E térség hitvilágának alakulását és fejlődését az eddigi tudományos történelmi kutatások Szent Cirill (Konstantin) és Metód apostolok misszionárius tevékenységéhez kötik, mely Nagy Moráviában és Pannóniában történt a IX. század második
felében, bár erre utaló közvetlen írott és régészeti források nincsenek.
A „szakadároknak” a ruszinoknak, oláhoknak, abban az időben két kolostora volt,
a hrusevói és a munkácsi, mely fő vallási központnak számított. Megjelenésük, ókori
történelmük és kanonikus joghatóságuk rejtély, ugyanúgy, mint ezen kolostorok kapcsolata a halicsi nagyvárossal, valamint a Přzemysl püspökséggel. Nem kevésbé ellentmondásosak maradtak azok a kérdések, melyek a munkácsi Csernek hegyen található
kolostorral kapcsolatosak. Gondolunk itt a „Lukács prezsbiterhez” és a „ruszin plébániához” fűződő felvetésekre, valamint a kijevi, nagyvárosi, uniátus Izidor álláspontjára,
magyarországi „szakadárok” „visszatérése” a katolikus egyházhoz, s a Firenzei székesegyház ezzel kapcsolatos 1439-i álláspontjára. Ezekre, s sok más kérdésre ad választ a
jelen kutatás, mely feltárja a hrusevói kolostor és a munkácsi püspökség kapcsolatát,
alárendeltségi viszonyát, a XV. század végétől a XVI. század közepéig.
A borítón egy XIV. századi freskó-másolat található,
amely a gerényi rotonda falát díszítette (Ungvár).
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Előszó
Jelen tanulmány egy kevésbé kutatott témával foglalkozik, mégpedig a keletiszlávok, ruszinok, oláhok vallási életével Szent Cirill és Metód misszionárius
tevékenységétől (a IX. század vége) a XVI. század közepéig. E történelmi időszak
meghatározó jelensége volt a Felső-Tisza régiója a Nagymorva Birodalomhoz,
a Bolgár Birodalomhoz és Kijevi Ruszhoz való tartozása, valamint fokozatos
bevonása a hatalmas középkori Magyar Királyság fennhatósága alá- mindez
gyengén dokumentált.
E térség hitvilágának alakulását és fejlődését az eddigi tudományos történelmi
kutatások Szent Cirill (Konsztantin) és Metód apostolok misszionárius tevékenységéhez kötik, mely Nagy Moráviában és Pannóniában történt a IX. század második
felében, bár erre utaló közvetlen írott és régészeti források nincsenek.
A „szakadároknak” – a ruszinoknak, oláhoknak, abban az időben két fő vallási
központja volt – hrusevói és a munkácsi kolostor. Megjelenésük, ókori történelmük
és kanonikus joghatóságuk rejtély, ugyanúgy, mint ezen kolostorok kapcsolata a
halicsi nagyvárossal, valamint a Przemysl püspökséggel. Nem kevésbé ellentmondásosak maradtak azok a kérdések, melyek a munkácsi Csernek hegyen található
kolostorral kapcsolatosak. Gondolunk itt a „Lukács prezsbiter” és a „ruszin plébániához fűződő felvetéseire, valamint a kijevi, nagyvárosi, unitárius Izidor álláspontjára a „szakadárok” „visszatérésére” Magyarországon a katolikus egyházhoz
kérdésben ökumenikus Firenzei Székesegyház 1439-ben.
Ezekre, s sok más kérdésre ad választ a jelen kutatás, melyet a szerző az olvasó
figyelmébe ajánl, s melynek alapjául a korábban megjelentetett cikkek szolgálnak.
Jelen könyv szerkezetileg egy előszóból, négy fejezetből áll, melyek tartalmazzák a témával kapcsolatos ismereteket. Gyakorlatilag minden fejezet részben
vagy egészében összhangban van a témában korábban Ukrajnában (Ungváron)
vagy Oroszországban (Moszkvában) megjelent azonos tematikájú cikkekkel.
Az első fejezet anyaga szinte teljes egészében megjelent egy külön cikk formájában még 2011-ben az Ungvári Nemzeti Egyetem Kárpátalja-kutatás Intézete
Kárpátika című regionális folyóiratának 40. számában. E könyvben azonban, az
előzőekben említett tanulmányhoz képest a téma szélesebb körű bemutatása történik.
A második és harmadik fejezet tartalma, mely a Máramaros megyei ruszinok
és oláhok hitéletével foglalkozik autonóm kolostor környékén Mihail archimandrit
Hrusevóban, az ő kanonikus és a társadalmi státuszával és kapcsolatával a nagyvárosi Gallíciával, az ezekről leírtak gyakorlatilag megmaradtak eredeti változatukban, olyan formában, ahogyan az első publikálásukkor voltak. Ezen információk
szintén a Kárpátika című újságban jelentek meg, 2013–2014 között (a 42. és 43.
számban).
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Végezetül, e könyv negyedik fejezetében található kutatási eredmények gyakorlatilag szintén korábban napvilágot láttak azonos címmel, mint az említett fejezet,
mégpedig az Orosz Tudományos Akadémia Intézet Szlavisztikai kutatások Intézete
jól ismert orosz folyóiratában, melynek címe: Belorusszia és Ukrajna: történelem
és kultúra (5. szám, 2015). E fejezet egy kibővített és kijavított változata a korábbi
publikációnak, melynek témája volt a Munkácsi kolostori templomok a XV. század
közepén, mely a már sokat említett Kárpátika folyóiratban jelent meg, mégpedig
2012-ben, a 41. számban. A javítások és kiegészítések főleg a periódus behatárolása
szempontjából történtek, mégpedig azon időszak tekintetében, melyben a Hrusevói
kolostor a Munkácsi püspökség fennhatósága alá tartozott, így a ruszinok és a helyi
templomok is, mindez a XV. század végén és a XVI. század közepén.
Ebből adódóan a négy fejezet 5-6 alfejezetből tevődik össze, valamint a szerző minden fejezetben arra törekszik, hogy kifejtse szubjektív véleményét, kutatási eredményét a különféle kérdések terén, a szláv, ruszin, oláh lakosok hitéletével
kapcsolatban Cirill és Metód testvérek misszionáriusi tevékenysége idején Nagy
Morávia és Pannóniában a IX. század végén.
Az említett területek szerkezeti egységébe a napjainkbeli Kárpátalja valószínűleg nem tartozott. Befejezve a legkorábbi történetét a két ruszin kolostornak –
melyek távol helyezkednek el egymástól az északi és a keleti részén a Magyar királyságnak, Hrusevó és Munkács a XIV. század végétől a XVI. század elejéig.
2017. október 14.
Az Istenszülő oltalma napján
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