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az általunk bemutatott ismeretek egy kevésbé tanulmányozott kutatási témát dol-
goznak 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 
nagy morva Birodalomhoz, a Bolgár Birodalomhoz és a kijevi ruszhoz tartozott. a 
fo kozatos bevonása a hatalmas középkori magyar királyság fennhatósága alá gyengén 
dokumentált. e térség hitvilágának alakulását és fejlődését az eddigi tudományos törté-
nelmi kutatások szent Cirill (konstantin) és metód apostolok misszionárius tevékeny-
ségéhez 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 kap-
csolata a halicsi nagyvárossal, valamint a přzemysl püspökséggel. nem kevésbé ellent-
mondásosak maradtak azok a kérdések, melyek a munkácsi Csernek hegyen található 
kolostorral kapcsolatosak. gondolunk itt a „Lukács prezsbiterhez” és a „ruszin plébá-
niához” fűződő felvetésekre, valamint a kijevi, nagyvárosi, uniátus izidor álláspontjára, 
magyarországi „szakadárok” „visszatérése” a katolikus egyházhoz, s a Firenzei székes-
egyház 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.
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Előszó

Jelen tanulmány egy kevésbé kutatott témával foglalkozik, mégpedig a keleti-
szlávok, 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 tevékenysé-
géhez 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 ellentmon-
dásosak maradtak azok a kérdések, melyek a munkácsi Csernek hegyen található 
kolostorral kapcsolatosak. gondolunk itt a „Lukács prezsbiter” és a „ruszin plé-
bániához fűződő felvetéseire, valamint a kijevi, nagyvárosi, unitárius izidor állás-
pontjára 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 tartal-
mazzák 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 for-
májában 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 törté-
nik.

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 nagyvá-
rosi gallíciával, az ezekről leírtak gyakorlatilag megmaradtak eredeti változatuk-
ban, 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 gya-
korlatilag 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 szer-
ző minden fejezetben arra törekszik, hogy kifejtse szubjektív véleményét, kutatá-
si 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 valószí-
nűleg nem tartozott. Befejezve a legkorábbi történetét a két ruszin kolostornak – 
melyek távol helyezkednek el egymástól az északi és a keleti részén a magyar ki-
rályságnak, Hrusevó és munkács a Xiv. század végétől a Xvi. század elejéig. 

2017. október 14. 

Az Istenszülő oltalma napján


