
A ruszin oktatás kezdetei a közé pkori
Magyarországon

rlonrosan meeá||apí tani aZ|,, hogy mikor jöttek lé tre
Fo, etsO istú l á törlé neimi Magyarország ,uszi-

nok lakta vidé kein, nem könny  feladat, Tekintette]
azonban arra, hogy a feudalizmusban az iskolaügy -
nemcsak a törté nelmi Magyarországon, de más euró-
pai országokban is - rendszerint az egyházak kezé ben
volt, több mint valószí n , hogy a magyarországi ruszi-
nok e] ször egyházi iskolákban tanulhattak kolosio-
rok, illetve templomok mellett.

Sok magyar törté né sz a mú ltban é s jelenleg, azt a
koncepciót támogatta, illetve támogatia, hogy a ruSZi-
nok beszivárgása a törté nelmi Magyaí ország területé -
re csak a tatárjáráS után kezd dött, aXIll- század má-
sodik fe]é ben é s a XVIII, századig tartott, A magam ré -
szé r l ú gy vé lem, hogy a honfoglaló magyarok azon a
területen, amely ma Kárpátaliához é s Keiet-Szlovákiá-
hoz tartozik, már találkoztak ott é ]  szlávokkal, akik
több mint valószí n  fehé r horvátok é s fehé r szerbek
voltak, a mai horvátok illetve szerbek  sei, Amikor a
VI-VI]. században a fehé r horvátok, illetve fehé r szer-
bek nagyobb té sze az avarok nyomására ké nytelen
volt a Kárpát-medencei  shazából dé lebbre, a Bal,
kánJé lsziget té rsé gé be vándorolni, kisebb ré szük
mé gis a Kárpát-medencé ben maradt, í gy egyebek kö-
zött azon a teí ü]eten, amely ma Kárpátalia é s Kelet-
Szlovákia né ven szerepel a té rké peken. Ezt egyes kró-
nikák alátámasztiák. Minden valószí n sé g szerint fe-
hé r horvát volt Laborc fejedelem is, Az emlí tett fehé r
horvátok, illetve fehé r szerbek Voltak a maj kárpátaliai
ruszinok legré gebbi szláv  sei. Tekintette] arra, hogy a
honfoglaló magyarok itt találkoztak mé g Zalán bolgár
vezé rre] is, felté telezhet  bizonyos lé tszámú  bolgár
ielen]é t is,

I ruszinok imé nt vázolt saiátos löflé nete termé sze-
At"."n rányomtd bé lyegé t a ruszin iskolaügy mú ll-
iára is. A szlávok nagy hitté rí t i, Cirill é s Metód, a
Nagymorva fejedelemsé gen kí vül megfordulhattak
azon a területen is, amely ma Kárpáta]ia é s Kelet-
Szlovákia né v alatt ismert, é s aho1 a IX. század máso-
dik fe|é ben fehé r horvátok, fehé r szerbek, bolgárok é s
avarok é ltek. Í gy megtörté nhetett, hogy a ruszinok
ezen  seit vagy azok egy ré szé t esetleg már id számí ,
tásunk után 8ó2-8ó3-ban, tehát a magyar honfoglalás
el tt megkeresztelté k (igaz erre megbí zható bizonyí -
té k nincs), Amennyiben mé gis ez törté nt, akkor a mai
ruszinok  sei már akkor a Ix, század második felé ben,
valamilyen formában ré szesülhettek egyházi oktatás-
ban, Elké pzelhet , hogy a ruszinok  seinek köré ben
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terjeszked  kereszté nysé g (amely feltehet en bizánci
í í tusú  é s ószláv nyelv  volt), már a lX, század után
é letre hí vta az els  templomokat é s kolostorokat,
ahol oktatás is foli,t. En l tanú skodik egyebek között
az a té ny, hogy már a XI-XII- században voltak olyan
iskolázott é s m velt szláv emberek a mai KáIpátalia
területé n, akiket szí vesen alkalmaztak különböz  be-
osztásokban pé ldául a Kijevi Rusz fejedelemsé gben.
A XllL századi tatáriárás során a kárpátaljai egyházi
központok, í gy az iskolák nagyobb ré sze is e]pusztult.

A ruszin egyházi oktatás ú iiászületé se a XlV század-
ban ment vé gbe, Ebben nagy szerepet játszott a
Szentmihálykórtvé ]yesi (Hrusovói) görögkeleti kolos-
tor alapí tása a XIV század közepé n Máramaros me-
gyé ben (egyesek szerint ott már a X. században is volt
kolostot de erre nyomós bizonyí té k nincs), Mé g talán
enné l is nagyobb esemé ny volt a munkácsi görögkele-
ti kolostor ]é tlejötte a XIV század Vé gé n Koriat1vics Tó-
dor ]itVán feiedelem közrem ködé sé vel (vannak olyan
felté telezé sek is, hogy ezt a kolostort már ióval koráb-
ban alapí tották, é s KoIiatovics idejé ben csak kib ví -
tetté k). Mind a szentmiháiykörtvé }yesi, mind a mun-
kácsi kolostor fontos oktatási funkciókat is betö]tött,
é s az ott tanuló ruszinokból egyebek között görögke-
leti papokat, illetve Szerzeteseket ké peztek, A görög-
ke]eti vallás mellett Kárpátalián meghonosodott a ka-
tolikus vallás is, de ez utóbbi els sorban a ruszinok-
kal együtt é l  magyarok é s né metek köí é ben terledt
el, kezdetben a ruszinokra nem volt nagy hatással,
Ezé rt a latin nyelv  katolikus iskolákban (a legjobb
volt a pálosok álta] a XlV század vé gé n alapí tott ung-
Vári] ruszinok akkor mé g SZinte nem tanultak.

A kárpátaljai oktatásügy törté neté ben ú j lelensé g-
ké nt több felekezeti iskola is megjelent a XV-XVL SZá-

zadban Ungváron, Munkácson, Beregszászon, Nagy-
sz l sön, Huszton, Té cs n, Aknaszlatinán é S másutt,
amelyek egy ré szé ben í uszinok is tanultak,

A í eformáció elterjedé se Kárpátal|án a XVl-XVlL
században református isko]ák alapí tásával járt, de ru-
szinok ezekben is alig fordultak meg.

^ 
Z l646-os ú gynevezett Ungvári Unió deklalálta a

fkárpátaliai ruszinok vonatkozásában az ú i görög ka-
tolikus vallás lé trejötté t. Ennek központja a munkácsi
kolostor lett, ahol egy fels fokú  iskola nyí lt görög kato-
likus ruszin papok, ilJetve kántortaní tók ké pzé sé te, Eb-
ben az iskolában ló7l-ben mintegy hú sz f  tanult egy-
házi szláv, ilietve ószláv nyelven, Az ú j vallás vezet i tá-
mogatták ú |abb felekezeti iskolák alapí tását Kárpáta]-

ián, amelyekben egyre több ruszin tanult. A XVII. század
nyolcvanas é veiben Kárpátalián már mintegy neglven,
f leg felekezeti iskola m ködött. Ezek közül kiemelke-



dett Kárpátalla els  gimnáZiuma, amelyet Druget gróí
alapí tott Ungváron a XVIL száZad közepé n, (AZ ungvári
gimnázium el dié t lól3-ban hozták lé tre, Homonnán,
ugyancsak Druget gróf kezdemé nyezé sé re,) Kezdetben a
gimnáZiumnak mintegy ötven tanulója volt, ké s bb a
lé tszám elé rte a százhetven f t. Sok, a gimnáziumban
Vé gzett tanuló tovább folytatta tanulmányait különböz 
katolikus, illetve görög katolikus közé p-, é s fels fokú
papnevel  inté zetekben, egyesek pedig egyetemeken.
Az ungvári gimnáziumban magyarok é s né metek mel-
lett ruszinok is tanultak, els Sorban göIög katolikus pa-
pok, nemesek, tisztvisel k, valamint gazdag kereskedók,
ké zm vesek é s parasztok gyerekei, Annak é rdeké ben,
hogy a különböz  elemi iskolákban tanuló ruszinok
anyanyelvükön tanulhassanak, a munkáCsi görög kato-
likus egyházmegye püspöke Canrlis lózsef ló98-ban ki-
adta a ,,Katekizmust", ló99-ben pedig ,A szláv nyelv
ábé cé skönyvé t", Ezek voltak tulajdonké ppen az els  di-
rekt, a kárpátal|ai ruszinok számára nyomtatott anya-
nyelvi könyvek, amelyek egyszer  é s közé rthet  né pi ru-
szin nyelven í ródtak.

fu Ungvári Unió ké tsé gtelenül rendkí vüli esemé ny volt
a magyarországi ruszinok é leté ben, mert ezzel lehet sé g
nyí lt a kulturáIis, illetve társadalmi é s gazdasági felzárkó-
zásra a katolikus Nyugat-Európához, vagy legalábbis el
lehetett indulni ezen az ú ton, szemben a további görög-
keleti vallás e€yoldalú  olosz orientációiával.

/f kárpátaIiai görög katolikus egyház megórizhette a
flkorábbi szertartások é s hagyományok zomé l,
egyebek között a szláv nyelv  misé zé st, a Juiianus-
naptárt, a papok házasságköté Sé nek jogát A ruszin
görög katolikus papok ugyanakkor megkapták mind-
azokat a kiváltságokat (pl.: a tized begy ité sé nek jogát
a parasztoktóJ stb,), amelyekkel addig csak a római-
katolikus papok rendelkeztek. ,. A fiata] ruszin papnö-

vendé kek egy külön alapí tványból ösztöndí iakat kap-
tak a jezsuita papnevel -inté zetekben (Egerben é s
Nagyszombaton) törté n  továbbtanulásra,

Az el nyök mel]ett az Ungvári Unió a gyakorlatban
sajnos nem biztosí totta a kárpátaljai görög-katolikus
val]ás autonómiáját. A munkácsi görög katolikus egy-
házmegyé t az egri római katolikus püspöksé gnek ren-
de]té k aIá. Í gy a kárpátaljai ruszin görög katolikus egy-
ház vezet i nem kapták meg a remé lt egyházi igazgatási
önállóságot, é s ez egyre nagyobb elé gedetlensé get vál-
tott ki közöttük, Egyebek között ezt próbáIta kihasználni
saját javára a kárpátal|ai református egyház, amely fel-
er sí tette hitté rí t  tevé kenysé gé t a ruszin falvakban is,
aminek eredmé nyeké nt sikerült átmenetileg í eformátuS
hitre té rí teni né hány ruszin falu lakóinak egy ré szé t,
Ezek református iskolákban is tanulhattak egy ideig,
ké s bb azonban a református ruszinok általában
visszaté rtek a görög katoljkus vagy a görögkeleti vallás
kötelé ké be. Erdé ly református uralkodóinak sikerült az
Ungvári Unió után a munkácsi görög katolikus egyház-
megye é Ié re átmeneti id re görögkeleti püspököt állí ta-
ni, é s minden eszközzel igyekeztek gyengí teni a görög
katolikus vallást a kárpátaljai ruszin falvakban, Ezzel
szemben er sen támogatták a görögkeleti vallást, be,
látva, hogy minden ruszint ú gysem lehetne református
hitre té rí teni. A f  szempont egyú ttal a legnagyobb rivá-
lis, a görög katolikus vailással szoros hierarhikus kap-
csolatban lé v  római katolikus egyház pozí ciójának alá-
ásása volt, Ezé rt a törté nelmi Magyarországon az a fur-
csa helyzet alakult ki, hogy a magyar római katolikus
egyház a görög katolikus ruszinokat támogatta, mí g a
magyar református egyház a görögkeleti ruszinokat, Í gy
a görögkeleti ruszinoknak, különösen a Máramaros me-
gyeieknek nagyobb esé lyük volt református közé p- é s
fe]s fokú  iskolákban tovább tanulni, mint a római kato-
likusokban
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