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Hablna LuMcs egrl sz|lív könyvhagratéldtr6ll A magyar történettudományt több szempont.
ból is érintő kettős jubileumra kerül sor 199ó.ban: a magyarországi görög katolikus
megszületésétje|entő ungvári unió 350. évfordulóját ünnepeljiik 1996. április Z4'-én, "gyná,
ooarto
""
munkácsí görög katolikus püspökség felállításának225. évfordulóját szeptember 19-én.
Ebből
az alkalomból is aktuális Eger tizennyolcadik századi kulturális életéneká kárpátaljai ruszinokra gyakorolt hatását, ílletve az egri római katolikus püspökség és a munkácsi gor-og katolikus
apostoli vikáriátus, majd 1l71'-től onálló püspökség feszült viszonyát az újabban előkerült levél.
tári adatok fényébenátértékelniink, az egyháztörténeti szakirodalomban e|avultnak tekinthető
negatív, eryoldalú képet a források tükrében pontosabbá tennünk.2
,,Non episcopus, kujon, subulcus, [...] cani est episcopus et non míhi' - azazi,,nem püs.
pök, kujon, disznókanász, a kutyának püspöke, de nem nekem'' - nyilatkozza Flabína Lukács
homonnai görög katolikus parochus 17ó5.ben a munkácsi görög katolikus apostoli vikáriusról,
olsavszky Mihály lv[ránuelről. A témával részletesebben foglakózó Zsatkovíós I(álmán György
Az esrt beÍoly,á'és az ellene vívottharcz [sic!] című, i||etve néhány egyébdolgozata o",,' ."í
tes az érze|mielfogultságtól.3 Hodinka Antaltól várhattunk volna több korrektséget, ám ő
az
egyháztörténeti monográfrája írásakor - amint maga panaszolja - még nem kapott kutatási
engedélyt Egerben, később pedig, okmánytára összeállításakor már nem volt ideie a korszakun.
kat is érintő források feldolgozására, így ennek csak az első kötete jelent .%.n A magunk
részérő|több olyan levéltári forrásra kívánjuk felhívni a figyelmet,
a témá kutatói
",n"iy"t
egyáltalán nem ismertek.
"aaig
Igen vázlatosan emlékeztetünk azokra a művelődéstörténeti tényezőkre, amelyeket llabina
LuMcs egri pályafutásának értékelésekormindenképpen figyelembe kell venntink. Az Eger tör.
ténetébenmérföldkövet jelentő Eszterházy Károly (|725_1761-I7gg.)
püspökségének-idejére
esett a munkácsi görög katolikus egyházmegye felállítása. Ezze| hosszadaim"' úta záru|í
b,
amely akörül folyt, felsőbb hatósága-e a munkácsi görög katolikusoknak az egri római katolikus
püspök? Mint ismeretes, Eger ésMunkács kizött azőtafotytak viták, amióta 1ó4ó. április
24,-én
ln8várott ó3 orthodox pap letette a katolikus hitvallást Jakusich György egri püsptl kezébe.5
Éppen sázhuszonöt év müka,Eszterházy Károly püspöksége idején, I7lL-benXrV
Kelemen
pápa felállítja az öná||ő munkácsi görög katolikus egyházmegyét,G
A témaszakirodalmában a fenti juriszdikciós szempontok mellett elhalványu|tazatény, hogy
a tizennyolcadik század folyamán Eger az Európára néző ablakot jelentette Kelet.Fepiáeh
ás
főként Kárpátatja számára. A kultúrcentrum-szerep elsősorban Eger barokk Íeyirágzásáioz
kapcsolódik. Ez a felvirágzás Barkóczy Ferenc püspöksége alatt éri el tetőpontját. Amikor
az egri püspöki udvar országosan is ható irodalmi kozponitá válik. Gonduljunk 1laller
Lász|6
Télémaque.fordításának kiadatására, vagy orqy Lőrinó pártfogolására, és más tényekre'
ame.
lyek összegző vizsgáIatát Bitskey ktván végezte el.7 A Í]arkóózy-kora|eli egri szeilemiség
ar.
culatának megrajzo|ása kapcsán Bitskeynek koszönhetjük Androvics Miklós ünonok
könwha-

l Köszönet illetí
a Magyar Soros Alapítványt (1989., ill. 1990_91.), valamint a Debre.
ceni Universitas A1Pfoály.
(994,) a szerző Egerben folytatott kutatásáinak támogatásáért.
- Külön köszönet illeti Fejes Jánosné kollégiumi gondnokot
(Eszterházy lgroly tanarrepzo
Főiskola) a helyszíni kutatásokhoz szükséges szálláslehetőség rendszerei és kiváló
minőségű
biztosításáért.
2 FolovÁru,
I
|9.fr4.;Uó, 1995a.
o 7satxovIcs,
1884.;Uó, 1910.
a Hoonra,
1909. v.; UO, tOtt.
o LAcKo,
19652.;IJo, 1966.;pan, l94l
o PereR,195ó.
' Brrsrev,
1974.
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gyatékának feldolgozását is.8 Az európai műveltségű,az olasz reformkatolicizmus, így Muratori
műveit ismerő Androvics könrytárát igen tanulságos lesz összevetnünk Habina Lukiács könyr.
hagyatékával.
Éabina Lukács a bizánci szertartások ésaz egyházi szláv liturgikus nyelv tanára volt Egerben.
Amikor néhány éve feldolgoztuk azEgriFőegyházmegyei Könrytár cirill és glagolita anyagát,"
már besámoltunk arról, t'ogy o suprasl'i bazilita nyomda első termékének,az 1695-ös Lirurgi.
l<onnakl} Magyarországonegyetlen épségbenmegmaradt példánya található, jelesül az egri, és
éppen ennek iulajdonosát azonosíthatjuk: Habina Lukács személyében.'' A későbbiekben Az
rgii noegyházmegyei Levéltár anyagára is kiterjesztvén a vizsgálatokat, sikerült megtalálni Ha.
bilna Lukács teljes hagyatéki leltárát, valamint az elhaláloását követő intézkedésekdokumen.
táciőját.L2 nnnát anp;an itt ésmost ahhoz a kérdéshezkívánunk horzásző|ni: milyen feltételeí,
lehetőségei voltak Egerben a gtrög katolikusok teológiai képzésének.
A gor;g katolikui papképzésproblémája abból fakadt, hogy Munkácsott a tizennyolcadik
_ így a
század oeÉraig nem volt megoldott a papképzés,és a későbbiekben is csak részben
Lem.
valamint
Nagyvárad,
és
Eger
Bécs,
Nagyszombat,
kárpátaljai goróg katolikusokizámára
jelentette
a
színvonalas
Róma
számban
elenyésző
Pest,
részben
kisebb
és
te'ouu
iuótv"
uerg,
királynő évi 1200 forintnyi se.
teológiai
-utalképzéslehetőségét.13 t754.tő| kezdve Mária Terézia
A királynő dontéséreBarneveltetésére.
papnövendék
Egerbe, hat göiög katolikus
gélyt
ka""y Ferenc egri püspök kérésenyomán került sor, mivel az irodalmi élet kapc-sll 111 említett
BarÉoczy mint jo pa.xo. gondoskodni kívánt a görög katolikus lelkészképzésről.i{Ebben a |é.
pésben az egri hegemónia megszilárdítását látták a gorog katolikusok, me.r! a munkácsi apostoli
vikárius, Olsavszky Mihály is meg akarta szerezniugyanezt a támogatást.15
Kérdéses a római katolikus teológiákon a bizánci rítus és az egyházi sz|áv nyelv oktatása.
Ezek hiányában ugyanis a saját liturgiájuktól és annak szláv nyelvében kifejeződő identitástudatuktól elszakadhatnak a ruszin, görög katolikus papnövendékek. Az Udvari Iswán és Andrij
Slepeckij á|ta|viz:Fált, illetve közzétett korabeli püspöki körlevelek sűrűn felemlegetikaz ,,e||a.
tinosítás''vádját.ro
Ezeket a püspöki körleveleket alá kell vetnünk a történeti forráskritikának. Meg kell keresnünk a váda[ aúpját, még akkor is, ha Egerben a korabeli Nyugat.Európa egyetemeit, a teológiai és bölcseleti tépzes világszínvonalát megköze|ítő képzéstbiztosítottak a Rómábanvégzett
környezetében tevéken;kedő főpapok
frofesszorok. Mind Eszterházy l(ároly püspök, mind a
Lro re"uol és magas színvonalon köaletítették Róma kultriráját és művészetét.'.
Bosák Nándor arra hÍvjafel a figyelmünket az egri teológiai képzéstvizsgáló dolgozataiban,
hogy a barokk irodalmi életet felvirágoztató Barkóczy püspök 1754.ben - tehát amikor a görög
katolikusok oktatása megkezdődött - a bécsiegyetem mintájára szertezi át a teológiai képzést'
amelynek igazgatására t<úlonkanonoki stallumot létesít.Erre a tisztségreAmrosovszky Mihályt
n"u"ii ki, a széles látókörű irodalmárt és történészt. i maga nem, de a teológiai tanárok több.
sége a római Collegium Germanicum et Hungaricumban végeztetanulmányait. Ez utóbbi, a
-"
Bnsrpv,1974a.
"'
Ftt-ovÁRI_ oJTozI, |992.
1993. No. 1.
l-asyNcEv, 1978. 12. No. 1.; Cuanzvr.rsIG-LFoNARczyK,
Ftt-pvÁni, 199za. 173.; Uó, 1993. 298., z99.
Ftt.ovÁni, 1995.
Ppt.psz, ].88]'.II,634_643.; Mauen, 1887. 265_?ó6.,369-380.; MtHÁlvnt, 1896. I.
?j9 _240.; Hoonxa, 1909. 759- 772,; Pt-ÖcHL, |975.
la FtNÁczy, 1899. I. 1ó8-1ó9.; Bozsrr' 1910. 81-138.
r5 Zsarxovtcs, 1884.
16 Uovanr, Lgg42. 212-213.,218.; Slnrscnl,1967.239. No. 10.
17 Brrsrpy,!993.; Uo, 1993a.;SzunrcsÁNvt, 1947.
I
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római Coltegíum Germanicum et Hungaricumban fo|ytatott tanulmányok azegri klérust a ma.
gyarországi átlag fölé emelik: mind a teológiai tanárok, mind a kanonokok és püspökök között
rendkívül sok a Rómában tanult személyiség- ezt jól jellemzi az is, hogy kettőszáz évenát
|<izár6|agRómában tanult püspökök állnak az egri egyházmegye é|én.18
Eszterházy IGroly |étrebozza monumentális könyltárát, ame|y nemcsak a teológiában, ha.
nem a csillagászatban és az oryostudományban is reprezentálja korának európai tudómányát.lg
A munkácsi görög katolikusokat így európai szintű egyetemi könyvtár, Róma és Bécs barokk
műveltsége fogadja - amelyekről Munkácsott a tizennyolcadik száu:adbanmég nem beszélhe.
tünk.
Ami a speciálisan görög katolikus tárgyakat, azaz a liturgiát és az egyháai sz|áv nyelvet illeti,
be kell vallanunk, hogy másfél évtizedig nincs adat. Az első tanár a már említett }Iabina Lukács,
aki Eszterházy püspöktóI l769-ben kapja teo|ógiai kinevezését.2oSzemélyéről itt annyit, hogy
Hodinka An tal szerint Na gyszombatban végezte tanulmányait. 2l

A Nagyszombatban végzett papok közül került ki a tizennyolcadik századi munkácsi püspö.
kök nagy generációja: Olsavszky Mihály Mánuel, Bradács János, Bacsinszky András.22 A jeien
dolgozatnak nem feladata válaszolni arra a kérdésre,vajon a szakirodalomban miértnern sztt.
Ietett meg A nagtszombati befolyás és az ellen vívottharc című tanulmány. Mivel a munkácsi
klérusnak csak Egerrel volt jogi és gazdasági vitája, a nagyszombatí teolágiát nem érte annyi
kritika, mint az egrit.
Azt sem szabad elfelejtenünk, hogy Habína Lukács a teológia efuégzése
után, a zempléni esperességigemelkedvén, éles ellentétbe kerü|t a munkácsi görög katolikus egyházi felsőb-bséggel,
miközben egyre közeledett az egri püspöki udvarhoz. A személyeskedésig}ájulóviták
nyeként kolostori elzáratással sújtották,amely elől Egerbe menekült.23 Bradács János "."JÁeapostoli
vikárius továbbra is felelősségre kívánta vonni, ezért _ hory kikerüljön a görög katofikús eryházi vezetés joghatósága alól - a latin, azaz rőmai katolikus rítusra tért át,24 Nem zárháíó
ki, hogy Bradács azért sem hagyott fel a Habina á|ta! fetpanaszolt ,,rildözés''-sel,mert az egri
szerbek is fe|jelentették őt Bradácsnál ésa királynőné|, hogy őket mint egri görög katolikus páp
zak|atia, felettük j oghatósá got akar gyakorolni. 25
Habina Lukács említett hagyatéki le|tára nyo|cvan könyvet említ. Ez valamível több mint
egyharmada annak az Androvics Miklós kanonokénak, akinek a könrytárát Bitskey István ele.
mezte, A kiemelkedően mrivelt pap, Androvics könyvtára kettőszázhuszonhárom művet tartal.
mazott. Habina bizonyíthatóan meghaladja korabeli kárpátaljai ruszin papságának átlagos kultúrális színvonalát, amennyiben a nyolwan mű között szépirodalom, Homeros munkái, görög
nyelvtanok, filológiai munkák szerepelnek. A többség persze teológiai.26
A könryeknek csak címét,sokszor csak tartalmát je|ző,latin nyelvíi jegyzéknem teszi lehetővé a művek azonnali pontos azonosítását, ktilönösen a cirill izerkonryek esetén. Mégis
kiemelhetjük a leltár következő tizenhat tételét:
- Cathechismus Ruthenicus scriptus;
- Missale Rhutenicum;
18 BosÁtg
1993. BozsIK 1910.
19 Ar.lrar-T
Cz|, 1gg3. BttsreY, |982.;,ÍJő, t982a.
20 Ftt-ovÁnt,
1992a. |73.; Ui 1gg4. 30|-303.
21 Hootllxe,
Lg41,.Zl.
22 Uovaru, 1gg42,
Ú|-190., 196skk.
23 DuuSrout,
1877. 173-174.
24 EFL,AV
Fasc. ZZ. No. l?9.
25 BrHaru,
1958. 3-4.
26 EFL, Áv
E.'", 191, No. 1189.
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Item, alter Rhutenícus Epistolaris;
Rituale Greacorum;
Missale Romanum Slavonico ldiomate;
Lexicon Germanico- Rhutenicum;
Acta Apostolorum Rhutenice;
Cathechismus Rhutenicus;
Liber Psalmorum Rhutenicus;
Grammatica Slavonico - Germanica.
Elementa puerilis institutionis Russile;
Grammatica Rhutenica;
Breviarium Rhutenicum;
Liber Iliricus; [sic!]
Dictionarium Iliricum; [sic!]
Grammatica Rhutenica.

Elktilönítendő a két ,,illír'', azaz dé|sz|ávkön1ru, és a Mbsale Rornarutn Slavonico ldiotnate,
amely az 774,l'-benRómában kiadott horvát ghgólita missálérautal, amelyből 1781-től kezdve,

i:T.'T:i3."1',1iJf
:t'ffiffiil:l-íl]:'ji#HÍ'i#lTIx"*i;#,o

A folyamatos feltárás további eredményeinek közzétételekor fogiuk részletesebben bemutatni azokat a bibliográfiai segédleteket és módszereket, amelyekkel pontosabban meghatároz.
hatjuk a leltári tételek alatt szereplő könryeket. Itt csak néhány pétaa. A cirill szeikönryek
latin leltárainak folyamatos kutatása során felhalmozódó tapaszta|át aztjelzi, hory a Breiiari.
utn Nlutenicum nem más, mint Csaszoszlov. Mivel a konyrek méretét ii megadJá a leltár, a
szóbajöhető könryek száma tovább szűkíthető. Német_orosz szótár sem jelent meg oly nary
számban L775., }Iabina elhalálozási éve előtt, hogy a Leicon Germanico_Ntutenici^,ooő.
sítása a méret alapján különösebb nehézségetokozna. (Mindezekre a kön1ruészetirészletekre
további kutatások után térünk vissza.)
Végül' Sztripszky Hiador a munkácsi püspökség nyomtatványairól írott tanulmányaiban em|ít egy olsavszky püspök által kiadott latin_orosz kön1ruet, amely az íf1akneveléséről szól.
Sztripszky ezt egy moszkvai munka átdolgozásának tartja.28 Va'lószínd, bogy az Elernenta
puerilis instintionis Russice azonos a moszkvai munkával. Latin címe ugyanis megegyezík az
olsavszky-könry címéve|. Ám na erre utalna, vagyis Olsavszky átdolgoására, akkor Latinice
et Russice megjelölést várnánk. A latinul jól tudó korabeli papi hivataúok csak a Russice meg.
jelölést a|ka|mazza. Tehát arra utaló adatot kapunk, hogy Sztripszky által az olsavszky-féle
tankönry elődjének téte|ezett moszkvai könyv, amely az ifiak nevelésévelfoglalkozik, mégvolt
Egerben, és éppen a görög katolikus papnövendékek tanárának birtokában. Sajnos, napjaink.
ban ezt a könylet már nem vehetjük kézbe, és a hagyaték többi darabja sem volt mind olyan
szerencsés, mint az épségbenmegmaradt suprasl'i Liturgikon.

Irodalom:
EFL - EgrÍ Főegyházmegyei Levé|tár;
AV - Archivum Vetus;
ANralóczI (szerk.), 1993.
ANralóczl
Lajos (szerk.): Kétszúz éves az Eqr, Főeghóznegei
1793_ 1993. Emlékkönry, Eger, t993.

27 Ftr-ovriRr,
1992. X[-XIII.
28 Szrrupszry,
19I|.; Uó, 1942.
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Brrsxev, 1974.
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