Szabó Irén

A MAGYARORSZÁGI GÖRÖG KATOLIKUSOK
SZENT MIKLÓS TISZTELETE
Szent M iklós (Patara 270 körül - M yra 341) az egyetemes egyház szentje. A
keleti és nyugati egyház egyaránt nagy tisztelettel övezte és övezi máig. Szem é
lye történelm ileg mégis elmosódott, alakja időtlenné tipologizált. N em lehet egyet
len fő jellem vonását kiemelni. N em harcos, hős vagy városvédő, hanem általános
segítő. A görög katolikus egyházban állandó megszólítása „csodatévő Szent M ik
ló s", s a „legnagyobb" szentnek kijáró tisztelet övezi.
K ultusza a VI. század elején kezdődött, és a Lükia tartománybeli M yra városá
hoz köthető. A kereskedővárosok révén, Itálián keresztül fokozatosan teret hódít
egész Nyugat-Európában. A nyugati liturgiában a középkor végére decem ber 6.
általánosan Szent Miklós ünnepnapja.1 A XVII. századra azonban eltűnik a hiva
talosan kötelező ünnepek sorából jelezve a szent tiszteletének hanyatlását.
Ezt a folyamatot támasztják alá a magyarországi zsinati határozatok is. A szabol
csi zsinat (1092) a vasárnapon kívül kötelezően előírt harmincegy ünnep közé sorol
ja Szent Miklós napját is. Megerősíti ezt az 1493-as és az 1560-as esztergomi zsinat is.
Az ünnepek sokféleségében kíván valamelyest egyöntetűséget teremteni az 1611-es
nagyszombati tartományi zsinat, amely a parancsolt ünnepek sorából már elhagyja
Szent Miklós ünnepét2. December 6-a a római katolikus egyházban a XVII. század
tól kezdődőn napjainkig kimarad a kötelező ünnepek sorából.
A keleti egyházban azonban folyam atos Szent M iklós tisztelete a kezdetektől
napjainkig. A keleti lelkiségben és vallási tudatban, de a pravoszláv Oroszor
szágban különösen a leginkább tisztelt szentek közé tartozik.
A m agyarországi görög katolikusok Szent M iklós tisztelete sajátos, egyedi vo
násokkal ugyan, de ezt a folytonosságot képviseli.
A görög katolikus egyház története az 1646-os ungvári unióval kezdődött. Az
unió lényege szerint, a keleti szertartású keresztények megőrizve saját jogrendjü
ket és liturgikus hagyom ányukat, elism erik a pápa főségét. A m agyarországi ke
leti kereszténység és az unió kérdésének történeti, demográfiai, m űvelődéstörté
neti és néprajzi szempontú feldolgozásával m ár többen is foglalkoztak3, így ezekre
a problém ákra nem térek ki.
Előadásom ban Szent M iklós tiszteletének liturgiában, paraliturgikus és nép
szokáselem ekben megnyilvánuló form áit próbálom számbavenni, am elyek gyö
kerükben term észetesen az unió előtti időre nyúlnak vissza.
1 K ari M eisen (1931) alapvető m unkájában áttekinti a Szent M iklós kultusz nyugat-európai el
terjedésének állom ásait, és különböző m egnyilvánulási form áit, hatalm as m ennyiségű össze
hasonlító anyagot vonultatva fel a liturgiatörténet, m űvelődéstörténet és m űvészettörténet
területéről.
2 M ihályfi 1923.103-104.
3 Bartha 1986., Uő 1990, Cserbák 1986., Pirigyi 1990. valamint ezek irodalomjegyzéke.
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Az anyaggyűjtést a Miskolci Apostoli Adminisztratura területén végeztem . Ere
detileg tizennyolc parókia tartozott ide, am elyek az Eperjesi Egyházm egyétől a
trianoni határok kijelölése után szakadtak el, s a H ajdúdorogi Egyházm egyébe
m áig nem tagolódtak be.4
Az unió után a görög katolikus egyház legkedveltebb szentje Szent M iklós
m aradt. A szent tiszteletének folyam atos továbbélését az élő liturgikus gyakorlat
táplálja máig. A tem plom i szertartások során a vizuális és verbális kom m uniká
ció, az ünnephez kapcsolódó dallam kincs egyaránt ezt erősíti.
A görög katolikus tem plom ok ikonográfiái programjában m indenhol állandó
és kitüntetett helye van Szent M iklósnak. A Kárpát-vidéki ikonkutatás, s a fenn
m aradt ikonok tanúságai szerint, Szent M iklós kultusza jelentős volt e vidék bi
zánci rítusú keresztényei körében. A XVII. század elejére tehetők az első , fenn
m aradt, teljes ikonosztázionok, ahol m ár tartalmilag és formailag rögzített helyen
szerepel Szent M iklós ikonja.5 Az ikonosztázion négy legfontosabb ikonjának
egyikeként, az alapképsorban, a déli kapu bal oldalán áll, párban a jobboldali
„Istenszülő a gyermek Jézussal" (M egtestesülés) ikonnal. Ez a bal szélső ikon m in
denhol „csodatévő Szent M iklóst" ábrázolja.
Az állandó vizuális jelenlét és ezeknek a képeknek az ikonográfiái program ja
az egyik éltetője a szent tiszteletének és a hozzá fűződő történeteknek.
Egy a görög katolikus egyházban tipikusnak mondható ábrázolást, a sárospa
taki tem plom Szent M iklós ikonját m utatom be (I .kép), amelyen a szent két fontos
attribútum át figyelhetjük meg. Az egyik a háttérben látható tenger, rajta a habok
között hánykódó hajóval. Ez utal a szent egyik csodájára, am ikor a tengeri vihar
ba került hajósok im ádkozva kérik közbenjárását, és Szent M ikós lecsendesíti a
háborgó tengert. Ez az ikonográfiái részlet Szent M iklóst, mint a veszélyben lé
vők m egm entőjét állítja elénk, s a szent egyik gyakori attribútum aként ism ert.
Szim bolikusan utal erre a szent ünnepének előesti vecsem yéjében az előverses
sztihirák (zsoltárversek) néhány sora: „Szent M iklós főpásztor! Csendes révpart,
am elybe érkezők, ha az élet három szoros hullám ai által is hányattatnak, szabadu
lást nyernek." (Dicsérjétek az Urat! 1994.559.)
A m ásik fontos ikonográfiái jel ezen az ikonon: az omofor (a püspöki hatalom
jelvénye) és legtipikusabb attribútum ként az evangélium os könyv, am elyek Szent
M iklósra, m int hitvédőre és főpásztorra utalnak. A szent feje fölött látható K risz
tus az evangélium os könyvvel, és az Istenszülő az omoforral utalás Szent M iklós
látom ására is, am ikor álm ában m ajd ébren m egjelenik előtte a két alak, K risztus
és M ária, s tiltakozása ellenére a szentet felruházzák ezekkel a hatalmi jelvények
kel, és tudtára adják kiválasztottságát. Ennek az ábrázolási hagyom ánynak a szö

4 A népszokások és a paraliturgikus szokások anyagát a Miskolci Apostoli Adminisztratura terüle
tén, a volt Eperjesi Egyházmegye trianoni békeszerződés után Magyarországon maradt falvaiban
gyűjtöttem. E települések a Munkácsi illetve az ebből kivált Hajdudorogi Egyházmegye területén
lévő falvaktól eltérő liturgikus hagyományhoz tartoztak. Ennek nyomai jól látszanak a csak e terü
letre jellemző Miklós napi szokásokban is. Az ide tartozó egyházközségek: Abaújszántó, Baskó,
Boldogkőváralja, Csobád, Filkeháza, Gadna és filiája Abaújlak, Homrogd és fiiiái Tömör, Monaj,
Alsóvadász, Kány és filiája Perecse, Mogyoróska, Múcsony, Pere, Rakaca, Rakacaszend, Selyeb,
Szuhakálló,
5 Puskás, 1991.249.
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veges előképe a IX. században jelenik m eg először a Vita Com pillataban. Ez a
kézirat elsőként úja le az em lített történetet, am it aztán a keleti egyház ikonográ
fiája m egjelenít. A képi közlés jelentése, hogy a szent földi tisztsége m egfelel a
m ennyei tisztségének.6 Ez az ábrázolási típus tehát, amely a legtöbb ikonosztázionon m egtalálható, több m int ezer éves hagyom ánnyal rendelkezik.
A szenttisztelet és a képi ábrázolás összekapcsolódásának másik példája a kele
ti egyházban, az ún. csókolóképek jelenléte. A templom közepén vagy a görög
katolikusoknál gyakran az am bon előtt álló kis állványon helyezik el az ünnep, az
ünnepelt szent vagy a tem plom cím ünnepének képét. Decem ber 6-án Szent M ik
lós képe kerül az állványra. A z utrenyében szokásos evangélium csókolás után a
szent képét is csókkal illetik. Ez a tiszteleti forma, bár a szent képét kihelyezik,
m ár csak az idősebb nem zedékre és a keleti gyökerekhez visszaforduló fiatalabb
generáció egy részére jellem ző.
A Szent M iklósra vonatkozó elbeszélő hagyom ány fennmaradásának másik for
rása az egyházi liturgia és annak szövegei, am elyeket évről évre újra énekelnek.
Liturgikus előúás szerint decem ber 6. m áig Szent Miklós emléknapja, kötelező
ünnep, az ünnepnapokra vonatkozó előírásokkal. M indig a napján ünnepelik. A
görög katolikus egyház nem tette át az ünnepeket vasárnapra.
A decem ber 6-i előesti vecsem ye, az utrenye és a m ise változó részének szöve
gei Szent M iklós több csodás tettét és tiszteletre méltó tulajdonságát megéneklik.
Az ártatlanul bebörtönzött három hadvezér kiszabadítása, a háborgó tenger lecsendesítése, az ariánusokkal szem beni harc azok a motívumok, am elyek konk
rétan szerepelnek a szövegekben,7 és az adatközlők ismerik.
A legnépszerűbb és legáltalánosabban ismert történet a három leány hozomány
hoz juttatása. Annak ellenére, hogy liturgikus szövegben nem szerepel, prédikáció
ból, a gyerekkori hittanórák történeteiből, de van, aki olvasmányaiból ismeri. A szö
veges ismeretanyag fennmaradásának tehát vannak liturgián kívüli forrásai is.
Az élő liturgikus gyakorlatnak két form ája van még, ami Szent M iklós tisztele
tét folyam atosan életben tartja.
A z egyik a hét napjainak különböző szándékokra történő felajánlása. A keleti
egyházban a IX. század Szent M iklós tiszteletének fénykora. Ekkor keletkezett a
legtöbb rávonatkozó szöveg, élettörténet, csodagyűjtemény, ünnepi beszédek és
liturgikus szövegek. Tisztelete szinte egyenrangú az apostolokéval. így lesz a IX.
századtól a csütörtök az apostolok m ellett Szent M iklós tiszteletének napja, s
m aradt m áig is.8 Ilyenkor a liturgia változó részeiben Szent M iklós tropárját és
kontákját9 éneklik, am elyek így a legism ertebbek közé tartoznak.

6 Heiser é.n. 99.
7 Dicsérjétek az urat! 1984.554-568.
8 A görög katolikus egyházban a hét napjainak beosztása: hétfő az angyalok és arkangyalok, kedd
Keresztelő Szent János, szerda és péntek a Szent Kereszt, csütörtök a szent apostolok és Szent Mik
lós, szombat minden szentek és a halottak, vasárnap Krisztus feltámadásának emléknapja.
9 Tropár: „Az ünnep főéneke. Az ünnep tárgyát, vagy az ünnepelt szent élettörténetét mondja el, több
nyire hasonlatokban (trópusokban)." Dicsérjétek az inat! 1984.940. Szent Miklós tropárja:„A hitnek
szabálya/a béketűrésnek példányképe/és az önmegtagadásnak tanítója gyanánt/adott téged a maga
nyájának az örök Igazság!/Azért alázatosságoddal elnyerted a magasságot, szegénységeddel a gaz
dagságot / Miklós püspök atyánk,/imádd Krisztus Istent,/hogy üdvözítse a mi lelkünket!" Uo. 95.
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A görög katolikus egyház hitéletére jelentős befolyással volt és van a róm ai
katolikus egyház, vagy ahogyan a görög katolikus egyházon belül nevezik, a la
tin egyház. A latinizálódás az uniót követő időktől kezdődően napjainkig változó
form ákban, de folyam atosan jellem ző. Jezsuita hatásra, a bazilita atyák voltak,
akik a m últ század végétől kezdődően szám os, a latin egyházban szokásos ájtatossági form át honosítottak m eg a görög katolikus egyházban. Ezek közé tartozik
a szuplikáció is.
Szövegét az 1920-as években írják, róm ai katolikus mintára, m ódosításokkal és
önálló dallam m al. A könyörgések sorába „Szent József katolikus egyházunk
pártfogója" form a mintájára beiktatták a „Csodatevő Szent M iklós püspök, gö
rög katolikus Egyházunk pártfogója" form ulát. Ez az ájtatossági forma népszerű
a hívek körében. A z első vasárnapokon, esti m ise után végzik. Hatását m utatja,
hogy az általam kérdezettek közül szinte m indenki ezzel a fordulattal válaszolt
kérdésem re, hogy ki volt Szent Miklós: csodatevő és a görög katolikus egyház
védőszentje, pártfogója. Ez azért is érdekes, m ert a keleti egyház nem ism eri ezt a
fogalm at. Krisztus az egyház alapítója, és vannak kiem elten tisztelt, kedvelt szen
tek, m int például Szent Miklós, de nem , m int az egyház védőszentje. Ez a m egfo
galm azás a latin szemlélet hatására született, és gyökeresedett m eg az elm últ száz
év folyam án.
Szólni kell m ég egy kifejezetten keleti szertartásról, az akathisztoszról. Az
akthisztosz dicsőítő himnusz, am it felállva végeztek, neve is erre utal. E him nusz
költészeti műfaj első gyöngyszem e a bizánci liturgikus életben született, az Isten
szülő Szűz tiszteletére.10 Ez volt a mintája minden később született akathisztosznak,
így a Szent M iklósról írt dicsőítő him nusznak is. Végzése azonban nem honoso
d o tt m eg a m ag y ar görög k atolik u s eg y h ázb an . Ó szláv n yelvű szö v eg g el
im ádkozták a m unkács-csem ekhegyi bazilita kolostor szerzetesei.
M agyar nyelvű fordítását csak 1923-ban adták ki először.11
A g ö rö g katolik u s sajtób an a század ford u ló n több cikk is m eg jelen ik a
latinizálódás ellen, a rózsafüzér és egyéb ájtatossági form ák terjedése miatt. H e
lyettük a keleti szertartások végzését illetve magyar nyelvre történő lefordítását,
kinyom tatását, és a hívek közötti terjesztését javasolják. Ezek közé tartozott v o l
na a Szent M iklós akathisztosz is.12
A z általam v izsgált területen négy h elyről - R akacán, Sátoraljaú jhelyen ,
A lsóregm ecen és Filkeházán - találtam adatot, ahol a hívek em lékeznek az
akathisztosz Szent M iklós napi végzésére, és ahol az egyéni áj tatosság im ádságai
között m áig szerepel. Sátoraljaújhelyben és Filkeházán egy-egy pap szem élyéhez
köthető ez, akik Szent M iklós tiszteletére három napos irídium ot - lelki napot tartottak, és ennek részeként szerepelt a szent akathisztoszának éneklése. Sátoral
Konták: „Röviden, tömören, képletes kifejezések nélkül szól az ünnep tárgyáról." Uo. 939.
Szent M iklós kontákja: „M ura városában, Szent M iklós atya, igazi főpásztor v oltál/ m ert
K risztu s evangéliu m át betöltvén,/ lelked et adtad a te népedért/ és m egm entetted az ártat
lanokat a haláltól. / A zért föl is m ag asztaltattál, / m int az isteni m alasztnak hathatós k i
szo lg áló ja." Uo. 95.
10 A műfaj keletkezéséről, típusairól és tartalmi, szertartásbeli jellemzőiről lsd. Ivancsó 1996.
11 Krajnyák 1923.
12 Musztyánovics 1905.2.
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jaújhelyben, ahol decem ber 6. búcsúünnep volt, a tridium emléke m áig m egm a
radt, és igényként a karácsony előtti három napos lelkigyakorlatban jelenik meg,
de m ár nem kötődik Szent M iklós ünnepéhez.
Szent M iklós akathisztosza kilenc énekes és imádságos könyvben szerepel,13
de legutoljára 1941-ben adták ki, ami jelzi hivatalos egyházi szemléletet ezzel
kapcsolatosan.
A liturgián énekelt szövegekhez, illetve ezeknek a szent tiszteletét m egjelení
tő form áihoz tartoznak a népénekek is. A keleti egyház életére általánosan je l
lem ző a népénekek hiánya. A m eglévők jelentős része róm ai katolikus hatásra
került be, de nem a liturgia részeként éneklik, hanem m ise előtt vagy után eset
leg áldozás alatt.
Szent M iklóshoz kapcsolódóan, a keleti egyházban általánosan ism ert és m a is
énekelt az „Ó aki szent M iklóst szereti" kezdetű népének. Első ránk m aradt m a
gyar nyelvű szövege a XVII. századból való, de ószláv nyelven korábbi kiadásai
is vannak14 H árom ism ert dallam változata a galíciai, délvidéki és kárpáti közül a
M agyarországon énekelt dallam a kárpáti körbe tartozik15. A Szent M iklós napi
ünnepi m isén áldozáskor, m ise előtt és után éneklik.16 Rakacán az ünnep kiem elt
jelentőségét nyolcad m egtartásával jelezték. Bár Szent Miklós ünnepének hivata
los előírás szerint nincs ünnepköre, sem nyolcada, az idősebbek máig e népének
éneklésével m egtartják a nyolcadot.
A z eddigiek alapján, élő Szent M iklós kultuszt feltételezhetnénk, amely m egje
lenik az egyéni imaéletben és ájtatosságokban. Ennek azonban nagyon kevés nyo
m át találtam . A szenthez való im ádkozás az ünnepnapjára, esetleg az azt követő
napokra korlátozódik. Egyetlen példával találkoztam, Filkeházán. A vallási kö
zösségnek egy rendkívül intenzív im aéletet élő tagja az, aki rendszeresen im ád
kozik Szent M iklóshoz élete nehéz pillanataiban, és kéri a szent közbenjárását.
H ozzá is im ádkozott gyermekáldásért, kérte a segítségét betegség és anyagi szük
ség valam int m ások betegsége idején, ő azonban nem a Szent M iklóshoz szóló
kötött im ádságokat m ondja, hanem saját szavaival fohászkodik.
Szent M iklós ajándékozó szentként és a rejtett jócselekedet példaképeként is
ism ert. Ehhez a tulajdonságához kapcsolódnak az ilyenkor szokásos különböző
fajta adom ányozások, ajándékozások. A z általam vizsgált területen elterjedt szo
kás volt Szent M iklós napján a tem plom ba adom ányokat vinni.17 Az adományok
fajtái az egész Apostoli Adm inisztratura területén hasonlóak, de e területen kívül
a görög katolikusság körében nem ism ertek. Ezek is az eperjesi körzet sajátossá
gára utalnak.

13 Ivancsó 1996.37.
w Petrassevics 1990.76.
15 Petrassevics 1990.77.
16 „Ó, aki Szent Miklóst szereti,
Ki az ő udvarában pihen,
és, aki híven szeolgál neki,
segiti szárazon és vizen.
azt bármikor magsegiti,
Ellenségtől azt megmenti,
nem hagyja őt bűnbe esni
védelmében részesíti
Szent Miklós, Szent Miklós."
Szent Miklós, Szent Miklós.
A teljes szöveg in: Emeljük föl szivünket! 1992.357-358.
17 Bartha 1990.430., Kisfalusi 1995.122-123. Petercsák 1985.18.
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Ezekben a falvakban m indenhol szokás volt kakast vagy tyúkot vinni a tem p
lom ba. Az élő állatokat a tem plom előterében vagy a padok m ögött rakták le.
Gadnán a tem plom nak azon a helyén, ahol a nagypénteki szent sír szokott állni,
körülkerítettek egy részt a „nyikolajevka jércék" számára.18 Kom lóskán kora haj
nalban kezdték az utrenyét, hogy m ire a nap fölkel és a templomba vitt kakasok
m egszólalnának, addigra vége legyen a szertartásnak.
Szent M iklós nap után, ha két görög katolikus pap találkozott mindig m egkér
dezték egymástól:
„Hány tyúkot hozott Szent M iklós ? " 19 Az az asszony , aki nem vitt tyúkudva
rából Szent M iklósnak ajándékot, és a következő évben tyúkjai m egbetegedtek,
m agát okolta, am iért nem kérte Szent M iklós pártfogását.20
A Miklós napi kakast egyes kutatók termékenységi rítusra utaló jelként értékelik,21
ami Szent Miklós házasságszerző tulajdonságára is utal.22 Ennek az állításnak az alátá
masztására azonban még további adatgyűjtésre van szükség. Bálint Sándor is említ két
Szent M iklós naphoz kapcsolódó házasságjósló szokáscselekvést, de n em a
kakasadományhoz kapcsolódóan.23 Az mindenképp elmondható, hogy az ilyenkor szo
kásos egyéb adományok is valamilyen formában a termékenységre, az új életre, a bőség
előidézésére utaló jelek. A baromfifélék mellett ugyanis általános szokás volt ilyenkor
diót, mákot és babot vinni a templomba. Ezek azok, amelyek az általam vizsgált falvak
ban mindenhol jellemzőek, és a karácsonyi asztalra vagy az abrosz alá rakott termé
nyek között is szerepelnek. Szokás volt még néhány helyen (Rakaca, Csobád, Homrogd,
Baskó) tojást,bort24 és pénzt is adni.2526A századelő évtizedeiben szalonnát, vajat, túrót is
vittek a templomba, de ez utóbbira csak Filkeházáról van adat.25
Ezeket az adományokat a templomban Szent Miklós képe elé helyezték el. Ez a gesz
tus kettős jelentést hordoz. Egyrészt felajánlás ez a szentnek a tisztelet jeleként, felajánlás
a közbenjárónak a várható segítség fejében illetve ennek a segítő közbenjárásnak a bizto
sítására. Másrészt azt is jelenti, hogy a szent által a templom szolgái megajándékoztatnak, vagyis a szent ajándékoz. Ezt az áttétel szépen mutatja a fenti kérdés: „Hány tyúkot
kaptál Szent Miklóstól?" Nyilvánvaló azonban, hogy a szent tiszteletének ez más szintje
és állapota, mint amikor a gyerek kutatja és kérdezi, mit hozott Szent Miklós.
A tem plom ba vitt adom ányokat a m ise végén a pap megáldotta, szentelt vízzel
m eghintette, volt, ahol m eg is töm jénezték. Ennek az áldásnak a szövegét hivata
losan nem fordították le ószlávból m agyarra. Rakacán található egy ilyen m agán
fordítás, am it az ottani lelkész használt.27
18 Petrassevics Nicefor szíves közlése, akinek édesapja Gadnán volt görög katolikus lelkész e század
első két évtizedében, s ő ott töltötte gyerekkorát.
19 Id. Telenkó Miklós homrogdi görög katolikus lelkész szíves közlése. 9.
20 Kisfalusi 1995.122.
21 Béres 1973.356.
22 Wiskockiné 1895.208.
23 Bálint 1977.1.50.
2< Bartha 1990.430., Kisfalusi 1995.123.
25 Kisfalusi 1995.123.
26 Petercsák 1985. 18. Petercsák Tivadar a szokás megszűnését az első világháborút követő évekre
teszi. Az 1960-as évek elején a faluban szolgáló pap azonban még élő szokásként tapasztalta a kakas
és tyúk Miklós napi adományozását. (Telenkó Miklós szíves közlése.)
27 Ennek szövegét közli Kisfalusi 1995.123.
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A m egáldott adom ányokat a pap, kántor és harangozó kapta négy, kettő, egy
arányban m egosztva. Szokás volt az is, hogy elsőként a szegényeknek ju ttattak
belőle28. G adnán m indenféle M iklós napi adom ányt „nyikolajevkának" nevez
tek. Itt a rózsafü zéres társu lat k ü lön is ad om án yozo tt Szen t M ik ló sn ak .29
H om rogdon a papnak szánt adom ányt külön egy nagy kétfülű kosárban, fe
nyőággal és piros szalaggal feldíszítve helyezik ma is az am bonra. Ez egyben
papju k névnapi ajándéka is. Kom lóskán ilyenkor a Szent Antal perselybe több
pénzt dobtak. Ú gy m ondták, ez a szegények kenyere. A két világháború közti
időben a pap illetve a kántortanító ebből a szegény sorsú gyerekeknek ruhát,
cipőt vagy tanszert juttatott.
A Szent Antal persely m egkülönböztetett használata Szent M iklós napján utal
hat arra is, hogy a görög katolikus egyházban régen a szegények perselyét Szent
M iklós perselynek nevezték.30 Helye ugyanott volt a templomokban, m int ma a
Szent Antalé, de a persely fölött Szent M iklós képe függött. Erre m ég m a is talá
lunk példát (Homrogd,Tokaj, Ú jfehértó, Csobád ), de a népi elnevezésük ennek
ellenére ezeken a helyeken is: Szent A ntal persely. Ez talán a legszem léletesebb
példája az úgynevezett „latinizálódásnak", am ikor egy keleti szent tiszteletét, egy
tulajdonsága tekintetében felváltja a róm ai katolikus egyházban tisztelt szent, hi
szen Szent Antal is a szegények, bajbajutottak pártfogója.31
A z adom ányozásnak eddig em lített form ái az általam vizsgált terület falvaiban
az 1970-es évek elején m ég m indenhol m egtalálhatóak, de erősen leapadt form á
ban, s végleges eltűnésük ideje, az 1980-as évek eleje. Ez az ajándékozási hagyo
m ány m a már csak néhány faluban él, de gyakran m ár nem a templomi szertar
táshoz kapcsolódik, hanem a hívek adom ányaikat a parókiára viszik Szent M ik
lós napján és környékén.
A Szent M iklós napi adom ányozás szerves részét képezi a keleti egyházban
m áig élő természetbeni adom ányozások különböző alkalmainak, amelyek az őszi,
téli időszakhoz kapcsolódóan nem tűntek el. Fellelhető a Demeter napi term ény
ajándék nyom a M ikóházán és Kom lóskán.32 H agyományosan ez az időszak volt
a párbér beszolgáltatásának is az ideje. Ilyenkor a hívek mindenféle term ényből
egy bizonyos részt beszállítottak a parókiára, ezzel biztosítva az egyház fenntar
tását, és a népes papcsaládok m egélhetését. Ez a m ásodik világháború után telje
sen m egszűnt, de m iután az egyház elvesztette birtokait, a görög katolikus pap
családok nehéz anyagi körülm ények közé kerültek. A hívek a M iklós napi aján
dékozás szokását használták fel, hogy többet juttassanak papjuknak és a tem p
28 Kisfalusi 1995.123.
29 Petrassevics Nicefor szíves közlése.
30 Bálint 1977.1.51.
31 Bálint 1977.1.51., Cserbák 1986.291-292.
32 Bartha 1990.79., valamint saját gyűjtésem Komlóskán.
„Október 25-e utáni vasárnapra mindig két hatalmas nagy tálat készítettem el. Az egyik az az oltárra
került a másik az asztalra. Erre tettem mindent, amit az emberek hoztak. Mindenféle terményből.
Krumpli, káposzta, bab, szőlő, alma, körte, mák, búza, dió. Bort üvegben hoztak a templomba. Azt a
pap megszentelte és ezt otthagyták a papnak. Még Mosolygó tisztelendő úrék idejében (kb. az 1980-as
évek 1987-88-ig) két szép tálcát készítettem az oltárra. Virággal, őszi krizanténnal körbedíszítettem.
Rozmaringot tettem rá. Az ott volt egy hétig. Ami a nagy asztalon volt az mind ottmaradt a papnak.
Olyan kis szütyőkkel hoztak." Kiss Istvánné, Maczkanics Rozália harangozó közlése. 1996.
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lom szolgáinak. A z 1950-es -60-as években ennek nem csekély egzisztenciális je 
lentősége volt a papok számára. A betakarítási m unkák végeztével illetve a kará
csony előtti hetekben m áig általános szokás természetbeni adományokkal (bab,
dió, m ák, krum pli, zöldség, barom fi, tojás) ellátni a parókiát.
Az eddig leírt paraliturgikus szokások mellett feltétlenül meg kell említeni a Miklós
naphoz kapcsolódó népszokásokat. Szent Miklós napja és a hozzá kapcsolódó M i
kulásozás általánosan elterjedt és népszerűvé vált ünnepünk. Néprajzi irodalmunk
eddig mégis csekély figyelmet szentelt neki. A rávonatkozó adatok szegényesek.33
Bálint Sándor ugyan közöl történeti áttekintő adatokat,34 de ezen belül a görög
katolikusok Szent Miklós tiszteletének szokásanyaga szinte ismeretlenül áll.35 A
jeles napokat tárgyaló néprajzi munkák többsége Szent András napja után (nov.
30.) rögtön a Luca naphoz (dec.13.) kapcsolódó szokások tárgyalásával folytatja, s a
kettő közé eső Szent Miklós napnak nem szentelnek figyelmet.
Döm ötör Tekla a télközépi ünnepkör szertartásos énekeit vizsgálva, ezek cso
portjai között nem említi a Szent M iklóshoz kapcsolódó köszöntőket,36pedig ezek
jó l illenek a téli ünnepkör gazdag szerencsekívánó és adománygyűjtő szöveges
em lékei közé. A Bartha Elek által 1970-es évek végén gyűjtött szövegeket37 húsz
év elteltével változatlan form ában m egtaláltam Komlóskán.38
Szent M iklós nap reggelén gyerekek járják a falut, és köszöntő verset m onda
nak, bőséget és szerencsét kívánva a ház lakóinak. Csak a fiúk mehetnek, 6 -1 2
éves korig. Ö ltözetük hétköznapi ruha. A köszöntésért ajándék járt. Szalonnát,
kolbászt, almát, diót kaptak. Ú jabban szokás pénzt is adni. Az 1950-es években a
köszöntőt m agyarul és ruszinul egyaránt m ondták, attól függően, hogy időseb
bekhez m entek e vagy fiatalabb családhoz. Sértésnek számított, ha az ism erős
vagy rokon gyerekek elmaradtak. A Szent M iklós reggeli köszöntést soha nem
nevezték kántálásnak, csak köszöntésnek. Kántálás, a karácsony esti éneklés neve
volt. Kom lóskán a szokás ma is él, de m ár nem általános.
A Szent Miklós napi köszöntés egy másik formája ismert Gadnáról. Itt is gyerekek
járák a falut, bekopogtatva a házakhoz. Az „Ó, aki Szent Miklóst szereti..." kezdetű
népéneket elénekelve, rövid jókívánságot fűztek hozzá: „Isten éltesse e ház gazdáját,
családját, jó egészségben, békességben, á m e n !"39 Kimondottan adománygyűjtő cél
zattal átvették ezt a szokást a szomszéd református falu, Kupa gyerekei is.
33 A meglévő adatokat Tátrai Zsuzsanna gyűjtötte össze a Magyar Néprajz VII. kötetében. Tátrai 1990.
219-221.
34 Bálint 1977.27-51.
35 Bálint 1977.50-51., Bartha 1980.47., Bartha 1990.430., Kisfalusi 1995.121-125.
36 Dömötör 1974.125.
37 Bartha 1980.47.
38 „Miklós nap reggelén szépen viradjatok
első órájában békébe jussatok
Valamennyien Isten házi lakosai vagytok,
Isten áldása maradjon rajtatok.
Legyen nektek bőven borotok, búzátok
Mennyből ékesítsen arany koronátok.
Tiszta szívemből ezt kívánom az egész házi népnek."
Hattinger Miklósné, Klebaskó Veronika közlése. Komlóska, 1996.
39 Petrassevics Nicefor szíves közlése.
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A z eddigiek alapján összegzésként elm ondható, hogy a m agyarországi görög
katolikusok Szent Miklós tisztelete többrétegű hagyománykincset tár elénk. En
nek a hivatalos, liturgikus gyakorlatban megnyilvánuló része a legélőbb. A zok a
paraliturgikus és népszokás elem ek pedig, amelyek az általam vizsgált terület
vallásgyakorlatát a m agyarországi görög katolikusságon belül eltérő gyökerű ha
gyom ányként m utatják meg, lassan eltünedeznek. Nem csupán az élő gyakorlat
ból, hanem az em lékezetből is kikopnak.
Szent M iklós tisztelete a köztudatban m ára szinte teljesen az „egyház védő
szentje" státusra zsugorodott. A hozzá fűződő legendák legfőbb éltetői a liturgi
kus szövegek. E század első évtizedeiben, amikor hivatalosan is m agyar lett a
liturgiavégzés nyelve (1916), nem történt m eg a Szent M iklóshoz kapcsolódó szer
tartások (akthisztosz, Miklós napi adom ány szentelési szövege és imái) m agyarra
fordítása. Valószínű, hogy m ár ez is m eggyengült tiszteleti formára utal. A keleti
liturgikus élet elsorvadásának további jele, hogy az egyébként hivatalosan kötele
ző utrenye és vecsem ye végzése a gyakorlatban sok templomban elmarad, pedig
épp e szertartások azok, am elyekben egy-egy ünnep, így Szent M iklós tisztelete is
a szöveges ismeret, a dallamkincs és a vallásgyakorlati formák révén további m eg
erősödést nyerhetne.
A népi vallásosság mély gyökereiből táplálkozó paraliturgikus szokások, am e
lyek belülről kapcsolták az egyént a szent tiszteletéhez, és az adom ányozások
sokféle formája, mint a hitélet aktív megnyilvánulása, mára elhomályosodtak. Szent
M iklós tiszteletének meggyengülésére utaló jelként lehet értékelni Páduai Szent
Antal tiszteletének elterjedését, és népszerűségét a hívek körében, am ely a Szent
Antal persely révén m inden görög katolikus templomban jelen van. Az ikonosztázion alapképén álló Szent M iklós az évezredes tradíció, de elhalóban lévő kul
tusz képviselőjeként áll szem ben a tem plom ok hátuljában elhelyezett Szent A n
tallal, aki egy alig száz éves új tiszteleti form át és a keleti h agyom án yok
általakulását szim bolizálja a görög katolikus templomokban.
Szent M iklós tiszteletében új fejezetet nyithat a keleti lelkiség ébredése, amely
az elm últ évtizedben egyre inkább erősödött a papság és a hívek ifjabb generáci
ójának körében.
Ennek külső jeleként több helyen visszaállítják a Szent M iklós perselyt, újon
nan alakuló szervezetek, intézm ények veszik fel a Szent M iklós nevet. Legújabb
példája, hogy Nyíregyházán a püspöki székvárosban közteret neveztek el róla, és
szobrot állítottak a tiszteletére ivókutakkal. Az, hogy e jelek, s egy ilyen kút a
Szent M iklós tisztelet m egújulásának forrása le sz-e, azt az elkövetkező évtizedek
fogják eldönteni, de az m ár egy újabb tanulm ány témája lesz.
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Szabó, Irén
T h e V eneration of St. N icolas among the H ungarian G reek Catholics

The essay examines the different customs, relating to the veneration of St. Nicolas
in the villages of Greek Catholic Apostolic Administrature of Miskolc.
The icons of St. Nicolas can be found in a special place, among the basic pictures of
the iconostasion, in every Greek Catholic Church. The visualization of St. Nicolas'
typical attributions (tossing ship at sea, gospel book, omophor) is one of the sources
of the survival of his legends and veneratoin forms. This article introduces the icon
of St. Nicolas in the Greek Catholic Church in Sárospatak. It sums up the veneration
of the saint in the reflection of the liturgic texts and practice. In personal devotion the
role of the prayers to different saints is rather small, so these liturgical texts were not
really used in personal worship.
In Sárospatak the paraliturgical custom in connection with the feast of St. Nicolas
is to bring different donations to the high mass. Typical gifts are stocks, or nut,
poppy, bean, egg, sometimes bacon, wine and vegetable. The donations are blessed
and consrecated by the priest. In some villages there is the so called St. Nicolas
(of) day greetings verses. This day children go from house to house and for their
greetings they get some presents. This custom is still alive today.
From this article we get to know how the popular saint of the Roman Catholics,
St. Anthony of Padova, takes over the place of St. Nicolas.
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1. kép Szent Miklós püspök képe a sárospatai görög katolikus templomba
az ikonosztázionban. Szabó Irén felv.
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