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Minden év de-
cem be rében a 
téli vakációra 
gyermekvárost 
építettek a csík-
szeredai akkori 
Május 1. parkba, 
ahol a Télapó is 
helyet kapott 
(Hargita napilap, 
1987 decembere)

N
agyot változott a 
világ! Bezzeg a mi 
időnkben! – mond-
ják sokan a mai 
gazdag Mikulás-já-
rásokról, hiszen a 

gyerekek ajándékot kapnak az ottho-
ni kiscipők mellett az óvodában, isko-
lában, a nagyszülőkhöz, keresztszü-
lőkhöz, de sokszor a nagynénikhez, 
nagybácsikhoz is eljár a Mikulás, sőt 
az is lehet, hogy egy bevásárlóköz-
pontban is találkoznak a fehér szakál-
lúval, aki a marketing jegyében is meg 
tudja őket ajándékozni valamivel.

Nem volt ez mindig így, az biztos. A 
mai ajándékozóknak mást és másként 
hozott az ajándékozó, hiszen sokan 
még a kommunizmusban szocializá-
lódtak a téli ünnepekre. Mi most fel-
idéztettünk egy-két Mikulás-járásos 
emléket a kommunizmusból. Az biz-
tos, világítós blúz, távirányítós autó 
még a mesékben sem volt akkor. 

Éretlen banán a kiscipőkben

„Mit kaptunk a Mikulástól? Nem sok 
mindent. Még az üzletekben sem volt 

Mikulás-csomag rejtőzött 
az ablakban 1960-ban is
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semmi, akkor hogy kerüljön a cipők-
be?” – kezdi emlékei felidézését Már-
ta. A kétgyermekes, negyvenes éveit 
taposó édesanya szerint olyasmi ke-
rült akkoriban a kiscipőkbe, amiről 
az énekek is szóltak: piros alma, dió, 
mogyoró. Volt év, hogy a szomszéd 

néni, aki „aprozárban” dolgozott, 
pult alatt szerzett banánt, de az min-
dig zöld volt, ők pedig nem ismerték 
ezt a gyümölcsöt, nem tudták, hogy 
még várni kell az érésére, így meg-
ették, de sosem találták fi nomnak. 
Márta elmondása szerint évekig nem 
tudta, milyen is a jó banán. Hogy mi-
ért emlékszik mégis szívesen vissza 
erre az időszakra? Mert úgy érzi, ak-
koriban jobban fi gyeltek az emberek 
egymásra: ha valakinek volt almája, 
adott, ha valaki tudott banánt szerez-
ni, szerzett másnak is, az ő édesanyja 
például házi csokit készített, azt tet-
ték fényes sztaniolba, és ilyen sza-
loncukor került még a kiscipőkbe is. 

Persze a házi csokihoz tejport kellett 
szerezni, arra is meg kellett legyen 
a forrása az embernek. „Kaptunk 
időnként krumplicukrot a Mikulás-
tól, egyszer meg egy orosz gyermek-
lap-előfi zetést is, a Misára. Az nagyon 
jó volt” – meséli nevetve Márta. Úgy 
emlékszik, levelet sem írtak soha a 
Mikulásnak, csak az angyalnak. A 
szépen kitisztított cipőket azonban 
kitették, hogy legyen mibe ajándé-
kot hozzon a Mikulás, sok esetben 
a tömbház lépcsőházába, a bejárati 
ajtó elé, hiszen akkoriban amúgy sem 
tűnt el semmi.

„Manapság ahhoz képest bolon-
dulás van, minden a Mikulásról, a 

Világítós blúz, távirányítós autó, babaház, telefon – sorolják a kisebbek 
és nagyobbak, ha ma megkérdezi őket valaki, hogy mit kérnek a Mikulás-
tól. Nem volt azonban ez mindig így. Akik ma töltik meg az ablakba kitett, 
fényesre suvickolt kiscipőket, gyerekkorukban legfeljebb a narancsnak 
örvendezhettek a virgács mellett. Sok helyen azt sem a Mikulás, hanem a 
Télapó hozta.

Mikulásmorzsák 
a közelmúltból




