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közelgő ünnepről szól. A gyerekeink 
is írnak a levelekbe mindent. Ná-
lunk azonban az a szokás, hogy ha 
olyat kérnek a Mikulástól, ami nem 
megfelelő, nem viszi el a levelet. Te-
lefont például hiába írnak a levélbe” 
– mondja az édesanya. Hozzáteszi, 
bár tiltakoznak ellene, azért náluk 
sem csupán édesség kerül a cipőkbe, 
hanem idén például blúz és könyv 
is. S míg neki például annak idején 
december 6-án reggelig kellett vára-
kozni a Mikulás-járásra, addig az ő 
gyerekeihez már december 5-én este 
megjön.

Csengővel érkezett, 
naranccsal kecsegtetett

Egy lánya van a szintén 40 évet elha-
gyó Zoltánnak, így van összehason-
lítási alapja a régi idők és napjaink 
Mikulás-járásáról. Nem volt szokás 
náluk a cipő fényesre suvickolása a 
Mikulás kedvéért – amúgy is mindig 
tisztának kellett lennie –, és ablakba 
vagy ajtóba sem tették ki. „Más volt a 
szokás: ami ajándékot hozott a Miku-
lás, azt korábban a szülők elrejtették 
valahová a kevésbé használt szobá-
ban, s amikor csengetett a Mikulás, 
akkor a gyerekek meg kellett keres-
sék ezeket” – meséli Zoltán. Hozzá-
teszi, az ajándék olyasmi volt, mint 
dió, alma, valami édesség, és igen, 
ilyenkor a narancs volt a nagy szó, 
aki szerencsés volt, hozzájutott a na-
rancshoz, ez volt a Mikulás-csomag 
fénypontja. S ha úgy adódott, a Mi-
kulás téli csizmát, sapkát, kesztyűt, 
szóval ilyen hasznos ajándékokat 
is lopott a csomagba, már azoknál, 
akiknek volt rá pénzük megvásárol-
ni ezeket. A mostanihoz hasonlóan 
beöltözött Mikulások akkor is járták 

az utcákat, ha nem is olyan tömegé-
vel, mint most, de az óvodában, is-
kolában találkozhattak velük a gye-
rekek, csak éppen Télapónak kellett 
hívni. A kommunista hatalom ugyan-
is még megnevezésükben is üldözte 
a vallásos ünnepeket. Így lett aztán 
a Mikulásból meg az angyalkából 
többé-kevésbé szocialista Télapó, aki 
nem szánon, csak szánkón jött, és 
nem december 5-én este vagy 24-én 
éjjel, hanem valamikor szilveszter 
előtt. Legalábbis az óvodákban és az 

iskolákban, otthon azért mindenki 
igyekezett a megszokott ünnepet ülni.

S hogy mi van ma Zoltánéknál? Lá-
nya még kicsi, így hatalmas dolgokat 
nem tud még kérni, a szűk családban 
pedig több okból is igyekeznek nem 
nagy ügyet csinálni a Mikulás-já-
rásból, így a gyerekek kapnak kis 
ajándékcsomagot, de semmit túlzót, 
gyümölcs, édesség, narancs. Vala-
hogy úgy, mint régen. Cipőpucolás, 
ajándékkeresés nincs, igaz, már nem 
is csenget a Mikulás. Az édesapa úgy 
érzi, még kialakulóban vannak szűk 
családjukban a hagyományok, a szo-
kások, de az elvhez, hogy ne a csil-
lagokat hozza le a Mikulás az égből, 
azért ragaszkodni fognak.

Az álruhás Mikulás

Az óvodában látott először Mikulást 
a kétgyerekes, ma már 36 éves Csil-
la. Emlékszik, sok gyerek félt tőle, ő 
meg roppant kíváncsi volt erre a piros 
ruhás nagyszakállúra. Hogy miért? 
Legtöbbet nagymamája mesélt a Mi-
kulásról, de mindig azt mondta, hogy 
hétköznapokban fekete ruhában jár, s 
úgy szemléli a gyerekeket, hogy meg-
tudja, ki viselkedik jól, ki érdemel 
ajándékot, ki pedig virgácsot a kisci-
pőbe. Sokáig így nézte gyerekként az 
utcán az embereket decemberben, 
hogy vajon ki lehet az álruhás Miku-
lás. Aztán hogy mikor Télapó és mikor 
Mikulás? Csilla fejében sokáig nem 
volt tiszta, azt hitte, egyszerűen csak 
szinonimája a két szó egymásnak. És 
tényleg sokáig nem értette, hogy jó-
val a kommunizmus után a pap miért 
fenyegeti meg azokat a gyerekeket, 
akik a templomban azt éneklik, hogy 
Hull a pelyhes fehér hó, jöjj el, kedves 
Télapó!, s miért javítja ki Mikulásra, 
amikor egyértelmű, hogy a télapó rí-
mel a sor végén. Eff éle Mikulás-emlé-
keiből a kommunista idők ajándéka 

Akik ma töltik 
meg a fényes-
re suvickolt 
kiscipőket, 
gyerekkoruk-
ban legfeljebb 
a narancsnak 
örvendezhet-
tek a virgács 
mellett. Sok 
helyen azt sem 
a Mikulás, ha-
nem a Télapó 
hozta.

valahogy ki is maradt. Virgács, kötött 
zokni, alma, dió és persze a narancs, 
az elmaradhatatlan narancs – ezek-
re emlékszik, s nagyon élénken már 
arra, amikor a kilencvenes évek elején 
édesanyja a gyárból német csomagot 
kapott, és náluk az került a kiscipőbe 
december 5-én. Azontúl évekig na-
gyon gazdag volt a Mikulás-járás: né-
met csokik, cukorkák, olyan fi nomak, 
amilyeneket még sosem ettek addig, 
na és Kinder-tojás. Csilla akkor tudta 
meg, mi az a Kinder-tojás, és hosz-
szú éveken keresztül egy évben csak 
egyszer, ebben a Mikulás-csomagban 
volt ilyesmi, amit Csilla gyerekei ma 
már sima hétköznap is megkaphat-
nak. Csilláéknál amúgy vannak már 
ünnepi szokások: a Mikulás először 
a templomba érkezik, ahova nagy-
mamával mennek a gyerekek, ott 
édességcsomagot kapnak a fehér sza-
kállútól, aki valamilyen titkos úton 
közben otthon is meglátogatja őket 
és a cipőben hagyja ajándékait. „Ki-
csi édesség, kicsi játék vagy valami 
ruhanemű. Ilyesmi szokott kerülni a 
csomagba, a gyerekek tudják, hogy 
nagyobb dolgokat az angyaltól, ki-
sebbeket a Mikulástól kérhetnek. De 
számunkra is gondot okoz, hogy mi-
kor mi legyen a szabály, mit hozhat 
és mit nem a Mikulás. Szeretnénk jól 
csinálni, de nem mindig egyszerű” – 
fejti ki Csilla. Erre refl ektál Márta is: 
úgy véli, a bőséggel leginkább az a 
probléma, hogy van, akinek semmi 
sem jut, és van, akinél iszonyú gaz-
dag az ajándékozás. S ez például sok-
szor meglátszik az iskolában is. Igaz 
– teszi hozzá –, hogy az utóbbi nagy 
veszélye, hogy egy idő után semmi-
lyen ajándékot nem értékel a gyer-
mek. Holott a hetvenes-nyolcvanas 
években mekkora öröm volt a cipőbe 
rejtett narancs vagy a házi készítésű 
szaloncukor!
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Régen is lehetett találkozni 
a Mikulással. Legfeljebb 
Télapónak hívták

Az ajándékozás szokását 
megpróbálták átbrandelni 
a kommunizmusban 
(Előre, 1989 decembere)




