
TÉL 

Tevékenységi tervek 

 

    Tervezett projektek a tevékenységekbe integrált tanuláshoz 

A projekt címe:      „Ég a gyertya, ég…” (Mikulás: 12. 06.) 

A projekt megvalósulásának tervezett ideje: 2020.11. 28- 12. 09. 

A projekt tervezett indító élménye: Ünnepi teremdíszítéssel várjuk reggel a 

gyermekeket és gyertyagyújtással, beszélgetőkörrel indítjuk az időszakot.  

(Első gyertya: 11. 27., második gyertya: 12. 04. Mindig a következő hétfőn gyújtjuk meg) 

A projekt várható lezáró élménye: Télköszöntő kirándulás az erdőben 

 

A projekt megvalósítása során kiemelt céljaink: tudatosítani a hónapok 

múlását, évszakok váltakozását, valamint kiemelni az évszakokhoz tartozó ünnepkört, 

erősíteni a hagyományok szeretetét.  

Az elcsendesedés, a készülődés örömének megélése. 

A projekt során megvalósítandó feladataink: Érzékenyítő meséken keresztül 

elmélyíteni az empatikus képességet, a Karácsony ünnepének belső megélésének és a 

családi kötelékek fontosságának hangsúlyozása. 

A projekt során kiemelten fejleszthető képességek pl: Belső képalkotás- és 

fantázia, kognitív képességek, összefüggéskeresés, logikai műveletek fejlesztése 

összehasonlítással (azonosságok és különbségek, relációk), szimmetria, szándékos 



figyelem, nagymozgások, szem-kéz-láb koordináció, helyes eszközhasználat és 

ceruzafogás, finommotorika, hallásfejlesztés, szerialitás, szociális kompetenciák, 

kommunikáció (verbális, non verbális), szókincsbővítés, belső értékek kiemelése… 

 

Munka jellegű 

tevékenységek 

• önellátás, önkiszolgálás, önálló öltözködés 

• segítség tekintetében: -kérés, -elfogadás, -

nyújtás, megtapasztalása/megtapasztaltatása 

• csoport rendjének fenntartása, pakolás 

• tevékenységekhez szükséges átrendezésekben 

való részvétel  

• pihenéskor az ágyak szét-, és összerendezése 

• ágyneműk önálló fel-, és lehúzása 

• adventi puzzle kalendárium készítése és napi 

szinten egy-egy részlet hozzáadása 

• napi jócselekedet 

• játékok és a foglalkozás során használt játékok 

elpakolása 

• segítségnyújtás a csoportszoba dekorációjának 

elkészítésében 

• naposi feladatok ellátása 

• gyümölcs aszalás 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Játék 

Játék feltételeinek 

biztosítása 

• (ötletek a játék 

tevékenység 

megsegítéséhez, 

kiegészítő 

eszközök 

készítése) 

• szabad levegőn tartózkodás és játék – időjárás 

függvényében – a lehetőségekhez mérten kiemelt 

fontosságú a bizonytalan járványhelyzetet 

figyelembe véve 

• szabad játék feltételeinek, zavartalanságának 

biztosítása 

• a gyermekek önálló ötleteinek segítése, 

kreativitásuk támogatása, az adódó helyzetek 

maximális kihasználása 

• az „unatkozó”, illetve az „elhúzódó” gyermekek 

játékba segítése 

• az „agresszív” és/vagy „romboló” tevékenységek 

helyes irányba fordítása a játék sokszínűségét 

felhasználva, s egyúttal más alternatívák 

felajánlása, melyből a gyermek választhat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• a gyermekek játszó-csoportokba segítése 

• csendes játékok preferálása, a hangos dolgok 

elcsomagolása 

• A szerepjátékok elősegítése színes leplek 

segítségével, melyet a gyermekek használhatnak 

kuckó építéshez és jelmezek készítéséhez is 

• Logico 

• Memória  

• Társasjáték (Memory, Camelot, Túl az 

Óperencián, Találd ki…) 

• Gyermekkártya 

• Csoportos játékok:1 

- Kalács sütés  

- Átváltozós 

- Éneklős kereső 

- Mi rejlik a Mikulás zsákjában? (tapintás és 

tulajdonságok alapján válogatás) 

- Játék ritmusdobozokkal 

- Hol vagy, Jancsi? 

- Zenélő kavicsok 

- Rajzolt hangok 

- Illatozó dobozok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Külső világ tevékeny 

megismerése 

• Alapvető 

környezet és 

természetvéde

lmi ismeretek 

• matematikai 

tapasztalatok, 

matematikai 

játékok 

• Óvoda udvarán az időjárás megfigyeltetése 

• Beszélgetőkörben az évszakok és az időjárás 

összehasonlítása 

• Téli erdő, vadállatok és madarak etetése 

 

 

 



 

Verselés, mesélés 

• anyanyelvi 

játékok 

• beszélgető kör 

• drámajátékok  

• Kinek, mi jut eszébe az ünnepekről? ÉrzelMese 

kártyák használata 

• Beszélgetőkörben a család, családi szokások. 

Előkészületek otthon. Vajon csak a házat fontos 

kitakarítani és díszbe öltöztetni? Jó és rossz 

tulajdonságok- vajon mitől jó a jó, és rossz a 

rossz? Miért fontos egymás segítése? 

 

 

• Hagyományok, népszokás és jelképek.2 Ünnepek 

itthon és a világ más tájain- új ismeretek 

szerzése 

• Télköszöntő kirándulás 

• Gödöllői Karácsonyház meglátogatása és tartós 

élelmiszer adományozása 

• Mikulás zsákjából tapintással előhalászott 

tárgyak kiválogatása meghatározott 

tulajdonságok alapján, főfogalom 

meghatározása, csoportosítás, barchoba. 

• A gyár, ahol egész évben Karácsony van, avagy a 

tárnoki Szabó Üveg 

• Az üvegfújás technikájának bemutatása IKT 

eszközök használatával 

 



• Az első két gyertya: Hit, Remény 

• Beszélgetés a jócselekedetekről, hogy miért 

fontosak, ki és milyen jótettet vitt végbe 

• Jócselekedetek jelentőségének megismerése a 

meséken keresztül 

• Kinek? Mikor? Miért? - avagy a fogyatékkal élők, 

hátrányos helyzetűek gyermeknyelven 

(lábbalfestés és Boldizsár Ildikó: A gyöngyszemű 

lány meséjéhez írt drámaóra tervem) 

• Minden nap adventi mesegyűjteményünk 1-1 

meséjének elolvasása 

 
• Feleselő című beszédészlelést fejlesztő 

foglalkozás 

• Móra Ferenc: A cinege cipője (ism) 

• Versek3: 

- Weöres Sándor: Száncsengő (ism) 

- Kányádi Sándor: Aki fázik (ism) 

- Bartos Erika: Szélbújócska 

- Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben 

- Csányi György: Télapó kincsei 

- Devecsery László: Jön a Mikulás 

 

• Mesék4: 

- Visszajött a répa (dramatizálva) 

- Mester Györgyi: Hóbarátok 

- Mester Györgyi: A Mikulás csizmája 

- A kicsi dió (székely népmese) 

- Grimm: A suszter manói 

- Wass Albert: Karácsonyi mese 

- Grimm: Holle anyó 

- Petrolay Margit: Sürgős levél  
 



Rajzolás, 

festés, 

mintázás, 

kézimunka 

• Madáretető készítése Fa spatulák, napraforgó 

magok felhasználásával festéssel és ragasztással 

 
• Ovigaléria készítése karácsonyi rajzokból 

• Mikulás dísz függönykarikából hurkolásos 

technikával 

 
• Karácsonyfadísz a közösen gyűjtött tobozokból 

színes pompomokkal díszítve ragasztással 

 

 
• Karácsonyi ajándékok készítése 

• Téli és ünnepi témájú kifestők színezése 

 

 

 



Mozgás 

• a mindennapos 

testmozgás 

játékai, 

feladatai 

 

• Bemelegítés járás-, és futásgyakorlatokkal 

• A „Nem lesz madáretető?” című meséhez 

kapcsolódóan: 

- Célba dobás vízszintes célba 

- Ügyességi feladatok teljesítése 

- Sorverseny szabályainak megtanítása 

- Kar-, hát-, láb-, hasizom erősítése páros 

gyakorlatokkal 

- Játék (új): Fészekfoglaló 

• A „Hócsata” című meséhez kapcsolódóan: 

- Labdagyakorlatok 

- Labdaadogatás 

- Célba dobás „hógolyóval” 

- Páros feladatok „hógolyóval” 

- Csapatjátékok 

-Játék (új): Cserélj hógolyót! 

 
• Zenére futás, majd szoborrá válunk, ha elhallgat a 

zene, majd számosság gyakorlása csoportba 

rendeződéssel 

• Általuk szabadon választott játék 

• Szabad mozgás a levegőn, ha az időjárás lehetővé 

teszi, hógolyózás, szánkózás 

• Erdei télköszöntő kirándulás 

 

 

Ének, zene, 

énekes játék, 

gyermektánc 

• Hóembernek se keze, se lába (ism)- ritmustapssal és 

egyenletesen mérőzve, külön-külön és egyszerre is 

• Hull a hó, hull a hó (ism) 

• Hulla pelyhes (ism)- dallambújtatással 

• Télapó itt van 

• Pattanj, pajtás 

• Ég a gyertya, ég 

 



• Mondókák: 

- Töröm, töröm 

Töröm, töröm a mákot, 

Sütök neked kalácsot. 

Megzsírozom, megvajazom, 

És ha kisült, neked adom. 

 

- Hull a hó 

Hull a hó, hull a hó, 

Lesz belőle takaró. 

Erdő-mező megáldja, 

Lesz egy derék bundája. 

 

• Karácsonyi dalok hallgatása 

• Éneklős kereső 

• Zenehallgatás: 

- Karácsonyi és Mikulás dalok a nap folyamán 

- Vivaldi: Négy évszak- Tél 

(https://www.youtube.com/watch?v=dl0fbjA9ims) 

 

- Mozart: Varázsfuvolola 

(https://www.youtube.com/watch?v=SQb6pNLygkY) 

  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dl0fbjA9ims
https://www.youtube.com/watch?v=SQb6pNLygkY


MELLÉKLET: 

 

I. Csoportos játékok 

 

Kalács sütés  

Az ünnepváráshoz hozzá tartozik a finom aprósütemények, mézeskalács és beigli sütése 

is. Játsszuk most azt, hogy kalácsot sütünk! Soroljuk el, mi minden kell a kalácshoz és 

minden gyerek változzon valamilyen alkotóelemmé: egyikük legyen a liszt, a másik tojás, 

a harmadik cukor, dió, élesztő….stb. 

Te, mint felnőtt leszel a szakács! Sorold el, mi mindent teszel a tésztába, a hozzávalók 

pedig keveredjenek össze – óvatosan pörögjenek-forogjanak egymást kerülgetve. 

Amikor mindent összekevertünk, összeállt a tészta – fogják meg egymás kezét a 

gyerekek és üljenek le körben. 

Következik a dagasztás: mindenki óvatosan gyúrja, nyomkodja át az előtte ülő hátát, 

vállát. Aztán fordítsuk meg a tésztát – most mindenki a másik irányba fordulva gyúrja a 

társát. 

Ezután pihentessük egy kicsit a tésztát – feküdjenek a földre a gyerekek és csukják be 

a szemüket. Akár egy halk zenét is bekapcsolhatunk pár percre. Közben szép lassan 

megkel a tészta, ideje kisodorni, megformázni – sodorgasd meg sorban a gyerekek lábát, 

karját, tenyered élével “darabold fel”, majd ugorjanak be a sütőbe. Ha szép sorban 

leguggoltak a sütőben, utánozzuk a sütő hangját “ssss” és közben lassan emelkedjenek 

fel a kis kalácsok. Ha mindegyik megsült, szórd meg őket porcukorral  – simogasd meg az 

arcukat – és játékból “meg is eheted” őket! 

 

Átváltozós 

Beszéljük meg, hogy egy adott jelre mivé fogunk átváltozni. Például: tapsra – fenyőfák 

leszünk, terpeszbe állunk és karunkat rézsútosan leengedjük; “bumm”-ra rénszarvasok 

leszünk – tenyerünkből agancsokat formázva nyargalászunk körbe; “Ho-ho-ho-hó” jelre 

Mikulássá változunk és óriás lépésekkel, puttonyt cipelve megyünk tovább. A gyerekek 

elindulnak körbe és az adott jelre a megbeszélt dologgá kell változniuk. Ha kicsik is 

vannak, először mindenképpen hagyjuk el a “jeleket”, csak mondjuk azt, hogy “fenyőfa”, 

“rénszarvas”, “Mikulás”. 

 

Éneklős kereső 

Keressünk egy tárgyat, amit elrejtünk. Ez kapcsolódhat az adott időszakhoz, lehet 

például Mikulás sapka, vagy egy kis csengő. Küldjünk ki egy gyereket, ő lesz a kereső, 

másvalaki pedig rejtse el a tárgyat úgy, hogy azért észrevehető legyen (ne tegye bele 

például egy dobozba). Hívjuk be a keresőt, és kezdjünk el közösen énekelni egy mindenki 

által ismert éneket (lehet ez például a Kis karácsony, nagy karácsony, vagy bármelyik 



más általatok ismert dal). A dalt azonban úgy kell énekelni, hogy ha a kereső messze jár 

az elrejtett tárgytól halkan énekeljük, ha közeledik, akkor egyre hangosabban. 

 

Mi rejlik a Mikulás zsákjában?  

Tapintásos játék, a piros szövettel letakart tárgyakat tapintás útján kell kitalálni, hogy 

mi lehet az. Ha az összeset kitalálták, akkor kiválogatjuk különböző tulajdonságok 

alapján, csoportosítunk, majd megnézzük, hogy miből van több, kevesebb ugyanannyi. 

 

Játék ritmusdobozokkal 

Átlátszatlan, lezárható dobozokat félig megtöltünk apróbb tárgyakkal, melyeket előbb 

lefényképezünk. A képeket kinyomtatjuk, és a dobozok rázogatása után a gyerekeknek 

arra képre kell tennie a dobozt, amelyikkel szerintük meg van töltve. A tető 

lecsavarásával ellenőrizhetjük. Ha mindegyik dobozból kettőt készítünk, akkor a feladat 

párosítás is lehet. 

 

Hol vagy, Jancsi? 

A játszók egymás kezét megfogva egy kört alkotnak és ketten bemennek a kör 

közepébe. Mindkettőnek bekötjük a szemét, az egyik egy kendőt vesz a kezébe (vagy 

sálat), a másik pedig egy sípot. Háttal egymással felállítjuk őket, s adott jelre mindkettő 

tesz három lépést előre. Akinél a sál van, igyekszik eltalálni a másikat. Mivel nem látják 

egymást, ezért a síppal a másiknak időnként jeleznie kell, de közben folyamatosan 

mozognak. Ha sikerült eltalálni a sípolót, akkor csere van.  

 

Zenélő kavicsok 

A gyermekek körben állnak (vagy ülnek a szőnyegen), mindenkinél 2-2 kavics van. 

Behunyják a szemüket és a játékvezető a hátuk mögött csendben körbejár. Akinek 

megérinti a hátát, az elkezdi összeütögetni a kezében a kavicsokat. Ne egymás melletti 

gyermekeket vonjuk egyszerre a zenélésbe! Ha már mindenki ütögeti a kavicsot, akkor 

pici várakozás után újra elindulunk körbe, de most érintésre abbahagyják a 

kavicsütögetést. Amikor csend lesz, kinyithatják a szemüket. Beszélni végig nem szabad, 

csak a játék befejeztével kérdezzük meg, hogy mi jutott közben az eszükbe, amikor 

csukva volt a szemük. 

 

Rajzolt hangok 

Minden gyermek előtt van egy tiszta rajzlap. Különféle színes ceruzákat teszek ki az 

asztalra, annyit, hogy mindenki tudjon válogatni belőle. Eddig megtanult dalokat 

éneklünk, először csak úgy, utána a kiválasztott színesceruzájukkal vonalat húznak az 

előttük fekvő rajzlapra. Ha a dallam felfelé megy, akkor a vonal is felfelé kanyarodik, ha 

lefelé, akkor lefelé. A különböző dalok dallamrajzát egymás alá rajzolják, más-más 

színnel.  

 

 



Illatozó dobozok 

A játékosok különféle illatú tárgyakat, illatos dobozokat szagolnak bekötött szemmel. 

Ez alapján kell kitalálniuk, hogy mi volt az. Külön válogatjuk a kitalált és külön a nem 

kitalált illatokat, majd a végén összeszámoljuk, hogy miből, mennyi sikerült, miből van 

több, kevesebb. Ami nem sikerült, azt nyitott szemmel is megszagolgatják. Játszhatják 

párosával is szimbólum képek segítségével, hogy aki az illatokat kínálgatja, le tudja 

ellenőrizni a másik gyermek által mondott választ. 

 

 

II. Hagyományok, népszokás és jelképek 

 

„Esett a hó, fújt a szél, 

Négy kis angyal miről mesélt? 

Azt mesélték halkan, súgva: 

Gyújtsatok gyertyát vasárnap, 

és várhatom a csodákat” 

 

ADVENT 

„Az advent szó jelentése eljövetel. A latin adventus Domini („az Úr eljövetele”) 

kifejezésből származik az elnevezés. A karácsonyi ünnepkör mindig advent első napjával 

kezdődik.” 

 

Az adventi koszorú 

Az első adventi koszorút Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el. A 

lelkész 23 gyertyát helyezett el egy felfüggesztett szekérkeréken, mely körül minden 

nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig. 

(A karácsonyfa kultusza meglehetősen új jelenség, nagyon lassan terjedt el, ugyanis nem 

szívesen vágták ki a fákat.) 

A hagyományos adventi koszorút egy kör és egy kereszt alkotja. 

A kör: Boldogasszony ölelését szimbolizálja, a fény óhajtásának és őrzésének 

megjelenítése. 

A kereszt: Ige, a Teremtő kiáradó fénye 

A kereszt közepe: Isten helye 

 



 

hagyományos koszorút otthon kellett elkészíteni fűzfavesszőből, 4 vagy 8 vessző adja a 

keresztet. A vesszők közé szorították be a méhviaszgyertyákat, a körbe pedig 

fenyőágakat tűzdeltek be az óramutató járásának megfelelő irányban. 

A méhviaszból készült gyertya, a méz jelképezi Jézus jóságát. 

A kereszt közepére csipkebogyók kerültek. A csipkebogyó jelenítette meg az istenfát. 

(Isten a csipkebokorban szólt Mózesnek.) 

A lényeg a csipkebogyó piros színén van, a piros az örök élet színe. 

A gyertya derekát fontos volt kék szalaggal átfogni, mert a kék Mária színe, maga a kék 

ég, amiben az Ő szent fia, a Nap van. 

(Az elkészült koszorút mindig a mestergerendára illesztették.) 

A négy gyertya négy napfordulat és négy fényes csillag, a világ tartópillérének 

megjelenítője.  

„Minden gyertyának szimbolikus jelentése van: hit, remény, öröm, szeretet. 

A hagyományos adventi koszorún lévő gyertyák színe. Az elsőé lila, a másodiké lila vagy 

kék, a harmadiké rózsaszín és a negyediké szintén lila. 

A katolikus népi vallásosságban minden gyertya szimbolizál valamit. Az első a hit 

gyertyája, Ádámot és Évát jelképezi, hiszen a bűneset után nekik ígérte meg Isten 

először, hogy elküldi a Megváltót. 

A második a remény gyertyája, amely a zsidó népet jelképezi, akik évezredeken 

keresztül várták a Messiást.  

A harmadik, a rózsaszín gyertya Szűz Máriáé, és azé az örömé, hogy a Fiú a földre jött. 

A negyedik Keresztelő Szent Jánosé, aki utat készített Jézusnak az emberek szívében, 

ez a szeretet gyertyája. 

 



 

(A protestáns családokban, főleg Nyugat-Európában nem a lila és a rózsaszín, hanem a 

piros/vörös és fehér gyertya szokása dívik. A gyertyák száma is más lehet, mivel sok 

helyütt (például az anglikán családokban és Németország egyes részein) a négy piros 

gyertya mellé, a koszorú közepére állítanak egy nagyobb fehér gyertyát. Ez a Krisztus-

gyertya, amit csak karácsonyeste gyújtanak meg. Ám azokon a területeken is, ahol a 

három piros és egy fehér gyertya divatja van, Krisztusnak ajánlják az utolsónak 

meggyújtott fehér gyertyát.)” 

 

MIKULÁS 

A Mikulás ünnep világszerte óriási népszerűségnek örvend, mégis eltérőek a 

szokások. Szent Miklós legendája és december 6-i egyházi ünnepe kapcsán 

terjedt el a XIX. században, és mint nálunk megszokott, az ablakba kitett, 

kitisztított csizmákba tesz egy kis piros mikuláscsomagot csokival, mogyoróval 

és déli gyümölcsökkel töltve. Viszont gondolkoztunk már azon, hogy minden 

országban ugyanezek-e a szokások, mint nálunk? Összegyűjtöttem néhány 

különböző országnak az érdekes Mikulás-legendáit és hagyományait. 

Mikulás szokások napjainkban 

Nálunk a hagyományos Mikulás nap úgy zajlik, hogy a gyerekek december 5-én este 

kikészítik előre szépen kitisztított csizmáikat. Ebbe teszi ugyanis a legendák szerint a 

mindenféle szépet és jót a Mikulás. Tudvalevő, hogy a kéményen keresztül csúszik le, így 

jut be a házakba a lábbelik feltöltésére. 

 

A jó gyerekeknek ad finom édességet, gyümölcsöket: almát, diót. De azok a gyerekek, 

akik kevésbé jó magaviselettel büszkélkedhetnek, ehelyett inkább virgácsot kapnak. 

Szerencsére a legtöbb gyermek igyekszik összeszedni magát az ünnep előtt, így 

leginkább csak jófélék kerülnek a csizmákba. 

 

 



Mikulás szokások régebben 

Ám nem mindig volt ilyen vidám, boldog ünnep a Mikulás napja. Az 1900-as évek előtt 

mind a városokban, mind a falvakban az úgynevezett Miklósolás járta, más néven 

“alakoskodás”. Ez azt jelentette, hogy az emberek különböző álarcokat öltöttek, és 

mindenkit ijesztgettek vele. Sőt, néha még nehéz láncokat is vittek magukkal, melyeket 

nemcsak zajkeltés céljából csörgettek. Bizony az arra tévedő a szerencsétlenebb 

járókelőkre néha nagyot húztak is vele. Könnyű elképzelni, hogy ez a nap tehát nem a 

leginkább vártak egyike volt.. Az emberek ilyenkor nem is igen bújtak ki otthonukból. Ez 

a hagyomány egészen a 20. század elejéig élt hazánkban, mígnem fokozatosan kezdte 

kiszorítani a kellemetlenségeket a jóságos Mikulás alakja. 

 

Mikulás szokások a nagyvilágból 

Bár manapság nagyrészt mindenütt hasonlóképpen zajlik a Mikulás-nap, azért számos 

érdekességet lehet találni ezzel az ünneppel kapcsolatban a nagyvilágban. Némelyik 

kifejezetten furcsának tűnhet a mi szemünkben. 

 

Tudtad-e... 

 

…hogy sok országban divat az is, hogy a Mikulást is meglepik valamivel? Így például: 

 

Írországban egy tál rétes és egy pohár sör/whisky várja őt az asztalon – de állítólag a 

rénszarvasokra is gondolnak: nekik répával szereznek örömet 

…hogy Ausztráliában nem rénszarvasok repítik a gyerekekhez a Mikulást? 

Bizony-bizony: ott ezt a feladatot nyolc kenguru látja el! Persze nem csoda, hiszen arra 

ilyenekből sokkal könnyebb találni megfelelő példányokat.. 

…hogy Japánban a keleti Mikulásnak hátul is van szeme? 

Nem fogod kitalálni, miért: hogy egyetlen gyermek se tudjon rosszalkodni a háta mögött! 

Finnországban az év legnagyobb ünnepe a karácsony. A Télapó, vagyis a Joulupukki 

(„karácsonyapó”) december 24-én este érkezik. 

Csehországban az emberek úgy tartják, hogy szenteste csodák történnek, ezért az 

éjszaka megsúghatja a jövőt. A Mikulás érkezését a gyermek Jézus jelzi kis 

csengettyűjével. 

Belgiumban a gyerekek csak december 6-án kapják az ajándékot a Mikulástól. A 

karácsonyfa alá vagy a tűzhely közelében lévő zoknikba csak kisebb dolgok kerülnek. A 

karácsonyi reggeli különleges édes kenyér. 

Nagy-Britanniában a Mikulásnak (Santa Claus) süteményeket és egy pohár portóit 

raknak a karácsonyfa alá, majd a gyerekek az ágyukra óriási zoknit akasztanak. 

Németországban a gyerekek december elején a karácsonyi ajándéklistát rajzokkal 

díszítik és éjszakára az ablakpárkányra helyezik. Tetejére cukornehezéket tesznek, 

hogy a Mikulás biztosan megtalálja. A gyerekek január 6-án a háromkirályok napján 

királynak öltöznek, és így járják az utcákat, miközben minden kapura felírják a királyok 



neveinek kezdőbetűit. Sok német tájegységen régi karácsonyi szokásokkal 

találkozhatunk. Így például a partvidéken a Télapó hajóval jön a tenger felől. 

Ausztriában a Mikulás (Heiliger Nikolaus) december 6-án ajándékozza meg a jó 

gyerekeket édességgel, dióval és almával. 

Spanyolországban a Télapó érkezik a gyerekekhez, az erkélyen át bemászva. Nem jön 

viszont Szenteste az angyal vagy a Jézuska: náluk a háromkirályok érkezését ünneplik 

meg, akik az ajándékokat is hozzák. 

Olaszországban a Mikulás az angol Mikuláshoz hasonlóan juttatja el ajándékait: a jóknak 

mindenféle finomságot, a rosszaknak pedig szenet visz. 

Amerikában mára kialakultak az Egyesült Államokra jellemző karácsonyi szokások és 

szimbólumok, elsősorban az angolszász hagyományok átvételével, melyek közül igen 

jellemző például a zoknik kiakasztása a kandalló fölé, melybe Santa Claus, az amerikai 

Télapó teszi az ajándékot karácsony estéjén. 

Görögországban az ajándékokat általában szilveszterkor hozza a gyerekeknek Agios 

Vaszilisz (Szent László), a Télapó. 

 

 

LUCA- NAP 

December 13-a az év legrövidebb napja, a téli napfordulatnak, a világosság születésének 

kezdete. E jeles naphoz tartozó népszokások: 

Kotyolás: Luca napjának hajnalán a kisfiúk, többnyire lopott szalmát vittek magukkal, s 

arra térdepelve mondták el köszöntőjüket, bő termést, a jószág nagy szaporulatát 

kívánva. 

Luca székének faragása: Készítője Luca napjától kezdve, mindennap faragott rajta egy 

kicsit, s csak Karácsony estjére volt szabad elkészülnie vele. Ezért terjedt el a mondás: 

„Lassan készül, mint Luca széke!” E szék arra szolgált, hogy ráállva tulajdonosa 

felismerje a falu boszorkányait. Ám a boszorkányok is meglátták a széken ágaskodót, kit 

próbáltak elkapni. A menekülőnek szüntelenül mákot kellett szórnia, amit a 

boszorkányoknak kötelességük volt felszedni, s így nem érhették utol őket. 

Luca-búza vetése: A falusi asszonyok lapos tálakban búzaszemeket kezdtek csíráztatni 

a kemence közelében, amelyek karácsony tájára zöldültek ki. Ebből a jövő évi termésre 

következtettek. De később e szokás átlényegült és a karácsonyi oltárt díszítették fel a 

Luca-búzával, vagy az ünnepi asztalra tették. 

Luca kalendárium: Az emberek e naptól kezdve 12 napon át megfigyelték az időjárást. 

Úgy vélték ugyanis, hogy amilyen az első nap, olyan lesz az eljövendő év első hónapja, 

amilyen a második nap, olyan a második hónap és így tovább. 



 

 

 

KARÁCSONY 

Mendikálás: Az elnevezés (mendieare = koldulni) a szokás adománygyűjtő jellegére utal. 

A gyerekek jártak így adományt kérni a délutáni órákban. Kisebb-nagyobb csoportokba 

verődve bekéredzkedtek a házakhoz és némi ajándék fejében énekeket énekeltek. 

 

 

Kántálás: Kántálásnak nevezték a karácsonyi énekes, verses köszöntőt. Az elnevezés a 

köszöntő énekes jellegére utal, mivel énekkel köszöntötték a ház lakóit. Elsősorban a 

felnőttek jártak kántálni este egészen éjfélig. 



 

Betlehemezés: Jézus születésének történetét bemutató, ma is élő, egyházi eredetű 

népi játék. Szereplői általában pásztoroknak öltözve, házilag készített jászollal vagy 

betlehemi kistemplommal járnak házról-házra. Szent énekléssel, tréfás párbeszédekkel 

elevenítik fel Jézus születésének eseményeit. 

Pásztorjárás: A pásztorjárás szereplői karácsonyeste éjfélig járták a házakat. 

Kifordított bundát viseltek, tarisznyát tettek a vállukra, kezükben pásztorbotot 

tartottak. A kispásztor vitte a betlehemi jászolt. Éneket adtak elő, majd a végén 

adományokat vártak a ház urától. 

 

Ostyahordás: Karácsony böjtjén, vagy néhány nappal előtte a kántortanító az iskolás 

gyerekekkel minden családnak megfelelő számú ostyát küldött. Az ostya a karácsonyi 

vacsora fontos része volt, amelyet több helyen mézzel, fokhagymával együtt ettek.  



Pásztorok karácsonyi vesszőhordása: Karácsony előestéjén a pásztorok vesszőkkel 

jártak, amelyekből a gazdasszony a kötényével húzott ki néhány szálat azért, hogy az 

állatai a következő évben egészségesek legyenek. A vesszőért a pásztornak bort, cipót, 

esetleg pénzt is adtak. A gazdasszony a vesszővel megveregette a jószágokat, hogy 

egészségesek legyenek. 

Regölés: István napjától, december 26-tól újévig jártak a regősök. A regölés lényegében 

természetvarázsló énekmondás, köszöntés – bőségvarázsló, párokat összeboronáló, 

adománygyűjtő szokás volt. Különféle énekeket adtak elő és jókívánságokat mondtak a 

ház lakóinak. 

 

Borszentelés: December 27-én, Szent János napján szokás volt a bor megáldása. Ezen a 

napon minden család bort vitt a templomba, amelyet a pap megáldott. A szentelt bornak 

mágikus erőt tulajdonítottak. Beteg embert, állatot gyógyítottak vele, öntöttek belőle a 

boroshordókba, hogy ne romoljon el a bor. 

 

  



 

III. Versek 

 

Weöres Sándor: Száncsengő (ism) 

Éj-mélyből fölzengő 

- csing-ling-ling - száncsengő. 

Száncsengő - csing-ling-ling - 

tél csendjén halkan ring. 

 

Földobban két nagy ló 

- kop-kop-kop - nyolc patkó. 

Nyolc patkó - kop-kop-kop - 

csönd-zsákból hangot lop. 

 

Szétmálló hangerdő 

- csing-ling-ling - száncsengő. 

Száncsengő - csing-ling-ling - 

tél öblén távol ring. 

 

 

Kányádi Sándor: Aki fázik  

Aki fázik, vacogjon, 

fújja körmét, topogjon, 

földig érő kucsmába, 

nyakig érő csizmába, 

burkolózzék bundába, 

bújjon be a dunyhába, 

üljön rá a kályhára - 

mindjárt megmelegszik. 

 

 

Bartos Erika: Szélbújócska 

Havas a házunk, havas az utca, 

Reggeli szél a hajamat fújja. 

 

Teleszór hóval, beborít dérrel, 

Bújócskázom a nevető széllel. 

 

Fa mögé bújok, utolér nyomban, 

Szaladok fürgén, megelőz gyorsan. 

 



Futok a hóban, libben a sálam, 

Fütyörész vígan, sebesebb nálam. 

 

Nyílik az ajtó, törlöm a lábam, 

Meleget ont a kályha a házban. 

 

Zörren az ablak, Szél koma rázza, 

holnap is eljön, ezt dudorássza. 

 

Susogó karját búcsúra inti, 

Hópihecsokrát szanaszét hinti. 

 

 

Nemes Nagy Ágnes: Hóesésben 

Szakad a hó, nagy csomókban, 

Veréb mászkál lent a hóban. 

Veréb! Elment az eszed? 

A hóesés betemet. 

Nem is ugrálsz, araszolsz, 

Hóesésben vacakolsz, 

Fölfújtad a tolladat, 

Ázott pamutgombolyag. 

Mi kell neked? Fatető? 

Fatető! 

Deszka-madár etető. 

 

 

Csányi György: Télapó kincsei 

"Télapó! Télapó! 

Hol van a te házad? 

Ki adta? Ki varrta 

báránybőr subádat? 

 

Meleg, jó szívednek 

honnan van a kincse? 

Zimankós hidegben 

van, ki melegítse?" 

 

Szánomat szélsebes 

három pejkó húzza, 

kucsmás fenyők között 

kanyarog az útja. 



 

Nagy piros szívemnek 

jóság a kilincse, 

s édesanyák mosolygása 

a legdrágább kincse. 

 

Hidegben nem fázom 

egyetlenegyszer sem: 

az ő bársony pillantásuk 

átmelenget engem. 

 

 

Devecsery László: Jön a Mikulás 

 

A Mikulás gyorsan eljő, 

feje felett nagy hófelhő. 

Rénszarvasok húzzák szánját, 

hó csipkézi a bundáját. 

 

Kövér puttony van a vállán, 

hópihe ül a szakállán. 

Mikor hozzád megérkezik, 

cipőd sok-sok jóval telik. 

 

Hull a hó, nézd, odakint, 

a Mikulás néked int. 

 

 

IV. Mesék 

Visszajött a répa 

Igen nagy hó esett, a völgyeket, a hegyeket mind magas hó takarta. A nyuszinak 

elfogyott az ennivalója, útnak indult hát, hogy szerezzen valamit. Egyszer csak 

boldogan kiáltott fel a nyuszi: 

- Hohó! Két répát találtam! 

 

Megette az egyik répát. Maradt meg egy. Azt gondolta a nyuszi: ,,Nagy a hó, hideg 

az idő. A csacsi otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem ezt a répát, hadd 

lakjék jól!" 



Szaladt a nyuszi a csacsi házához, hanem a csacsi nem volt otthon. Letette a répát, s 

otthagyta a csacsi házában. 

 

Azért nem volt otthon a csacsi, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy nagy 

édeskrumplit, örömmel hazavitte. 

Belepett csacsi a házába, látta a répát, csodálkozott nagyon: ,,Hát ez hogy került 

ide?!" 

A csacsi megette az édeskrumplit, aztán azt gondolta: ,,Nagy a hó, hideg az idő. A 

bárányka otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hadd 

lakjék jól!" 

Szaladt a csacsi a bárányka házához, hanem a bárányka nem volt otthon. Letette a 

répát, s otthagyta a bárányka házában. 

Azért nem volt otthon a bárányka, mert ő is ennivaló után járt. Talált is egy 

káposztát, örömmel vitte haza. 

Belepett a bárányka a házába, látta ám a répát, csodálkozott nagyon: ,,Hát ez hogy 

került ide?" 

A bárányka megette a káposztát, aztán azt gondolta: ,,Nagy a hó, hideg az idő. Az 

őzike otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki azt a répát, hadd lakjék 

jól!" 

Szaladt a bárányka az őzike házához, hanem az őzike nem volt otthon. Letette a 

répát, s otthagyta az őzike házában. 

Azért nem volt otthon az őzike, mert ő is ennivaló után járt. Talált is karalábét, 

örömmel hazavitte. 

Belepett az őzike a házába, látta a répát, csodálkozott nagyon: ,,Hát ez hogy került 

ide?!" 

Az őzike megette a karalábét, aztán azt gondolta: ,,Nagy a hó, hideg az idő. A nyuszi 

otthon van, bizonyára nincs mit ennie. Elviszem neki ezt a répát, hadd lakjék jól!" 

Szaladt az őzike a nyuszi házához. Hanem a nyuszi mar jóllakott, és aludt édesen. Az 

őzike nem akarta felkelteni a nyuszit, letette a répát, s otthagyta. 

Felébredt a nyuszi, s nagyra nyitotta a szemet csodálkozásában. 

,,Ejnye! Visszajött a répa! Nohát!" Gondolkozott egy keveset a nyuszi, s hamar 

kitalálta, hogy csak a barátai hozhatták neki ajándékba. 

 

 

Mester Györgyi: Hóbarátok 

Közeledett a téli iskolai szünet, és Kata minden reggel azzal ugrott ki az ágyból, hogy 

azonnal az ablakhoz szaladt megnézni, esett-e hó az éjjel? Mert ha igen, akkor a 

szünetben lehet majd szánkózni, hógolyózni, és nem utolsósorban hóembert építeni. 



Már el is telt a szünetből két nap, amikor a harmadik reggelen szokatlan 

cipőkoppanásokra ébredt. Valaki a lábát csapkodta az előszobában, csak úgy döngött 

tőle a kövezet. 

A furcsán ismerős zaj miatt, pizsamában szaladt ki az ajtóhoz, és édesapját látta, 

amint a nyitott ajtóban, a küszöb előtt próbálja letopogni a havat a bakancsáról. 

Na, kedvedre alakult az időjárás – mondta apuka. Egész éjszaka havazott. Jó lesz, ha 

előkeríted a pincéből a szánkót. 

Kata gyorsan felöltözött, a reggelit éppen csak bekapta, és már szaladt is át a 

szomszédba kis barátjához, Marcihoz, aki minden játékában lelkes társa volt. Már 

Marci is készen állt a havas programra, bármi is legyen az, szánkózás, vagy hócsata. 

A délelőtt során felváltva húzták a szánkót, amin hol egyikük, hol a másik ült, aztán 

egy jót hógolyóztak, majd úgy gondolták, ebédig megépíthetnek még egy helyre 

hóembert is. 

Úgy is lett. A testes, répa orrú, fazék kalapos hóember remekművet még anyuka is 

megdicsérte. Javasolta, ne csak orrot, szájat is csináljanak neki. Adott is egy marék 

megpucolt tökmagot, amiből, szépen sorba rakva, mosolygós szájat csinált a két 

gyerek. 

A következő napra hasonló programot terveztek, kivéve a hóemberépítést, hiszen az 

már elkészült. 

Másnap reggel azonban, úgy Kata, mint Marci, meglepődve és csalódottan vette 

tudomásul, hogy a hóemberük nem mosolyog. Eltűnt ugyanis a fejéről a tökmagokból 

készült mosoly, és a hóember nagyon szomorúnak, egyenesen rosszkedvűnek tűnt. 

Ezt nem hagyhatjuk – gondolták a gyerekek, és eldöntötték, visszaadják a hóember 

mosolyát. 

Most azt találták ki, apróra vágott szívószál darabokból csinálnak neki ajkakat, amit 

vélhetően senki nem kíván meg, ugyanis feltételezték, a tökmagot az amúgy kedvelt 

kerti madaraik lopkodták el, éhségük csillapítására. 

Másnapra azonban, a legnagyobb bánatukra, megint csak szomorúságot láttak a 

hóember arcán. A szívószál darabok lepotyogtak, és szanaszéjjel hordta őket a 

didergetős, téli szél. Ahogy ott állt az udvaron a hóember, egyedül, csalódottan, még 

nézni is rossz volt, mert lerítt az arcáról, unatkozik, nem érzi jól magát és nagyon 

szomorú. 

A gyerekeknek tovább kellett gondolniuk a dolgot, hogyan lehetne ismét mosolyt 

varázsolni a hóemberük arcára. Majd megálmodjuk az éjszaka – vigasztalta kis 

barátnőjét Marci. Úgy legyen, majd igyekszem én is – felelte erre Kata. 

A kislány másnap kicsivel később ébredt a szokásosnál. Talán az esti, elalvás előtti 

hosszas töprengés tette, vagy a sokáig nézett rajzfilm, tény, hogy aznap reggel 

elaludt. 

Reggelizés közben, egyszer csak Marci kopogtatott be hozzájuk. Megvárta, amíg 

Kata lenyelte az utolsó falatot, belebújt az overalljába és a csizmájába, de a sapka 

feltevéséhez már nem volt türelme. 

Kézen fogva húzta kis barátnőjét az udvarra. Amint kiléptek az ajtón, Kata szája 



azonnal mosolyra derült. Hasonlóképpen, mint a hóemberé, aki mellett szorosan ott 

állt egy jóval kisebb hóember, afféle lányforma. Mindkettőnek apró kövekből volt 

kirakva a mosolya. 

Bemutatom neked a „hóbarátokat” – mondta Marci. Éjszaka kitaláltam, megálmodtam, 

és reggel azonnal meg is valósítottam az álmomat. Egy barát hiányzott a szomorú 

hóemberünk mellől. Egy barát, mint ahogy mi itt vagyunk egymásnak. Mi is csak 

kettesben tudunk jót játszani, együtt érezzük jól magunkat, és persze eközben 

sokat mosolygunk. 

A hóbarátok mosolya nem is tűnt el egyhamar. Egészen hóolvadásig ott ült az 

arcukon, mint ahogy Kata és Marci arcáról sem olvadt le a mosoly, a jól sikerült téli 

szünet miatt. 

 

Mester Györgyi: A Mikulás csizmája 

Réges-régen történt, amit most elmesélek, amikor még igazi, komoly telek voltak, és 

fogcsikorgató hideggel, hatalmas hóeséssel köszöntött be ez az évszak. 

A falucskát beborította a hó, hatalmas, fehér bundába öltöztette a nádtetejű 

viskókat, a szántóföldeket pedig puha hópaplannal takarta be. Örültek a 

parasztemberek, mert legalább megóvta a vetést, és nem fagyott ki a mag. 

Ugyanakkor többet kellett tüzelőre költeni, és bizony volt, akinek nem is tellett rá, 

és kiegészítésül a közeli erdőből kerítette elő a szükséges égetnivalót. 

Kis János a falu szegényebbjei közé tartozott, háromnaponta jártak ki asszonyával 

az erdőre tűzifáért. Bár tilos volt az erdőből kéretlenül, engedély nélkül fát hozni, 

de mivel az erdőkerülő is szegényember volt, megértette a többiek gondját, és 

inkább elfordult, beljebb ment az erdőbe, ha neszezést, ágak tördelését, gallyak 

ropogását hallotta a sűrűből. Hiszen a többség nem vágta ki a fákat, csupán a 

lehullott, letört ágakat szedte fel a földről, és mint Kis János, satnya lovukkal 

próbálták hazavontatni egy-egy rossz taligán a tűzrevalót. 

János gazda – már ha gazdának mondható, akinek csupán egy öreg szilvafa nő az 

udvarán -, napszámos munkával kereste meg családja, beteges felesége és kisiskolás 

Ferkó fia számára a mindennapi betevő falatot. 

 

Tavasszal szántott, vetett, boronált a jobb módú gazdák birtokán, nyáron aratott a 

többi napszámossal, ősszel szüretelt, szintén a más szőlejében, de télre csak a 

lócsutakolás, istálló takarítás, hólapátolás, tűzifa aprítása maradt számára, mint 

munkalehetőség. 

Téli ruhája nem sokat melegítette, de a legnehezebb volt azt kibírni, hogy a csizmája 

elvásott, a sarka lefegett, a jobblábas talpán pedig nagy lyuk is éktelenkedett, ahol 

bizony befolyt már az olvadó hólé, s jeges kérget vont a kapcájára. 



Hát így éldegéltek, de élni mégiscsak kellett, mert ott volt a gyerek, a Ferkó. 

Az asszonnyal épp a megélhetés nehézségeiről beszélgettek a konyhában, 

elkeseredetten találgatták, mivel lehetne még egy kis pénzt hozni a házhoz, amikor 

Ferkó vidáman berontott az ajtón, s lelkendezve újságolta: az új tanítóbácsi azt 

mondta, pár nap múlva Mikulás ünnep lesz, amit a városban már régóta megtartanak, 

és ilyenkor az emberek megajándékozzák egymást, de főként a gyerekek kapnak 

mindenféle cukorkát, a rosszabbja meg virgácsot – hadarta el egyszuszra. 

De aztán rögtön el is szomorodott. Mi szegények vagyunk, olyan kicsi a házunk, majd 

eltűnik a hóban, a Mikulás biztosan észre sem venné odaföntről, amikor majd 

rénszarvasok röpítette, csengős ezüstszánján elsuhan a falu fölött. 

Ezután nem is beszéltek többet erről. Teltek-múltak a napok, s szinte már 

elfelejtődött a dolog, csak az juttatta Ferkó eszébe, hogy iskolatársai vidáman 

készültek a nagy Mikulás-napra. 

Tudta, őt bizonyára csalódás éri majd, de azért az adott estén csak kirakta vásott 

talpú, elhasználódott kiscsizmáját az ablakba. Hátha mégis arra jár az a jószívű, 

fehérszakállú öregember, a Mikulás… 

Reggel első útja az ablakhoz vezetett. A legnagyobb meglepetésére, kis csizmájában 

apró, csillogó papírba csomagolt cukorkák ékeskedtek, mellette egy marék mogyoró, 

és néhány ropogós héjú alma piroslott. Neki újdonság volt az is, hiszen a szilván kívül, 

az ő kertjükben nem termett más gyümölcs. 

Ami pedig még tovább fokozta az ámulatát, az az volt, hogy az almák mellett ott állt 

édesanyja kitaposott, otthoni papucsa, abban meg egy-egy zacskó dió és mák hevert. 

De vajon honnan tudta a Mikulás, hogy nekik évek óta hiányzott az asztalukról a 

karácsonyi diós, mákos beigli? 

Amikor pedig balra nézett, hát a szeme még jobban elkerekedett! 

Közvetlenül az ő cipője mellett, egy felnőtt férficsizma állott, párosan, ahogyan szép 

az élet, fényesre kisuvickolva, sima, lyukmentes talppal, odanőtt sarokkal, és a 

bebújós szélén még egy kis fehér pamacs is ékeskedett, olyan prémféle, mint az 

elegáns, téli cipőkön, amit másokon nemegyszer látott. Igaz, a prémecske szemmel 

láthatóan nagyon hasonlított édesanyja fehér pamutból készült nagykendőjének 

anyagára, de hát ez csak véletlen egybeesés lehetett. 

Ferkó meg volt győződve róla, hogy a jóságos Mikulás apó, látva szegénységüket, a 

saját csizmáját adta ajándékba az apjának. 

Azon nem gondolkodott sokáig, vajon a Mikulás zokniban utazott-e hazáig? Na, de 

nem is kellett ezen gondolkodnia, hiszen a rénszarvasok bizonyára egy szempillantás 

alatt hazaröpítették az öregurat, hogy újra megpakolhassa ajándékokkal az 

ezüstcsengős szánt. 



Kiabálására anyja és apja is odajöttek az ablakpárkányhoz, s mindketten meglepődve 

vették tudomásul, hogy felnőtt létükre, a Mikulás nekik is hozott valamit. De még 

micsoda ajándékot! Felért az maga egy karácsonnyal! 

Később, amikor az édesanya már a konyhában készülődött szerény ebédjük 

megfőzéséhez, János gazda odasúgta a párjának: kedvesem, napok óta nem látom 

rajtad azt a vékony aranyláncot, melyet még néhai édesanyádtól kaptál emlékül. Hová 

lett? 

Tudod, János – kezdte az asszonyka -, amikor legutóbb az erdőn jártunk tűzifáért, 

hajladozás közben valamibe belé akadhatott, és úgy maradt el tőlem az a lánc. 

De én is hadd kérdezzem meg, hová tűnt az ajtó melletti szegről a kézzel font 

ostorod, aminek csudájára jártak még a szomszéd faluból is, és többen meg is 

akarták venni? 

Hát kedvesem, valószínűleg ugyanott tűnt el, ahol a te láncod, az erdőben, 

fagyűjtögetés közben. Na, de sebaj. A kehes, öreg Pejkó nem igényli már a bőr 

ostort, megteszi annak már a mogyoróvessző is. Attól is egyenesen megy, és 

ugyanúgy húz. 

Ebben maradtak. 

Azután hálás tekintettel köszönték meg – a Mikulás közbenjárásával – egymásnak 

adott ajándékaikat. 

 

 

A kicsi dió 

Élt egyszer egy szegény ember, s annak annyi volt a gyermeke, mint a hangyaboly. A 

gyermekek sokszor harmadnapig sem kaptak egy falat kenyeret, olyan nagy szükség 

volt a háznál. A szegény ember azért elindult, hogy valami kevés ennivalót keressen a 

gyermekei számára. Amint megy egy erdős helyen, eleibe áll az ördög ember 

képében, s azt kérdi tőle:  

- Hova mész, te szegény ember?  

- Én megyek, hogy egy kis élelmet szerezzek a gyermekeimnek, ha valamihez nem 

fogok, mind meghalnak étlen - feleli a szegény ember. Arra azt mondja az ördög:  

- Azért egy tapodtat se menj tovább, majd én adok neked egy olyan portékát, amit 

ha okosan használsz, gazdag leszel, s nem lesz soha szükség a házadnál. Nesze ez a 

kicsi dió, ennek az a tulajdonsága, hogy akármit parancsolsz neki, mindjárt meglesz 

egyszeribe.  

- De hát én azért neked mit adjak? - azt kérdi a szegény ember.  



- Én nem kérek sokat - feleli az ördög -, csak azt add nekem, amit te nem tudsz a 

házadnál. A szegény ember gondolkodik, hogy mi volna az, amit ő nem tud. De semmi 

eszébe nem jutott, s minthogy erősen meg volt szorulva, odaígérte. Akkor az ördög 

átadta a diót a szegény embernek, s elváltak egymástól. Hazaérkezik a szegény 

ember a dióval, s kérdi a felesége:  

- Hát hoztál-e valami ennivalót? Mert szinte halunk éhen, úgy oda vagyunk!  

- Én, hallod-e, semmi ételfélét nem hoztam - azt mondja a szegény ember -, hanem 

hoztam egy ritka diót. Ezt pedig adta nekem egy ember, s az azt mondotta, hogy 

ennek a diónak akármit parancsoljak, minden éppen úgy lesz.  

- S ezt miért adta neked, mert tudom, hogy ingyen csak nem adta - kérdi a felesége. 

Azt mondja rá a szegény ember:  

- Nekem egyebet nem mondott, csak annyit, hogy amit én a házamnál nem tudok, azt 

adjam neki a dióért. Én gondolkodtam, de semmit se tudtam olyat, oda is ígértem. 

Arra fellobban a felesége, s azt mondja:  

- No, te pogány, mit tettél, látod-e, én most várok gyermeket, s te azt nem tudtad 

eddig, s eladtad előre a gyermekünket.  

- Már, feleség arról én nem tehetek, ennek most már úgy kell lenni - azt mondja az 

ember, s parancsol a diónak: - No, te kicsi dió, az én házam népének velem együtt 

étel, ital, ruházat s minden bőven legyen! S arra meglett minden, amit az ember 

mondott, s a háznép olyan jóllakott a legfinomabb ételekkel, ahogy többször 

sohasem. A gazda mármost még nagyobbra akart terjeszkedni, s parancsolta a 

diónak, hogy neki a kicsi háza helyett legyen egy szép kőháza, körülötte szép kertek, 

a mezőn, közel a faluhoz, az ő számára szép kaszálók s szántóföldek, azonkívül 

mindenféle marhák, majorságok. Meg is lett minden, éppen az ő kívánsága szerint. 

Gazdag ember lett a szegény emberből, s közben a feleségének is megszületett a 

gyermeke. Mikor a legderekasabban folytatnák a gazdaságot, egyszer egy estefelé 

hozzá megy két öreg ember, s szállást kérnek tőle éjszakára. Õ adott is szállást 

örömmel s jó vacsorát. Este, ahogy vacsorálnak, azt mondja a két öreg a beszéd 

között a gazdának:  

- Tudjuk mi, hogy az ördög eljön az éjjel, hogy ha lehet, elvigye a te legkisebb 

gyermekedet, akit te nem tudva, szorultságból odaígértél neki. Mi azért jöttünk, 

hogy az ártatlant megmentsük, hogy ne essék az ördög kezébe. Fogadd meg a mi 

szónkat: mikor lefekszünk, tegyél az asztalra az ablak mellé egy egész kenyeret, 

hadd legyen az ott az éjjel. A gazda az asztalra teszi a kenyeret, s azzal 

lefeküsznek, s elalusznak mind, ahányan voltak. Mikor legmélyebben aludnának, 

egyszer tova éjfél felé kinn az ablak alatt megszólal az ördög, s azt mondja:  

- Hallod-e, házigazda, tudod, mit ígértél nekem, mikor az erdőben találkoztunk? Add 

ki most, én azért jöttem.  



E szavakat a háziak közül senki sem hallotta, mivel mind aludtak, de a kenyér 

megszólalt az asztalon, s azt mondta:  

- Csak ülj veszteg odakint, várakozzál egy keveset, tűrj te is, mert én is eleget 

tűrtem s várakoztam. Engem még az elmúlt esztendőben ősszel elvetettek a földbe, 

egész télen ott ültem s várakoztam, várakozzál te is. Mikor kitavaszult az idő, akkor 

nőni kezdtem lassanként, s vártam, hogy nagyra nőjek, várj te is. Mikor az aratás 

eljött, valami horgas vassal nekem estek, levagdaltak, csomóba kötöttek, de tűrnöm 

kellett, tűrj te is. Azután szekérre raktak, egy rúddal lenyomtattak, a faluba vittek, 

s várakoztam, várakozzál te is. Ott asztagba raktak, rám tapodtak, hogy ropogtam 

bele, s tűrnöm kellett, tűrj te is. Onnan behánytak a csűrbe, valami összebogozott 

két darab fával agyba-főbe s két oldalba is jól megvertek, de tűrnöm kellett, tűrj te 

is. Onnan zsákba gyúrtak, malomba vittek, két keringő kő közé öntöttek, hogy 

egészen összeromlottam. De el kellett tűrnöm, tűrj te is. Onnan hazavittek, 

tekenőbe tettek, rám töltöttek valami sós vizet, s az öklükkel két óra hosszat 

dömöcköltek, gyúrtak, kínoztak engem. S akkor, ami legnagyobb kín a világon, egy 

behevített égő tüzes kemencébe behánytak egy nagy falapáttal, de tűrnöm kellett, 

tűrj te is. Ott jól megsütöttek, még meg is égettek, onnét kitettek, ide behoztak, 

egy nagy vaskéssel darabokra hasogattak. No, látod már, hogy én mennyit tűrtem, 

szenvedtem s várakoztam, tűrj s szenvedj, s várakozzál te is.  

Az ördög erősen bízott, hogy mihelyt a beszédnek vége lesz, övé lesz a gyermek, de 

abban bizony megcsalatkozott, mert éppen a beszéd végével megszólalt a kakas, s 

azontúl nem lehet neki hatalma az emberek között. Azért hát elfutott a maga 

országába. Így maradott meg a gazdának a kicsiny gyermeke. Jókor reggel a gazda jó 

reggelit adott a két öreg embernek, s megköszönte a feleségével együtt, hogy a 

fiacskájukat megmentették az ördög kezétől. A két öreg avval továbbutazott, s a 

szegény ember meg a felesége ma is gazdagon él, hacsak a kicsi diót el nem 

vesztették azóta. 

 

 

Grimm: A suszter manói 

Volt egyszer egy suszter, értette a mesterségét, szorgalmasan dolgozott. Hogy, 

hogy nem, a végén mégis úgy tönkrement hogy nem maradt egyebe, mint egyetlen pár 

cipõre való bõre. Abból este kiszabta a cipõt, hogy majd másnap elkészíti; tiszta volt 

a lelkiismerete, nem sokat emésztette magát a jövendõn, gondolta, majd lesz 

valahogy, tisztességes ember csak nem pusztul éhen; lefeküdt, és békességgel 

elaludt. 

Másnap jó korán fölkelt, és neki akart ülni a munkájának; hát ott áll: készen az 

asztalán a pár cipõ. A suszter ámult-bámult, nem tudta, mit szóljon a dologhoz. 

Kezébe vette a cipõt, alaposan végignézte, minden varrást, minden szögelést apróra 



megszemlélt; nem volt azon semmi hiba, nincs a: a mestermunka, amelyik különb 

lehetett volna. Hamarosan vevõ is jött. Nagyon megtetszett neki a cipõ. Fölpróbálta: 

éppen ráillett a lábára. 

- Mintha csak nekem készítették volna! - mondta örvendezve, és mert úgy találta, a 

suszter keveset kér érte, valamivel többet adott az áránál. pontosan annyit, hogy 

éppen két párra való bõr tellett ki belõle. A suszter este ezeket is szépen kiszabta. 

"A többi munkát majd megcsinálom holnap reggel - gondolta -, ráérek a dolgomtól." 

De mire másnap fölkelt, készen állt két pár cipõ, neki a kisujját sem kellett 

megmozdítania. Vevõ is akadt mind a kettõre, jól megfizettek értük, s a suszter, a 

pénzen most már négy párra való bõrt vásárolhatott. 

Harmadnap reggel azt a négy pár cipõt is készen találta. S így ment ez tovább napról 

napra, hétrõl hétre. Amit este kiszabott, az reggelre elkészült. A cipész hamarosan 

tisztes jövedelemre tett szert, és megint jómódú ember lett belõle. 

Karácsony táján egy este szokása szerint ismét kiszabta a másnapi cipõkhöz a bõrt, 

aztán, mielõtt lefeküdtek, azt mondta a feleségének: 

- Hallod-e, lelkem, mi lenne ha ma éjszaka fönnmaradnánk, és meglesnénk, ki az, aki 

ilyen szorgalmasan segít nekünk a mûhelyünkben? 

Az asszony ráállt a dologra, hiszen maga is sokat töprengett már rajta, csak hát nem 

mert elõhozakodni vele az urának. Mécsest gyújtott, és föltette a szekrény 

tetejére, aztán elbújtak a sarokban. Onnét figyelték, hogy lesz, mi lesz. Mikor a 

toronyban éjfélt ütött az óra, egyszer csak valami kaparászást, topogást, izgést-

mozgást hallottak; az ajtó egyarasznyira kinyílt, és két kedves kis manó surrant a 

szobába. Se szó, se beszéd, odaültek a suszter asztalkájához, fogták a kiszabott 

bõröket, és munkához láttak. Olyan fürgén, olyan ügyesen dolgoztak, parányi kis 

ujjukkal olyan szaporán varrtak, tûztek, hogy a suszter azt sem tudta, hová legyen 

ámulatában. A manók addig egy szempillantásra sem hagyták abba a munkát, míg a 

cipõk el nem készültek, és fényesre pucolva ott nem sorakoztak az asztalka mellett. 

Akkor egyet füttyentettek, s illa berek! - eltûntek. Másnap reggel azt mondta a 

suszterné asszony: 

- Meg kell hálálnunk ezeknek a manóknak, hogy jómódba juttattak minket. Pucéron 

szaladgálnak az istenadták, még jó, hogy meg nem fagynak! Tudod, mit? Varrok nekik 

ingecskét, kabátkát, mellényt, nadrágot, kötök nekik harisnyát is, te meg csinálj 

mindegyiknek egy pár szép kis cipõt. Egész nap ezen dolgoztak; az asszony kezében 

szaporán járt a kötőtű, csattogott az olló, készültek a kis ruhák, az ember meg a 

székén kuporgott, és kalapált, szögelt, forgatta a kaptafát, míg a kis cipõket meg 

nem csinálta. Este aztán a kiszabott bõr helyett az ajándékokat rakták oda az 

asztalra; szépen elrendeztek mindent, elbújtak a sarokban, és kíváncsian lesték, mit 

szólnak majd a manók. Azok szokás szerint pontban éjfélkor meg is jelentek, és 



tüstént dologhoz akartak látni. Hanem ahogy az asztalra esett a pillantásuk, 

lecsapták a szerszámaikat és azt sem tudták, mihez kapjanak, mit simogassanak, 

minek örvendezzenek. Egykettõre bebújtak a kis ruhákba, felhúzták a kis cipõt, 

füttyentgettek, rikkantgattak, egyszerre csak cincogva nótázni kezdtek. 

- Ugye, milyen csinos fiúk vagyunk? Többet bizony nem is suszterkodunk! - 

énekelték; körültáncolták az asztalt, szökdécseltek, ugrándoztak, végül aztán 

kiperdültek a szobából. Nem is jöttek vissza soha többet. 

A suszternak pedig élete végéig jól ment a sora mindig volt munkája, és minden 

sikerült neki, amihez csak hozzákezdett. 

 

 

Wass Albert: Karácsonyi mese- A csodálatos balzsam meg a likas 

zsák 

Hallottam volt annak idején, egy messzi múltba veszett régi karácsonyestén, a 

kandalló előtt. Az ablakon kívül sűrűsödött már a szürkület, s lassanként elvesztek 

benne a hólepte erdélyi hegyek. A kandallóban pattogott a száraz bükkfa. 

Nagyanyánk birsalmasajt-szagú szobájának öreg bútoraira sárga fénypászmákat 

vetettek a táncoló lángok. Mi, gyerekek ott hevertünk a szőnyegen, s fojtott 

izgalommal vártuk, hogy megszólaljon odaát a nappali szobában a kicsi ezüstcsengő, s 

meghirdesse a karácsonyfával érkező angyalt. 

Nagyanyánk ott ült a hintaszékben, közel a kandallóhoz. Fején fekete csipke főkötő, 

térdein vedlett bársonytakaró, s vékony ujjai fürgén billegették a csillogó kötőtűket. 

- Hol volt, hol nem volt – kezdte el nagyanyánk a mesét, hogy gyorsabban teljék az 

idő –, hetedhét országon túl, az Óperenciás tengeren is túl, ott, ahol a kurta farkú 

malac túr, volt egyszer egy szegény favágóember. Feleségével és hét neveletlen 

gyermekével élt ott a falu közepén, egy szép, nagy nádfödeles házban, s vágta, vágta 

fönt az erdőben a fát, napkeltétől napnyugtáig. De hiába dolgozott akármilyen sokat, 

hiába vitte haza minden keresetét, mégsem volt öröm és boldogság az otthonában. 

Egyéb se volt ott, csak panaszkodás. Panaszkodott a feleség folyton, hogy ez rossz, 

az rossz, hogy lám, az egyik gonosz szomszéd így, a másik gonosz szomszéd úgy, s 

még a gyermekek is savanyú képpel jártak-keltek egész nap, panaszkodtak azok is, 

hol a tanítóra, hol a szomszéd gyerekekre, s annyit panaszkodtak, hogy mindenki 

messzire elkerülte őket, mintha csak ragályos betegek lettek volna. Nagy 

szomorúságot okozott ez a szegény favágóembernek, s így igyekezett még több fát 

vágni, hogy több pénzt vihessen haza, hátha attól elmúlik otthonában a keserűség. 

Még télidőben is vágta a fát fönt a hegyen, látástól vakulásig, derékig érő hóban, de 

nem használt semmit. A keserűség továbbra is csak megülte családját, akár az átok. 



Karácsony estéjén is ott érte a szürkület fönt az erdőben. Még a karácsonyról is 

megfeledkezett szegény, annyira nyomta lelkét a búbánat. Mikor aztán beesteledett 

annyira, hogy a baltája végét is alig látta, nagyot sóhajtott s elindult hazafelé. S hát, 

ahogy ott haladt lefele a hólepte, sötét ösvényen, egyszerre csak megpillantott egy 

kis töpörödött anyókát, aki egy irdatlan nagy köteg rőzse alatt görnyedezett. 

- Hova viszi azt a sok rőzsét, öreganyám? – kérdezte meg jó szívvel a favágóember. 

- Haza, édes fiam – felelte nyögve a kicsi öregasszony –, hogy legyen tüzelőm 

karácsony napjára. 

- Aztán miért nem küldi a fiát vagy valamelyik fiú-unokáját fáért? – kérdezte a 

favágóember –, nem való magának az ilyen terüt cipelni, s méghozzá éccaka! 

 

- Nincs nekem senkim a világon, édes fiam, azért – sóhajtott a kicsi öregasszony –, 

magam viselem a gondot, nincs kivel megosszam. 

Megesett rajta a szegény favágóember szíve. 

- Adja csak ide azt a terüt – mondta jó szívvel –, majd én lecipelem a házához, maga 

csak mutassa az utat. 

- Jaj, áldjon meg a Jóisten érte – hálálkodott az anyóka –, csak kövess engem, nem 

kell messzire menned. 

A favágóember hátára vette a rőzseköteget, s aztán csak mentek szótlanul a havas 

estében lefele a hegyről, elöl a töpörödött öregasszony, s mögötte a favágóember a 

rőzsével. De nem a falu irányába mentek, nem ám, hanem hamarosan letértek a járt 

ösvényről s bé egyenesen a sötét, ember nem járta szálerdőbe. Csodálkozott ezen a 

favágóember, de nem szólott semmit, csak cipelte a nehéz rőzseköteget a 

vénasszony nyomában. Bent aztán, a legsötétebb szálerdő közepén, egyszerre csak 

kicsike kis tisztásra értek, s a kicsike tisztás közepén ott állt egy kicsike ház, olyan 

kicsi, hogy majdnem a tetejéig belepte a hó. 

- Tán nem itt él? – ijedt meg a favágóember, mert még medvének is rossz lett volna 

ott egymagában, olyan elhagyatott hely volt az a nagy erdőség közepén. 

- Én biz’a itt – felelte a kicsi öregasszony, s már nyitotta is a szűk kicsi ajtót –, hozd 

be, lelkem, egyenest a házba, ha nem restelled, hadd gyújtsak magamnak egy kis 

tüzet idebent a téli hideg ellen. 

A szegény favágóember becipelte a rőzsét a kicsi házba, letette a kemence sarkába, 

baltájával ügyesen fölaprózta, s még a tüzet is fölszította a kemencében. 

- Fizesse meg a Jóisten, amit értem cselekedtél – hálálkodott az anyóka –, de azt 

mondd meg nekem édes fiam, hogyan van az, hogy te is itt töltöd a karácsony estét 

kint az erdőn? Nincsen családod? 



A szegény favágóember sóhajtott erre egy nagyot, s elpanaszolta a maga baját. 

Hogy biz’a van neki családja, van szép otthona is, de egyéb sincs benne, csak panasz 

meg keserűség, mert hiába próbál akármit, a felesége meg a gyermekei egyebet se 

látnak maguk körül, csak rosszat. 

Csóválta a töpörödött kis öregasszony a fejét azon, amit hallott. Aztán csak azt 

mondta: 

- Jót tettél velem, favágóember, s jótett helyébe jót várj. Adok én is neked valamit, 

aminek hasznát veszed. 

Azzal fölnyúlt a polcra, s levett onnan egy kis nyírfakéregből készült tégelykét meg 

egy nagy likas zsákot. Odanyújtotta őket a favágóembernek. 

- Vidd ezeket haza magaddal, édes fiam, s mihelyt hazaértél, kend meg ezzel a 

balzsammal, amit a nyírfakéregben találsz, a feleséged szemét s a gyermekeid 

szemét is sorba. S ha megkented vele a magad szemét is végül, akkor kioldozhatod 

ezt a zsákot is, s a többit majd meglátod. Eridj hát Isten hírével! 

A szegény favágóember zsebre dugta a nyírfakéregből készült kicsi tégelykét, s még 

a likas zsákot is a vállára vette, csak hogy kedvében járjon az öregasszonynak. Aztán 

illedelmesen elköszönt, kilépett az ajtón, s elindult a hólepte sötét erdőn keresztül 

hazafelé. 

Fúrta azonban az oldalát a kíváncsiság erősen, hogy mi is lehet abban a 

nyírfakéregben. S mikor beért a fák közé, hát csak megállott, fölnyitotta a tégelyke 

födelét, belenyúlt az ujjával, s megkente mindkét szemét az öreg anyóka 

balzsamával. 

S hát csudák-csudája! Amikor újra kinyitotta a szemét, úgy meglepődött, hogy még a 

lélegzete is elállt! Mert a kicsi tisztás helyén nagy, széles tisztást látott, s annak 

közepén nem egy kicsike fakunyhót, de nem ám, hanem egy gyönyörűségesen szép 

kacsalábon forgó tündérpalotát! S a tündérpalota aranyos kapujában nem egy 

töpörödött anyóka állt, hanem egy szépséges szép angyal, maga az Úrjézus 

karácsonyi angyala. 

Ki tudja, meddig állt volna ott bámészkodva, ha eszébe nem jut a vállán csüngő likas 

zsák. S hát ahogy odanéz, nem likas zsák volt az sem, hanem tiszta aranyfonálból 

szőtt gyönyörűséges karácsonyi zsák, színültig tele almával, dióval, karácsonyi 

mézeskaláccsal, selyem fejkendővel, patkós csizmácskákkal! Olyan nehéz volt a sok 

szép karácsonyi ajándék a vállán, hogy meggörbedt alatta. 

Futott is haza örömében, ahogy a lába bírta. Még a tündérpalotáról is 

megfeledkezett. 

- Hé, asszony! Aprócselédek! – esett be ajtóstul a házba. – Idenézzetek! 



Azok néztek is reá nagy savanyúan, az asszony meg a gyerekek, de nem vidult föl az 

ábrázatuk. 

- Mit nézzünk? Likas zsákot? – dohogott az asszony. – Van abból itthon is elég. 

Bezzeg a szomszédok karácsonyt ünnepelnek, de nekünk még a morzsából se adnak. 

Megijedt az ember, nézett hátra a vállán csüngő zsákra, de bizony aranyból volt az, s 

tele ajándékkal. De eszébe jutott hirtelen a balzsam, s kapta elő a kicsi 

nyírfakérget, bekente az asszony, szemét nagy gyorsan, be a gyerekek szemét is 

sorra, s hát egyszeribe olyan nagy világosság támadt a házban, mintha ezer gyertyát 

is meggyújtottak volna. Mosolygott az asszony, kacagtak a gyerekek is, és 

körülugrándozták nagy örömmel. 

- Jaj de szép aranyzsák! – kiabálták. – Oldja már ki édesapám, hadd lássuk, mi van 

benne! 

Az ember pedig letette a nagy aranyzsákot a padlóra, megoldotta a száját s szedte 

ki belőle egymásután a sok gyönyörűséges holmit. Piros szattyánbőr csizmát, 

selyemkendőt az asszonynak, birkabőr ködmönkét, patkós csizmácskát mind a hét 

gyereknek, kosárra való aranyos kalácsot, piros almát, ezüst diót. Volt is akkora öröm 

a házban, hogy még a cirmos cica is táncra kerekedett. 

- Annyi sok jó van itt, hadd osszuk meg a szomszédokkal – mondta hirtelen az 

asszony. Azzal megrakott egy kosarat kaláccsal, karjára vette, s vitte át a 

szomszédokhoz. Az ember meg csak ámult, mert ilyesmi még nem esett meg soha. 

De ámult a falu is, biz’a. Mert attól a naptól kezdve nagyon megváltozott ám az élet a 

favágóember háza táján. Nevetés és nótaszó hallatszott onnan reggeltől estig, öröm 

és vidámság töltötte meg pincétől a padlásig a házat, s aki csak bevetődött a 

kapuján, nem győzte dicsérni a szíves vendéglátást. Úgy megkedvelte őket mindenki 

a faluban, hogy hamarosan bírának is megválasztották a favágóembert, s azóta is 

boldogan élnek, ha csak meg nem hóttak. Az ám. Itt a mese, fuss el véle. 

Nagyanyánk elhallgatott, s néhány pillanatig csönd volt a szobában, csak a tűz 

pattogott szelíden a kandallóban. Aztán Margit húgom, aki még csak négyéves volt 

akkor, vágyakozva fölsóhajtott nagyanyánk lába előtt a szőnyegen. 

- Én is szeretnék ebből a balzsamból nagymama… 

- Semmi se könnyebb annál, lelkecském – felelte nagyanyánk, huncutkás mosollyal a 

kötőtűi mögött –, adott a jó angyal minden emberfiának egy csipetnyit belőle, 

mindjárt a születése napján. Oda rejtette el a fületek mögé, oda hát. Keressétek 

csak meg az ujjatokkal. Ott, ott. Kicsikét fentebb. Érzed az ujjad bögyeivel? Nocsak 

dörzsöljétek meg a szemeteket vele szaporán. Úgy ni. Dörzsöljétek csak! 

Dörzsöltük, dörzsöltük ujjunk begyével a szemünket, hogy a könnyünk is majd 

kicsordult tőle. S egyszer csak, mintha varázslat történt volna, megszólalt a 



szomszéd szobában a kicsi ezüst csöngettyű. Akkorát dobbant tőle a szívem, hogy 

még ma is emlékszem reá. Felszöktünk a szőnyegről, ahányan voltunk, szaladtunk az 

ajtóhoz, s kitártuk szélesre. A nappali szoba kellős közepén, száz fehér gyertya 

fényében csillogva, sziporkázva, ott állt a legszebb karácsonyfa, amit valaha is 

láttam. 

Fél évszázad eltelt azóta. S ahogy visszagondolok most nagyanyánk meséjére, úgy 

érzem, hogy bizony jól tennénk, ha mindannyian, akik még itt élünk a földön, 

megkeresnénk végre a fülünk mögött azt a csipetnyi balzsamot, amit az Úrjézus 

angyala eldugott volt oda, s ledörzsölnénk vele szemünkről a rosszak látásának 

csúnya hályogát. 

 

 

Holle anyó 

Élt egyszer egy özvegyasszony, annak volt két lánya: az egyik szép és szorgos, a 

másik csúnya és lusta. Az özvegy sokkal jobban szerette a csúnya lustát, mert az 

édeslánya volt. Minden munkát a másiknak kellett végeznie, az volt Hamupipőke a 

házban. Ott ült szegény napestig a kút mellett az úton, és font, egyre font, míg csak 

a vér ki nem serkent az ujjából. 

Egyszer aztán úgy megvágta az ujját a szál, hogy az orsó is csupa vér lett tőle. Le 

akarta mosni a kútnál, de az orsó kicsusszant a kezéből, és beleesett a vízbe. A lány 

sírva fakadt, hazaszaladt a mostohájához, s elpanaszolta neki, mi történt. Az meg, 

ahelyett hogy megszánta volna, kegyetlenül ráripakodott: 

– Ha beleejtetted, szedd is ki belőle! 

Szegény lány visszament a kúthoz, nem tudta, mitévő legyen; félelmében végül is az 

orsó után ugrott. Elvesztette az eszméletét, s mikor aztán magához tért, egy szép, 

napfényes, virágos mezőn találta magát. Elindult, ment, mendegélt; egyszer csak egy 

kemencéhez ért. A kemence tele volt kenyérrel, s a kenyerek azt kiabálták: 

– Húzz ki hamar! Húzz ki hamar, mert megégek! Már régen kisültem! 

 

A lány nekilátott, és szép sorjában mind kiszedte őket a lapáttal. Aztán továbbment; 

ment, mendegélt, míg egy almafához nem ért. A fa tele volt almával, és azt kiabálta: 

– Rázz meg! Rázz meg! Minden almám megérett már! 

A lány megrázta a fát, hogy csak úgy hullott a sok alma, mint a zápor. Addig rázta, 

míg az utolsó szem is le nem hullott róla. Akkor az egészet szépen kupacba rakta, és 

továbbindult. 

Ment, mendegélt, végre egy házikóhoz ért. A házikóból egy anyóka kukucskált ki 

barátságosan, de olyan hosszú foga volt, hogy a lány megijedt, és el akart szaladni. 

Az öregasszony azonban utána kiáltott: 

– Ne félj tőlem, kedves lányom! Maradj nálam; ha minden munkát rendben elvégzel a 



háznál, jó sorsod lesz. Csak arra vigyázz, hogy jól megvesd az ágyamat, jól fölrázd a 

párnámat, hadd szálljon a pihéje; olyankor hó hullik fönt a világban. Én vagyok Holle 

anyó. 

Az öregasszony olyan szépen rábeszélte, hogy a lány végül is összeszedte 

bátorságát, ráállt a dologra, és beszegődött hozzá. Mindent megtett a kedve 

szerint, az ágyát is mindig jól fölrázta, csak úgy szálltak a pihék, akár a hópelyhek. 

De jó dolga is volt ám az öregnél! Soha egy rossz szót sem hallott, s ehetett, 

amennyi jólesett neki. 

– Evett is eleinte jó étvággyal; hanem aztán valahogyan ízét vesztette a falat a 

szájában. Egyre kedvetlenebb, egyre szomorúbb lett. Eleinte maga sem tudta, mi leli; 

hanem utóbb, mikor már jó ideje szolgált Holle anyónál, ráeszmélt; hogy 

hazakívánkozik. Hiába ment itt ezerszer jobban a dolga, mint otthon, mégiscsak 

mindig ott járt a gondolata a messzi kis falusi házban. Végül aztán már nem bírta 

tovább, odaállt szépen Holle anyó elé, és azt mondta neki: 

– Elfogta a szívemet a honvágy, nem maradhatok tovább nálad. Tudom, százszor jobb 

sorsom van itt, mégis azt mondja a szívem: vissza kell mennem az enyéimhez! 

 

– Tetszik nekem, hogy hazavágyol – felelte az öreg -, ebből is látszik, hogy derék, 

hűséges teremtés vagy. És amiért olyan becsülettel szolgáltál, én magam viszlek fel a 

fenti világba. 

Azzal kézen fogta, és egy nagy kapuhoz vezette. 

– Innét most már mehet magad is – mondta -, ez a kapu egyenest a falutok határába 

nyílik. 

A kapu kitárult, s abban a pillanatban, ahogy a lány átlépett rajta, sűrű aranyeső 

hullott rá a magasból, és az arany mind ott ragadt a ruháján; fénylett, csillogott az 

egész lány tetőtől talpig. 

– Ez a fizetség a szorgalmadért! – kiáltotta Holle anyó a kapun át, és még a kútba 

esett orsóját is kidobta utána. 

A két kapuszárny dördülve becsukódott, s lám a lány, amint körülnézett, ott találta 

magát a falujuk határában, nem messze az anyja házától. 

Gyorsan útnak eredt, sietett haza boldogan. Ahogy befordult az udvarukra, a kút 

kávájáról meglátta a kakas és nagyot rikkantott: 

Kukurikú! Mi történt? 

Aranyos lányunk hazatért! 

A lány bement a házba, és mert talpig arany borította, az anyja is meg a testvére is 

szívesen fogadta. Ő meg elmesélte, mi történt vele. Mikor a mostohája meghallotta, 

hogyan jutott a nagy gazdagsághoz, nagyon szerette volna, ha a csúnya, lusta 

lányának is ilyen szerencséje akad. Kiküldte hát fonni a kúthoz, a lány meg bedugta a 

kezét a tüskebokorba, összeszúratta az ujját a tövisekkel, bevérezte az orsót, 

bedobta a kútba, és utána ugrott. Ő is a szép mezőn tért magához; azon az ösvényen 

indult el, amelyiken a másik lány járt. Amint a kemencéhez ért, kiabálni kezdtek a 



kenyerek: 

– Húzz ki hamar! Húzz ki hamar, mert megégek! Már régen kisültem! 

De a lusta lány azt felelte: 

– Hogyisne! Hogy összepiszkoljam magamat! 

Az továbbment. Csakhamar az almafához ért. 

– Rázz meg! Rázz meg! Minden almám megérett már! – kiáltotta az almafa. 

– Hogyisne! Hogy a fejemre essék egy alma! – felelte a lány, és továbbment. 

 

Odaért Holle anyó házához, de egy cseppet sem ijedt meg az öregtől, mert már 

tudta, milyen nagy foga van, és tüstént elszegődött hozzá. 

Az első nap erőt vett magán, szorgoskodott, és ha Holle anyó mondott neki valamit, 

rögtön megtette, mert egyre csak a sok aranyra gondolt, amit majd kapni fog tőle. A 

második napon azonban már lustálkodott egy kicsit, a harmadikon meg már alig akart 

fölkelni reggel. Holle anyó ágyát sem úgy vetette meg, ahogyan kellett volna; nem 

rázta föl a dunnát, hogy a pihék szétszálljanak belőle. Az öreg végül is ráunt, és 

kiadta az útját. A lusta lány cseppet sem búsult rajta, hogy a dolog így fordult; most 

jön majd az aranyeső – gondolta magában. 

– Holle anyó őt is a kapuhoz vezette; hanem amikor a lány kilépett rajta, arany 

helyett egy jókora üst szurok zúdult a nyakába. 

– Ez a fizetség a szolgálatodért! – mondta Holle anyó, és becsukta a kaput. 

A lusta lány hazament; tetőtől talpig szurkos volt, s amikor a kakas meglátta a kút 

kávájáról, nagyot rikkantott: 

Kukurikú! Mi történt? 

Szutykos lányunk hazatért! 

A szurok pedig rajta ragadt élete végéig. 

 

 

Petrolay Margit: Sürgős levél 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy rengeteg erdő. A rengeteg erdő kellős 

közepén állt egy kidőlt-bedőlt kis házikó. Ebben a házikóban lakott a Télapó. Nagyon-

nagyon öreg volt már Télapó, a szeme is rossz volt, a lába is fájt időváltozáskor, hát 

csak üldögélt a kidőlt-bedőlt házikóban, és azzal mulattatta magát, hogy 

számlálgatta, hány nap van egy esztendőben. Már száz éve, hogy belekezdett, 

mégsem tudott a végére járni, mert mindig odavetődött valaki, és megzavarta a 

munkájában. 

 

- Kipp-kopp! Itthon vagy-e, Télapó? - Itthon. Hogyne volnék itthon! 

Hát egy kis cinke állt az ablak párkányán, az kopogtatott az ablakon. 

- Éhes vagyok, Télapó. Nem adnál egy kis szotyolamagot? Majd ősszel megadom. 



 

Máskor megint a nyulacska kopogtatott az ajtón. 

- Kipp-kopp! Itthon vagy-e, Télapó? 

- Itthon. Hogyne volnék itthon! 

- Eressz be, Télapó! Elfogyott a tüzelőm, és fáznak a kis gyerekeim. 

 

Majd hozok neked húsvétra szép hímes tojást. Mit volt mit tennie? Előkereste a 

szotyolamagot, ne éhezzen szegény madárka, kinyitotta az ajtót, meg ne fázzanak 

szegény kis nyulacskák. Aztán újból hozzákezdett a számláláshoz, mert közben 

elfelejtette, hol is tartott már, s elölről kellett kezdenie… 

 

- No, de most már nem hagyom magam többé megzavarni – mérgelődött Télapó –, 

megszámlálom, ha addig élek is. 

 

- Egy, kettő, három, négy… - mondogatta csendesen magában, és már el is jutott 

talán háromszázig, amikor ismét bezörgetett valaki az ablakon. 

 

- Ki van kint? – szólt ki mogorván Télapó. – Ki háborgat megint fontos dolgomban? 

- Én vagyok, a postás bácsi! – hallatszott kívülről. – Levelet hoztam Télapónak. 

Erre már mégiscsak ki kellett nyitni az ajtót. 

 

- Nagyon fontos levelet hoztam – mondotta a postás bácsi. – Az van ráírva: Sürgős! 

Tessék hát sürgősen elolvasni! 

- Könnyű azt mondani! – dörmögte Télapó. – Nem látom ám én az ilyen bolhabetűket. 

- No, majd én segítek! – ajánlotta a postás bácsi. Kibontotta a levelet, és elolvasta, 

ahogy ott állt, szép sorjában: 

 

„Kedves Télapókám! Gyere el hozzám, mihelyt lehet! Fontos dologban kell beszélnem 

veled! Csókol: Lacika!” 

 

Mit tehetett Télapó? Felhúzta a meleg csizmáját, amivel hét mérföldet lehet 

egyszerre lépni, belebújt a bundájába, fejébe nyomta a prémes sapkáját; éppolyan 

volt most, mint egy falusi bakter. Becsomagolt magának egy kis útravalót, előkereste 

a vándorbotját, és elindult hetedhét országgá. 

 

Ment, mendegélt a rengeteg erdőben, hát egyszer csak összetalálkozott a cinegével. 

- Hej, cinege madaram, meg tudnád-e mondani nékem, merre lakik Lacika? 

- Hogyne tudnám, Télapókám! Menj csak mindig jobbra ebben a rengeteg erdőben, 

arra lakik Lacika! 

 

Ment, mendegélt Télapó, amerre a kis cinege mondta, hát egyszer csak kiért egy 

nagy, virágos rétre. „Hát most ugyan merre tartsak?” – gondolta magában, és akkor 



hirtelen megpillantotta a mezei nyulacskát, amint éppen futni tanította a kisfiát. 

- Hej, te nyulam-bulam, meg tudnád-e mondani nékem, merre lakik Lacika? 

- Hogyne tudnám, Télapókám! Menj csak mindig balra ezen a nagy, virágos réten! 

Arra lakik Lacika. 

 

Ment, mendegélt Télapó, amerre a nyulacska mutatta néki, hát egyszer csak elért 

egy nagy tornyos város szélére. A nagy tornyos város szélén szerencsére 

összetalálkozott a postás bácsival, amint éppen munka után hazaballagott. 

- Ugyan, kedves postás bácsi, meg tudnád-e mondani nekem, merre lakik Lacika? 

- Hogyne tudnám, Télapókám! Menj csak szépen egyenesen ebben a nagy tornyos 

városban, míg egy icipici utcába nem érsz. Abban az icipici utcában lakik Lacika. 

 

Fáradt volt Télapó, útravalója is elfogyott már, mire megtalálta az icipici utcát. Be is 

esteledett, mire egy toronymagas házban megtalálta a kisfiút. 

 

Jaj, talán már alszik is Lacika, hiszen öreg este van már! – gondolta Télapó, és 

óvatosan csengetett, hogy fel ne ébressze Lacikát. 

- Itt lakik Lacika? – kérdezte nagyanyótól, aki ajtót nyitott neki. 

- Itt lakik, itt lakik! – felelte nagyanyó. – Tessék besétálni! 

 

Lacika már ágyban volt, mert egész nap csak Télapót várta, és elfáradt a sok 

várakozásban. Mégis megörült, amikor meglátta az ajtóban Télapót. 

 

- Jó estét, Télapó! De régen vártalak! Jó, hogy megérkeztél! 

- Jó estét, Lacika! De sokáig jöttem, amíg ideértem! Nagy rengeteg erdőn, virágos, 

nagy réten! Hetedhét országot végiggyalogoltam, mind megettem, ami útravalót 

hoztam. 

- Jaj, kedves Télapó, de jó, hogy eljöttél, nagy tornyos városban, hogy el nem 

tévedtél! – kiáltotta Lacika örömmel, és helyet csinált Télapónak az ágya szélén. 

- Nagyon fontos dologban kell veled beszélnem. 

- Mondd csak, mondd, galambom! – mosolygott Télapó. 

- Tudod, Télapókám…, de hajolj közelebb, a füledbe súgom, mert nagy titok, amit 

mondok neked. Nagyanyókám vett egy szánkót karácsonyra, de a pénzéből már nem 

futotta – hóra. Hó nélkül a szánkó nem ér egy fagarast; hozzál nekem sok-sok jó 

ropogós havat! 

- Jól van – bólintott Télapó –, hozok neked, Lacikám, mert olyan szép levelet írtál 

nekem. Most csak feküdj le szépen, és aludj, mert elmondták már az esti mesét is a 

rádióban. 

 

Le is feküdt Lacika, szemét is behunyta, el is aludt nyomban. Télapó meg éppen csak 

erre várt, szép lábujjhegyen kiosont a szobából, halkan becsukta maga megett az 

ajtót, hogy meg ne zavarja a kisfiú álmát, és elindult a csendes éjszakába. 



 

Amerre ment, csillagos hó hullt az utakra, városra, tornyos nagy házakra. Hó hullt a 

mezőre, rengeteg erdőre, és a puha hóban senki sem hallotta lépteinek zaját. De 

reggel, mikor felébredtek a gyerekek, s kinéztek az ablakon, örömükben 

felkiáltottak: 

- Esik a hó! Esik a hó! 

 

Lacika nem szólt semmit, csak mosolygott a kis rácsos ágyában, mert ő már tegnap 

este tudta, hogy itt járt a Télapó. 

 

 

 


