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A magyar Mikulás
Ajánlott nyelvi szint: A2
Recommended language level: A2
1. Ezek a szavak a Mikuláshoz kapcsolódnak. Nyilazza be, hol látja a képen!
/ The following words are in connection with „Mikulás”. Show them on the
pictures.
virgács
krampusz
köpönyeg / palást
rénszarvas
süveg
puttony
szán
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2. Olvassa el a szöveget, és válaszolja meg a kérdéseket!
/ Read the text and answer the questions.
A magyar Mikulás
Magyarországon a Mikulás december 6-án jön, nem december 24-én, mint például
Amerikában vagy Nagy-Britanniában. Magyarországon december 24-én a Jézuska (kis Jézus)
hoz ajándékot. December 6-a Szent Miklós névnapja. Ehhez kapcsolódik a Mikulás legendája.
Szent Miklós sok száz évvel ezelőtt élt, és egy püspök volt, aki nagyon sokat segített a
szegényeknek. Van egy történet róla, amit ismerünk:
Egy lány férjhez akart menni, de nagyon szegény volt. Egyszer egy nagyon hideg éjszaka a
lány hallott valami hangot az ajtó előtt. Kinyitotta az ajtót, és ott volt egy kis zsák aranypénz.
Nem látott senkit, csak egy piros palástot. Nagyon boldog volt, mert most már volt pénze, és
férjhez mehetett!
Magyarországon a Mikulás egy öregember ősz hajjal és nagy, fehér szakállal. Piros vagy
aranyszínű palástot és süveget visel. Ugyanolyan, mint az angol Santa Claus, vagy a német
Nikolaus. A magyar Mikulásnak van egy segítője is. Ez a krampusz, aki olyan, mint az ördög:
fekete és szarva van. A krampusztól félnek a gyerekek. A jó gyerekek ajándékot kapnak a
Mikulástól, de a rossz gyerekek virgácsot kapnak a krampusztól. A virgács egy aranyszínű
faág, amivel régen elfenekelték a rossz gyerekeket. A Mikulás mindig éjszaka érkezik.
December 5-én este a gyerekek kitisztítják a csizmájukat, és az ablakba teszik. Éjszaka a
Mikulás hozza a csizmába ajándékot. Régen diót, mogyorót, almát hozott, ma inkább
csokoládét és más értékesebb ajándékot. De a Mikulás nem hoz olyan sok és drága ajándékot,
mint karácsonykor a Jézuska. Persze igazából a gyerekek anyukája teszi éjszaka ajándékot a
csizmába, de a nagyon kicsi (óvodás) gyerekek még hisznek a Mikulásban.
A kisgyerekek gyakran találkoznak a Mikulással – például az óvodában, az iskolában vagy
egy kultúrházban. Ha énekelnek a Mikulásnak, ott is kapnak ajándékot tőle.
Érdekes, hogy mivel a Mikulás egy keresztény ünnep, Magyarországon a szocializmusban
nem Mikulást ünnepelték, hanem télapót! A télapó az orosz kultúrából jön. Ma a télapó és a
Mikulás szavak szinonimák a magyar nyelvben.
Kérdések:
a) Mikor jön a Mikulás?
b) Mikor jön a Jézuska?
c) Ki volt igazából a Mikulás?
d) Milyen a Mikulás?
e) Miért nem tudott férjhez menni a lány a történet szerint?
f) Ki a krampusz?
g) Mi a virgács?
h) Ki hoz sok és drága ajándékot?
i) Mit kell csinálni a gyerekeknek, ha ajándékot szeretnének a Mikulástól?
j) Hogy hívják még a magyarok a Mikulást?
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3. Hallgassa meg ezt a népszerű Mikulásváró dalt. Adja meg a helyes sorrendjét a
dal szövegének!
/ Listen to this popular song about Mikulás. Make the right order in the text.
Youtube-link: https://www.youtube.com/watch?v=rmMoxDDxM80

___ Minden gyermek várva vár,
___ Hull a pelyhes fehér hó,
___ vidám ének hangja száll.
___ jöjj el kedves Télapó!
___ piros alma, mogyoró,
___ kedves öreg Télapó.
___ Jöjj el hozzánk, várunk rád,
____ Van zsákodban minden jó,
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Megoldások:
1. feladat:
virgács
krampusz
köpönyeg / palást
rénszarvas
süveg
puttony
szán

2. feladat:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

A Mikulás december 6-án jön.
A Jézuska december 24-én jön.
Mikulás igazából Szent Miklós püspök volt.
A Mikulás egy öregember ősz hajjal és nagy, fehér szakállal. Piros vagy aranyszínű
palástot és süveget visel.
A lány azért nem tudott férjhez menni, mert nem volt elég pénze.
A krampusz a Mikulás segítője, de olyan, mint az ördög.
A virgács egy aranyszínű faág.
Inkább a Jézuska hoz sok és drága ajándékot.
Ki kell tisztítaniuk a csizmájukat és ki kell tenni a csizmákat az ablakba. Ha
találkoznak a Mikulással, énekelniük kell neki.
Még Télapónak hívják.

3. feladat
Helyes sorrend:
1)Hull a pelyhes fehér hó, 2)jöjj el kedves Télapó!
3)Minden gyermek várva vár, 4)vidám ének hangja száll.
5)Van zsákodban minden jó, 6)piros alma, mogyoró,
7)Jöjj el hozzánk, várunk rád, 8)kedves öreg Télapó.
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