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Miért piros a Mikulás kabátja? 

Ezt a kérdést a legtöbb gyerek felteszi 
december környékén. A szülők erre 
általában azt felelik, hogy ez a hagyo-

mányos ábrázolása, de az igazság ennél sokkal 
meglepőbb. 

A korai ábrázolások ősz szakállú, hosz-
szú lila köpenyt viselő öregúrként festik le 
a Mikulást. És a Télapó alakja így is nézett 
ki a 30-as évek elejéig. Ekkor alkotta meg a 
máig is „divatos” Télapó figuráját Habbon 
Sundblom, mégpedig a The Coca-Co-
la Company számára. Alkotása először a 
Saturday Evening Post hirdetésében jelent 
meg. Ezután a művész különféle élethelyze-
tekben ábrázolta a Coca-Cola Mikulást, így 
több mint 40 mikulásfestmény született a 
következő harminchárom évben. Sundblom 
modelljéül egy barátja, Lou Prentice szolgált. 
Prentice halála után saját magáról mintázta 
a Mikulást. Ez az amerikai típusú Mikulás 
– aki pirospozsgás, pocakos, mosolygós és 
prémmel díszített kabátot, valamint csizmát 
visel, ruhája is a Coca-Cola-domináns ter-

mékcsomagolása miatt változott a tradicio-
nális lila püspöki kabátról pirosra – csak az 
ötvenes években terjedt el igazán, de azóta 
szinte az egész világon így ábrázolják.
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VárhatóidőjárásholnapSzékelyföldön

Változékony idő várható, több alkalommal lesz 
felhős az ég, és várható csapadék is. Hidegfronti ha-
tás terheli az arra érzékenyek szervezetét. Fejfájás, 
ízületi panaszok fokozottan jelentkezhetnek.
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A Csík Terület Ifjúsági Tanácsa és a Csíkszeredai Tanulók Háza közös szervezésében lezajlott III. Hargita Megyei 
Diák-fotópályázatra beküldött képet János-Széll Dávid (Csíkszereda) készítette. 

Megtörténik az emberrel, hogy valamit 
nem tud, vagy nincs rálátása a történtek-
re. Mit tesz olyankor? Természetesen kér-
dez, érdeklődik. Na mármost ugye, ezért 
vannak a firkászok, hogy az olvasónak 
kérdezés nélkül legyen információja a tör-
ténésekről. Viszont ehhez elkerülhetetlen, 
hogy az újságíró járjon utána a dolognak, 
vagyis kérdezősködjön. Azonban álta-
lában két akadályba ütközik a tudósító: 
vagy nem képes egy értelmes mondatot ki-
préselni az alanyból, vagy meg sem szólal 
a főnök engedélye nélkül. Az első esetben, 
amint megmondod, hogy újságíró vagy, 
különös fintor fut végig az arcán (ha tele-
fonon megy a kérdezés, akkor legalább az 
nem zavar), és nem tudsz vele mint em-
ber az emberrel beszélgetni. Azonban ezt 
egy Ady-idézettel akár le is zavarhatjuk: 
„Régi dolog, hogy az újságíró kevés ember 
szimpátiáját bírja.” Viszont, amikor már 

a főnök nélkül ki sem nyithatom a szám? 
Azt még megértem, hogyha a magánvál-
lalkozás alkalmazottja nem nyilatkozhat, 
az viszont már számomra felfoghatatlan, 
hogy egy közintézményben, egy adott szak-
területnek illetékese miért utasít el azzal: 
bocsi, de én nem mondhatok semmit a fő-
nök nélkül. Emlékszem, egyszer egy isme-
rősöm mennyire kiborult, amikor ugyan-
csak egy „illetékest” akart megkérdezni 
a témában, az viszont haladékot kért, 
hogy előbb engedélyt kérhessen a hivatal 
vezetőjétől a megszólalásra. Akkor nem 
éreztem át annyira azt a rettentő dühöt, 
csak a hangerőből következtettem, hogy 
súlyos a dolog. Viszont tényleg, ha már 
azt sem mondhatja meg valaki a főnök 
beleegyezése nélkül, hogy hánytól hányig 
tartanak nyitva, akkor merre is tartunk? 
És még azon csodálkozunk, hogy neveljük 
a kiskirályokat.

Kérdeznék, de kitől?
       villanás n Berkeczi Zsolt
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„Inkább legyek szegény egy 
könyvekkel teli kunyhóban,  

mint egy olyan király, 
akiből...” 

Thomas Babington Macaulay 
gondolatának befejező 

része a rejtvény fő soraiban 
olvasható.


