
Szent Miklós a keresztény egyházak egyik legnépszerűbb, 
leghíresebb szentje. Életéről több legenda is mesél. Ezek 
szerint  270 körül születhetett Patraszban, és 343 körül 
halt meg.  
Egyik legendája szerint gazdag családból származott, és 
hamar árvaságra jutott. Nagybátyja a város püspökeként 
megismerteti a fiatal Miklóssal a keresztény vallást, aki 
tanulmányainak befejeztével a papi hivatást választotta. 
Életét az emberiségnek és a gyermekek tanítására 
szentelte. Bárki kérte, mindig segített. Segítőkészsége és 
irgalma messzire eljutott. Püspökként, vagyonát is a 
szegények megsegítésére fordította, míg maga egyszerű 
emberként élt.  Hosszú, békés élete után lelkét angyalok 
vitték végső nyughelyére, ahol egy forrás fakadt.  

 
 
 

VIGYÁZZ, PLETYKA! 
325-ben az első Egyetemes Zsinaton, Niceában Szent Miklós is részt vett. 

Egy szenvedélyes vita közben arcul ütötte Ariust. (Arius az első nagy 
eretnekmozgalom, az arianizmus elindítója) A pofonért Miklóst kizárták a 
zsinatból és felfüggesztették püspöki teendői alól. Azonban aznap éjjel a 
zsinat tagjainak álmában megjelent Szent Miklós Szűz Mária és az Isten 

társaságában. A jelenés hatására visszahívták Miklóst a zsinatra.  
 

ATTRIBÚTUMAI: püspöki ornátus, evangéliumos könyv 

rajta három arany, fehér szakáll (bizáncias típus), hajó 

Szent Miklós 
Magyar szobrász 

1490 körül 

 
SZENT MIKLÓS 

Két jelenet Szent Miklós életéből 
Magyar festő 

1480-90 között 



Miklós, szülei elhaltával azon kezdett gondolkozni, hogyan tudná roppant 
vagyonát az emberi dicséret helyett Isten dicsőségére fordítani. Volt egy 
szomszédja, nemes ember, aki szükségre jutván, három 

szűz leányát utcalánynak adni kényszerült, hogy szégyentelen 
üzletük jövedelméből élelemhez jussanak. A szentnek tudomására 
jutott a dolog, és elborzadt a gyalázatos bűn miatt. Egy csomó 
aranyat rejtett egy kendőbe, és az éj leple alatt, az ablakon 
keresztül, titokban bedobta a házba, majd ugyanolyan titokban 
távozott. Reggel fölserkenvén az ember megtalálta az aranyat, és 
Istennek hálát adva, kiházasította elsőszülött leányát.  
Miben más a szöveg és a kép?  
 
 

 
Nagy éhínség idején a püspök megtudta, hogy a kikötőben 
horgonyoz egy hajó, amely a bizánci császárnak visz gabonát. 
Megkérte a hajósokat, hogy raknák ki a gabona egy részét a 
szükség enyhítésére. A hajósok először nem akarták teljesíteni a  
kérést, de Miklós megígérte, hogy nem esik bántódásuk, átadták a 
gabonát. A hajósok mikor megérkeztek Bizáncba, csodálkozva 
látták, hogy a gabona mennyisége nem csökkent.   
Miben más a szöveg és a kép?  
 
 

Egy meghódított nép föllázadt a római uralom ellen. A császár 
három főemberét, Nepotianust, Ursust és Apiliót 
küldte ellenük. A rómaiakat a tenger partra 

kényszerítette Myra kikötőjében. Ekkor Miklós püspök meghívta 
őket vendégségbe, mert el akarta érni, hogy a katonákat tartsák 
vissza a rablástól. Amíg Miklós a vendégekkel időzött, a helytartó, 
akit megvesztegettek, három ártatlan katonát akart lefejeztetni. 
Amikor a püspök ennek hírét vette odasietett a vesztőhelyre, ahol 
már ott térdepeltek az elítélt katonák és a hóhér fölemelte kardját. 
Miklós bátran rávetette magát, kardját kicsavarta a kezéből, és 
messzire elhajította, az ártatlanokat pedig kiszabadította.  
Miben más a szöveg és a kép? 

Kolozsvári Tamás 
Garamszentbenedeki Passió-oltár 

(részlet) 
1427 



TUDTAD? 
A Mikulás-napi ajándékozás a három szűz megmentése 
csodájához kapcsolódik. A 15. században már ismert szokás volt, 

hogy papírból vagy más anyagból Mikulás-hajócskákat készítettek, mivel 
Szent Miklós a hajósok védőszentje is. A hajókba bele tudta tenni a szent 
az ajándékot.  
Csak később alakult át a szokás, hogy a hajó helyébe csizma, cipő, vagy 
harisnya került.  
 

 

LÉGY KREATÍV!  
Készíts papírból, vagy más anyagból kishajót, amit Szent 
Miklós december 6-án megtölthet ajándékkal! 

 
 

TIPPEK: 
 - Dolgozz csoportban! A diákokat három csoportra osztva, kiosztjuk 
nekik egy-egy kivágott legendarészletet, amit össze kell párosítani a 
megfelelő képpel!  
 
- Hajókészítés:  

Hozzávalók: karton A/4-ben, ragasztó, gyurma (kevés), hurkapálcika, 
festék és ecset, vagy filctoll a kidekoráláshoz, ragasztószalag (ha 

vízhatlanra szeretnénk készíteni)  
Elkészítés: A sablont nyomtassuk ki A/4-es kartonlapokra, majd vágjuk ki 

a hajó részeit! Hajtsuk be a vonalak mentén, ezt követően kenjük be 
ragasztóval a „ragasztófüleket”! Ragasszuk össze a hajótestet! A kis 

gyurmát nyomjuk a hajó belső aljára, körülbelül középre, ebbe pedig 
nyomjuk bele a hurkapálcát! Tetszőlegeses méretben és formában lehet a 

pálcikához vitorlát ragasztani. Ezután kidekorálhatjuk a hajót. Ha 
vízhatlanra szeretnénk készíteni hajónkat, vonjuk be ragasztószalaggal!  




