
Gárdonyi Géza: Arany, tömjén, mirha 

  

Gárdonyi Géza Arany, tömjén, mirha című kötete 1924-ben jelent meg 

először, Németh József Könyvkereskedése kiadásában. Az azóta eltelt 

évek alatt szinte feledésbe merültek ezek a novellák, amelyek egykoron 

az ifjúság számára íródtak.  A karácsonyi ünnepkör hangulatát idézi 

valamennyi elbeszélés, és az adventi várakozásban telő időszak komoly 

tartalommal töltődhet meg általuk. „Az én aranyom nem a hegyek 

bányáiból való; Az én tömjénem nem Arábia illatfáin termett; Az én 

mirhám nem testi sebeket enyhít; De csak oda viszem, ahová a 

Napkeleti Három” – írja Gárdonyi az Előszóban. 

Ennek szellemében, írói, emberi hitvallásának megfelelően sorakoznak 

a kötetben a két ciklusba rendezett, evangéliumi jeleneteket földolgozó 

szép mesék. Bibliai történetek elevenednek meg az első rész írásai 

nyomán (Mária kincse; Karácsony a názáreti házban; Jézus és a 

gyermek; A szamaritánus álma), míg a második rész huszadik századi 

meséi az egykori csodák továbbéléséről adnak hírt (Két notesz; Egy 

kép története; Csordásék karácsonya). A karácsonyvárás időszakát – 

korosztálytól függetlenül – széppé tehetik a lírai hangú elbeszélések. 

 

 

Raktári jelzet: G 25 

 

Colleen Sell (szerk.): Egy csésze vigasz karácsonyra 

 
 

 
 
 

 

Ennek a lelkesítő gyűjteménynek a darabjai örömteli emlékeztetők arra, 

hogy miről is szólnak az ünnepek. A hétköznapi emberek által írt 

elbeszélések a karácsony igazi értelmét világítják meg. Ön és családja 

remekül szórakoznak majd a könyvben szereplő vidám és felemelő 

történeteken, melyek az ünnep bensőséges hangulatát közvetítik.                      

A tartalomból: Négy szegény gyerek története, akik hónapokig 

gereblyéznek, havat lapátolnak és kisgyerekekre vigyáznak, hogy 

keményen dolgozó apjukat ajándékkal lepjék meg. Egy elvált, 

elszegényedett apa órákig küzd azért, hogy a használt játék teherautót 

újjá varázsolja a fia kedvéért. A hatéves házasság alatt a férj soha nem 

találja a tökéletes ajándékot a feleségének... de az asszony nem szól 

semmit, hiszen párja így is maga a tökéletes férj. Egy 

bevásárlóközpontban megjelenő Télapó ismeri a jelnyelvet, és ezzel 

örömet okoz egy hatéves siket kisfiúnak. A karácsony a legalkalmasabb 

időszak, hogy az Egy csésze vigasz karácsonyra szívet melengető 

történeteit olvassa! 

 

 

Raktári jelzet: E 26 

 

 

 



Telegdi Ágnes: Karácsonyi készülődés 
 

 

 

Varázslatos, adventi és karácsonyváró könyv. Csodálatos fotókkal, az 

ünnephez kötődő hagyományok leírásával, legendákkal, melyek még 

izgalmasabbá teszik a mesebeli várakozást. Ünnepi szokások, vásárok  

a nagyvilágban. Szépséges dekorációk, ajándékötletek, 

csomagolástechnikák. Karácsonyi finomságok és történetük. Kedves, 

közvetlen hangvételű tanácsok az időbeosztáshoz, ajándékválasztáshoz, 

az ünnep teljes megéléséhez. Ahhoz a csodához, mely három napig tart, 

ám a készülődés, a várakozás sok-sok hétig melengeti szívünket. 

Üljünk le egy karosszékbe, mélyedjünk el az ünnep történetében, 

szokásaiban, gyönyörködjünk a fotókban! Varázsoljuk még szebbé a 

karácsonyt! 

 

Raktári jelzet: 398 T 39 

 

 

Nora Roberts - Susan Wiggs – Penny Jordan: Boldog karácsonyt drágám! 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

A kötetben három karácsonyi történetet olvashatunk: Nora Roberts: 

Karácsonyi kívánság; Susan Wiggs: Hamucipő; és Penny Jordan: Egy 

jó parti, szerelem... 

 

 

Raktári jelzet: R 76 

Karácsony ideje - Magyar írók novellái adventtől vízkeresztig  

 
 
 
 
 
 
 

 

A karácsonyi ünnepkör szép ívét követi ez a novelláskötet.  Az advent 

beköszöntétől az ünnep elhagyásáig 15 magyar író rövid történetével 

hozza közelebb a karácsony idejét. A fejezetek elején található bibliai 

idézeteket és az elmúlt száz év karácsonyait idéző írásokat olvasva 

összekapcsolódhat bennünk a Megváltó születésének égi és a mi 

életünknek evilági története, valódi világosságot hozva az ünnepbe. 

 

 

Raktári jelzet: K 16 

 

 



Derűs tél – Otthonunk karácsonyváró díszei 
  

A tél ezernyi meglepetést, vidám percet tartogat számunkra - ennek 

örömére öltöztessük díszbe otthonunkat! Szemrevaló alkotások 

textilből, amelyek a hideg évszakban nem csak a teáskannát tartják 

melegen, hanem a szívünket is. Édes kis mézeskalácsfigurák, bűbájos 

angyallány, mókás szarvasok, vicces hóemberek csábítanak játékra. 

Párnák, díszes füzérek és mécsestartók lopnak ünnepi hangulatot a 

négy fal közé. Még egy ajándékokkal teli bőségszaruval is 

meglephetjük barátainkat, szeretteinket. Részletes leírások, egyszerű 

szabásminták, praktikus tippek - a kezdők is bátran belefoghatnak a 

munkába! 

 

Raktári jelzet: 745 R 79  

 

Richard Paul Evans: A karácsonyi doboz 

  

Megjelenése óta a Karácsonyi doboz varázsa több mint hétmillió ember 

szívét érintette meg. Ez a regény napjaink szeretett és klasszikus ünnepi 

történetévé vált, akárcsak A karácsonyi ének Charles Dickens korában. 

Amikor Richard Paul Evans fejében megfordult A karácsonyi doboz 

gondolata, nem állt más szándékában, mint hogy a szívhez szóló 

mesével kifejezze szeretetét két kislányának, Jennának és Allysonnak. 

Hat hét leforgása alatt vetette papírra az idős özvegyasszony és a fiatal 

család megindító történetét. Később húsz példányt köttetett a 

regényből, hogy barátainak és családtagjainak ajándékozza 

karácsonyra. A következő hetekben a húsz példány kézről kézre, 

családról családra, barátról barátra járt, és végül a könyv, amely 

eredetileg két kisleánynak szólt, csodákkal, reménnyel és gyógyítással 

teli üzenetté változott az emberek kezében, szerte a világon. 

 

Raktári jelzet: E 97 

 

Karácsonyi fények – Felvidéki magyar írók karácsonyi novellái, versei  
 

 
 

Felvidéki magyar írók karácsonyi történeteit, költeményeit foglalja 

magába ez a válogatáskötet. Szerepel benne Márai Sándor, Mécs 

László, Palotai Boris, Jankovics Marcell néhány írása, s rajtuk kívül 

még számos, talán kevésbé ismert alkotó műve.  

 

Raktári jelzet: K 17 

 

 

 



Tészabó Júlia: Karácsony – Magyar néphagyományok 
  

 

Tészabó Júlia művészettörténész az ünnep múltját és jelenét egyaránt 

feldolgozta a kötetben. A rendkívül gazdag illusztrációs anyagot 

múzeumok és magángyűjtők legszebb tárgyaiból válogatták: régi és 

mai képzőművészeti ábrázolásokat, fotókat, képeslapokat, hirdetéseket, 

karácsonyi tárgyakat, díszeket. Az album a legjellegzetesebb 

karácsonyi étkek képeit és receptjeit is tartalmazza. 

 

Raktári jelzet: 398 T 48 

Verskarácsony 

  

A Magyar Írószövetség költői szakosztályának Bella István készítette 

összeállítása a Megváltó születésének misztériumát ünneplő versek 

antológiája, amely az élő magyar költészet nagyszabású seregszemléje 

is. 

 

Raktári jelzet: V 75 

 

 

 

 

Most már jöhetsz, Jézuska –Erdélyi magyar írók karácsonyi novellái 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Erdélyi magyar írók novellái először szerepelnek kötetbe gyűjtve.        

A szerzők között találjuk Asztalos Istvánt, Hunyady Sándort, Jékely 

Zoltánt, Kacsó Sándort, Kuncz Aladárt, Nyírő Józsefet, Sinka Istvánt, 

Sziráky Judithot, Tamási Áront, Wass Albertet. 

 

Raktári jelzet: M 91 

 

 

 

 



Sokunk karácsonya 
 
 
 
 
 

 

A Napkút Kiadó könyvét közösen hozták létre olvasók, gyűjtők, 

irodalomkedvelők. Ki-ki hozzátett, javasolt – sajátot, másokét: kortárs 

és klasszikus, ismeretlen és ismert, szakember és avatatlan is helyet kap 

a kiadónál minden karácsonykor összeállított antológiában. 

Nyolcvanhárom vers, próza, szemelvény, emlék, rajz, fotó, kép és 

dokumentum foglalkozik az ünneppel. 

 

Raktári jelzet: S 68 

 

 

Cecelia Ahern: Ajándék 
 
 
 
 

 

A kevély üzletember, Lou Suffern folyamatosan küzd az idővel, még 

álmában is csak a munka jár az eszében. Családjának meg kell 

harcolnia minden vele töltött pillanatért. Egy hideg téli reggel munkába 

menet Lou megismerkedik a hajléktalan Gabe-bel, és egy pillanatra 

mégis meglágyul a szíve: állást szerez a fiúnak a cégnél. Ez a ritka jó 

cselekedet többszörösen megtérül: Gabe szerencsét hoz Lounak, sőt, 

úgy tűnik Gabe segítségével elérheti, amit mindig is akart: végre 

egyszerre lehet két helyen! Azonban rá kell jönnie, a rohanás sem 

mindig kifizetődő, és karácsony reggeléig még sok mindent rendbe kell 

hoznia a családjával… Cecelia Ahern negyedik, az Athenaeumnál 

megjelenő kötete (Talált tárgyak országa, Bennem élsz, Ahol a 

szivárvány véget ér) igazi karácsonyi történet egy mesés ajándékról, 

amelyet az ember életében csak egyetlenegyszer kaphat meg. 

 

Raktári jelzet: A 28 

 

 

Gabriela Schenkel-Pagnotti: Gyöngydíszek karácsonyra 

 
 
 

 
 

 

 

 

Kreatív és türelmes olvasóink saját kezűleg fűzött, egyedi díszeket 

készíthetnek gyöngyökből, melyhez segítséget nyújt a könyv ötletekkel 

és pontos leírással. 

 

Raktári jelzet: 745 S 27 

 

 

 

 



June Cotner: Karácsonyi áldás  
  

 

Több mint száz ünnepi vers, ima, hálaadás, fohász és pohárköszöntő 

egyedülálló gyűjteménye régi és új szerzők tollából, hogy mindenkit 

megérintsen a KARÁCSONYI ÁLDÁS. 

 

Raktári jelzet: K 17 

 

 

 

 

Kiss Gyula - Szabó Tamás - Németh Zsuzsa: Karácsonyi ételek 
  

 

Az esztendő legfontosabb ünnepén különös figyelmet szentelünk 

annak, hogy a szépen terített asztalunkra a legfinomabb ételsor 

kerüljön. Szokásos ilyenkor a többfogásos lakoma, a kiadós ételek és  

az illatos, finom sütemények. E könyv segítségével remek ízeket 

varázsolhatunk az ünnepi asztalra, kezdve az előételektől a leveseken 

és főfogásokon át egészen a desszertekig, süteményekig.                       

A hagyományos fogások receptjei mellett számtalan ínyencséget, 

különlegességet fedezhetünk fel. Érdemes eddig még nem készített 

ételekkel kísérletezni, ahogy a gyönyörű ételfotók is mutatják, 

fantasztikus küllemű, fenséges ízű fogásokat alkothatunk! Izgalmas 

főzőcskét, boldog karácsonyt kívánunk! 

 

Raktári jelzet: 641 K 53 

Szepessy Vilma - Kiss Gyula - Pasch Julianna: Karácsonyi sütemények, 
desszertek 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

A karácsonyi süteményekre, desszertekre gondolva szinte orrunkban 

érezzük a fahéj, a mézesfűszer és a vanília illatát. Az ünnep 

közeledtével a legfinomabb édességekkel szeretnénk családunkat 

elkápráztatni, ezért a szokásos karácsonyi sütemények mellett, mint a 

bejgli, a kalács, a mézessütemények, igyekszünk új ízekkel meglepetést 

szerezni. Ez a könyv csodálatos ételmodellek kíséretében kínál 

számtalan receptötletet a kedvünkre való csemegék kiválasztásához. 

Elkészítésükhöz vonjuk be a család apraját-nagyját is, hogy meghitt 

hangulatban együtt élvezzük az ünnep minden pillanatát! 

 

Raktári jelzet: 641 SZ 71 



Ezüstfenyő – A karácsony könyve 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Karácsony estéje elképzelhetetlen volna karácsonyfa nélkül. 

Mindannyiunk lelkében él még a gyermekkori karácsonyok emléke, 

amikor csodaváró szívvel álltunk a feldíszített fa előtt. Az első 

gyertyafényes karácsonyfa története állítólag Luther Márton nevéhez 

fűződik. Amikor karácsony este kint járt az erdőben, és gyönyörködött 

a diódíszekkel teleaggatott fenyőfákban, s miután az élményt képtelen 

volt szavakba önteni, egyszerűen bevitte a szobába az egyik fenyőfát, 

gyertyákkal világította ki, és így ünnepelték - fenyőfával talán először - 

Krisztus születését. 

 

Manapság fenyőfák milliói kelnek útra, hogy a karácsony melegét 

elvigyék mindenki számára. A karácsonyfa illata betölti a családi 

otthonokat, fénye bevilágítja a tél korai sötétjét, és évről évre elhozza 

nekünk a boldogságot, a békét és a szeretetet. 

 

Raktári jelzet: E 99 

 

 

Kim Schaefer:  Színes karácsony tűvel és cérnával 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Egyszerű, mégis nagyszerű hangulatot teremtő karácsonyi minták. 

Mókás mikulások, csillagokkal és fagyöngy mintával díszített takaró, 

bájos angyalkák emlékeztetnek arra, hogy nemsokára itt az év legszebb 

ünnepe. Kezdőknek és haladóknak egyaránt elkészíthető, biztos sikert 

ígérő gyűjtemény. 

 

Raktári jelzet: 746 S 24 

 

Erdődi Gábor (szerk.): Karácsonyi emlék 
 

 
 

 

Karácsonyi témájú angolszász elbeszélések. A világirodalom jelentős 

klasszikusait felsorakoztató, nagyfokú igényességgel megszerkesztett 

kötetből néhány szerző: Charles Dickens, Oscar Wilde, James Joyce, 

Thomas Hardy, Ernest Hemingway, Truman Capote.  

 

 

Raktári jelzet: K 17 

 

 

 



Borbély Szilárd: Míg alszik szívünk Jézuskája 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Karácsonyi betlehemes versek metszetekkel illusztrálva.  A Márai-díjas 

szerzőnek a Halotti pompa után ez a második kötete kiadónknál.          

A vallásos költészet ismert toposzának átformálásával a 

misztériumjáték lírai beszélője Krisztus születésének eseményeit a 

gyengédség, a báj és népi dramatikus játékok humoros hangján 

szólaltatja meg. 

 

Raktári jelzet: B 78 

A fagyöngyös gyilkosság – Karácsonyi bűnügyi elbeszélések 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Karácsony és krimi vagy sötét rejtély? Vajon említhető-e egy napon a 

szeretet ünnepe, a legszebb családi és egyházi ünnep egy bűnténnyel 

vagy holmi kísértetekkel? Bizony, előfordul, hogy egyik nem zárja ki a 

másikat. A kötetben tizenhat olyan klasszikus kriminovellát és 

misztikus történetet találunk, amelyek mind karácsony napjához 

kötődnek. Ha már elegünk van a csillagszórókból, a vendégjárásból 

meg a beiglihalmokból, dőljünk kényelmesen hátra egy karosszékben, 

és borzongjunk kedvünkre a kötetben összeválogatott izgalmas 

elbeszélések olvasása közben. 

 

Raktári jelzet: F 12 

Fekete István: Régi karácsony 
 
 
 
 

 

Részlet Sinkó Ferenc utószavából:  

„Varázslatos az Ő világa. A szegénység és a szépség betlehemi csillaga 

ragyogja be útjait, tájékait, a nádtetős házak fehér falait, még a 

kamrákat és az istállókat is.  Az angyalok éneke hol hallhatóbban, hol 

halkabban, de szüntelenül szól visszhang és kíséret gyanánt a természet 

minden hangja, nesze, s minden emberi szó mögött.” 

 

Raktári jelzet: F 37 

 

 

 

 



Charles Dickens: karácsonyi ének 

 

 

A szőrösszívű Scrooge úr, a "zaklató, szipolyozó, zsugori, kapzsi vén 

bűnös", akinek a karácsony is csak olyan nap, mint a többi, dühvel és 

megvetéssel nézi az emberek ünnepi készülődését. Kidobja a 

karácsonyi énekeket kántáló koldus kisfiút és a szegényeknek gyűjtő 

úriembert egyaránt, kiszipolyozott írnokát is felmondással fenyegeti. 

Este, hazatérve magányos házába jelenést lát: meglátogatja Marley, rég 

halott üzlettársa, s bejelenti három további szellem érkezését. Az első a 

régi karácsonyok szelleme, aki végigvezeti Scrooge urat saját hajdani 

életén, s elfelejtett, fájó emlékeket elevenít föl benne. A második az új 

karácsony szelleme, aki felnyitja Scrooge szemét a körülötte élők 

sorsára, nyomorúságára és vidámságára, szenvedéseikre és 

emberségükre. Végül a harmadik, a jövő szelleme megmutatja neki 

saját, ijesztő, magányos halálát. Scrooge urat a jelenések új emberré 

teszik: más szemmel kezdi látni a világot, karácsonyi pulykát küld 

írnoka családjának, ellátogat megvetett unokaöccséhez – s "jó barát, jó 

gazda, jó szomszéd" válik belőle. Dickensnek ez az 1843-ban írt kis 

tanmeséje már az érett mester keze nyomát viseli magán: remekmű, 

melynek nem hervad a népszerűsége sem. 

 

Raktári jelzet: D 64 

Örökzöld – Az ünnep könyve 

  
 
 
 
 
 

 

 

Ez a kötet neves írók és költők karácsonyi témájú műveiből válogat. 

Társ lehet a karácsonyi hangulat megidézésében - a szeretet ünnepének 

fénykörébe von. 
 

 

Raktári jelzet: Ö 54 

 

 

 

Karácsonyi legendáskönyv 
  

December táján megszaporodnak a reklámok, díszesebbé válnak a 

kirakatok, a posta milliószám kézbesíti az üdvözlőlapokat, s az utcák 

megtelnek ajándékot keresgélő, ideges hajszolt emberekkel: 

fogyasztókkal. A profán világ szinte mindenütt betört a karácsony 

misztikumába. Az angyalos betlehemi istálló, a mennyei fényben 

nyájukat legeltető pásztorok nem illenek többé szellemi tájképünkbe. 

Pedig sokakban él még a hajnali decemberek titokteljes várakozása, az 

adventi koszorú gyertyáinak pislákoló fénye és a szenteste gyermeki 

vágyakat betöltő varázsa. Nekik ajánljuk ezt a könyvet, melyben a 

legnagyobb írók szavai által elevenedik meg a betlehemi éjszaka. 

 

Raktári jelzet: K 17 

 



Polcz Alaine: Karácsonyi utazás 
  

Kalandos utazás egy erdélyi temetésre a hetvenes évek egyik rideg, 

zimankós karácsonyán. Három nap története boldog találkozásokkal, 

temetéssel, családi perpatvarral, betlehemesekkel, vonatozással Vízakna 

és Kolozsvár között – megannyi konkrét szereplővel és eseménnyel, 

melyek Polcz Alaine nagy élettapasztalata, asszonyi bölcsessége, 

tartózkodó humora révén varázstükörré rendeződnek. Mintha karácsonyi 

üdvözletet kapnánk a hetvenes évekből, amit szívesen nézegetünk újra 

meg újra, mert derűsen és megnyugtatóan a szeretetre figyelmeztet. 

 

Raktári jelzet: P 78 

Allan és Barbara Pease: Karácsonyi fegyverszünet 
  

Közeleg a karácsony. Azt se tudjuk, hol áll a fejünk. Még gyorsan be 

kell fejezni egy határidős munkát, aztán ajándékot kell venni, 

bevásárolni az ünnepekre, kiválasztani a karácsonyfát, megírni az 

ajándékkísérő kártyákat… Fel van adva a lecke mindkét félnek nőnek és 

férfinak egyaránt. Ünnepi készülődéskor jó esély van rá, hogy a 

legapróbb nézeteltérésből is kiadós vihar kerekedik. „Még nem vetted 

meg a mamádnak az ajándékot?! Megírtad, szívem a karácsonyi 

üdvözlőlapokat?” Ismerősek ezek a mondatok? Ha igen, akkor 

életmentő lehet ez a könyv, mely mély emberismerettel, bőséges 

tapasztalattal és sok-sok humorral ad tanácsokat az ünnepi 

„vészhelyzetekre”, hogy boldogabb és békésebb legyen a karácsony. 

 

Raktári jelzet: 613 P 49 

 

Peiker Éva (szerk.): Csodákkal teli éjszaka 

  

„Jön a Jézuska… még hat nap, még öt nap, még három nap. Hosszú idő! 

Nagyon hosszú… még az utolsó óra is rettenetesen hosszú." Ám amikor 

megérkezik, a csodákkal teli éjszakán bármi megtörténhet. Tizennégy 

varázslatos mesét tartalmaz e csepp kis ajándékkönyv a szeretet 

ünnepéről, magyar és világirodalmi szerzők tollából. Megható vagy 

éppen kacagtató történeteik hatására karácsonykor egy kis időre 

elfeledhetjük szívünk minden szomorúságát és figyelmünkkel végre 

egymás felé fordulhatunk. 

 

Raktári jelzet: C 76 

 1 


