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  KARÁCSONYI ÉNEK 

 

 

Charles John Huffam Dickens a XIX. század egyik legnagyobb regényírója. A 

szegénységből, a legnagyobb nyomorból indult és mégis sokakkal ellentétben, már életében, 

sőt még 25 éves kora előtt világhírű és elismert alkotóvá vált. Műveiben a valóság olyan 

mélységeit tárja fel, melyeket csak őt követően kezdett kutatni és ábrázolni az irodalom. 

A nagy angol mesemondó legszebb története az 1843-ban írt és most is időszerű klasszikus 

regénye a Karácsonyi ének. Napjainkban is töretlen sikernek örvend.  

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.  

 

A Karácsonyi ének egy csodálatos mese a szeretetről és az emberségről, ami felett évszázadok 

alatt sem járt el az idő, hiszen a benne megfogalmazott dolgok örök érvényűek. A kérdés 

csupán az, melyik kor hogyan értelmezi Charles Dickens szavait. 

Dickensnek ez az 1843-ban írt kis tanmeséje már az érett mester keze nyomát viseli magán: 

remekmű, melynek nem hervad a népszerűsége sem. Dickens klasszikus remeke, amely a 

gyermekeknek éppúgy üzen, mint a felnőtt olvasóknak.  
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