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Karácsony napján 
(Vasárnapi Ujság, 1888., december 23.) 

 
Az a nap, melyen a világ megváltója született. Annak előtte 

olyan nap, mint a többi nap, sőt még a nagy eseménykor is, és 
még azután is hosszú ideig az esztendő többi napjaitól nem kü-
lönböző. 

Csak később lőn kegyeletesen megszentelt ünnep néhány 
kevés üldözött hívőnek, akik elrejtőztek, föld alá bújtak imádni 
istenüket és annak egyszülött fiát, aki eljöve, hogy újjászület-
hessék általa a világ. 

És ma legnagyobb ünnepe annak az egész keresztény világ-
nak, mely a legműveltebb, legelőhaladottabb, leghatalmasabb a 
Föld kerekén, mely imádja az Üdvözítő emlékét, s az ő nevében 
terjesztvén az általa hirdetett lelki világosságot s a mindeneket 
átölelő szeretet mennyei melegét, előtte jár az emberiségnek. 

Karácsony napja tizenyolc évszázad óta minden esztendő-
ben megjelen, s ama nagy esemény, melynek emléke e napot 
megszenteli, minden áldott évben újra meg újra érezteti hatását 
a keresztény társadalomban és rajta kívül is. Mintha minden 
évben újra megszületnék Jézus –, e napon termékenyebbé vál-
nak a szívek és elmék, a teremtő lélekben föltámad az alkotó 
erő, az önmagába szállt kebelből fölbuzog a nemes érzések for-
rása s érvényesül e nagy napon lényünk jobbik fele, melyet any-
nyiszor fojt el bennönk a köznapi élet alantosabb küzdelme, 
emberi valónk gyarlósága. 

Még ha nem tekintjük is azt az égi varázst, mellyel e napot a 
vallás ruházza föl: csodálattal kell eltelnünk annak titokszerű  
hatása előtt, melyet az élet legkülönbözőbb folyamaira gyako-
rol. 

A karácsony közeledtére fölpezsdül az élet, a tevékenység, 
az alkotás minden téren, mintha erre az alkalomra gyűjtögette 
volna erejét. Lendületet vesz minden, még az életnek az a része is, 
melynek a valláshoz kevés köze: az ipar, a kereskedés. Az éven 
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át tett ígéretek beváltásának napja ez, törleszteni ekkor szeret-
jük fölhalmozott adósságainkat, akiről Jézus mondá, hogy övék 
a mennyeknek országa. Meglepjük a kicsinyeket valami kedves 
megemlékezéssel s gyöngéden ráhárítjuk az örömszerzés érde-
mét arra, aki maga is a világnak legnagyobb ajándéka volt. 

Az emléktárgyak között, melyeket ilyenkor kicserélünk, 
azokat szeretjük leginkább kikeresni, azokat tekintjük kedves-
kedésre a legalkalmasabbaknak, amelyek magunktól telnek ki, 
melyeket magunk alkotánk, a magunk fáradságával hoztunk 
létre. A kis fiú minél nehezebb fáradással tanulja meg azt a kis 
köszöntőt, amelyet szüleinek e napon el fog mondani, a kis le-
ány minél nehezebben küzdi le az akadályokat, melyek kará-
csonyi meglepetésül szánt kézi munkácskája elkészítésének útjá-
ban állanak: annál nagyobb az ő öröme, ha látja, hogy vele örö-
met sikerült szerezni azoknak, akiket szeret. Betlehemes fiúcs-
kák faluhelyen, ahol nincs színi iskola, mily fáradsággal tanul-
ják be a pásztorok játékát s a kántáló gyermekek hogy didereg-
nek, hogy gázolják a havat, mialatt ablakról ablakra mennek 
hangos énekszóval jelenteni az örömhírt, hogy a Megváltó 
megérkezett. 

S akinek lelkében mennyei szikra ég, a költő, a művész, az is 
új lángra kél e nap emlékénél. Az irodalomnak hány nemes 
terméke, a művészetnek hány remek alkotása köszöni létrejöttét 
e nap emlékének, mely azokhoz megadta a sugallatot. A kis Jé-
zus születése gazdag irodalmat teremtett minden keresztény 
nép nyelvén s lánglelkű művészeket lelkesített világra szóló 
remekeik megalkotására. 

És maga a világsajtó, ez a felekezet nélküli hatalom, hogy 
igyekszik minden művelt országban megkülönböztetni, meg-
ünnepelni e napot, a köznapinál nagyobb díszben jelenni meg 
közönsége előtt, s rá emlékeztetni olvasóit, hogy ma karácsony 
napja van. 

És ezt oly természetesnek, oly magától érthetőnek tekinti 
mindenki. Nem csodálkozik rajta senki, sőt az ejtené csodálko-
zásba, ha nem így történnék. 
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Mi is e nagy napnak általánossá vált hatása alatt cselekszünk 
csupán, midőn lapunk mai számának nagyobb részét a megvál-
tó születése emlékének szenteljük s képben és szövegben áldo-
zunk alábbi közleményeinkben nagy karácsony szent ünnepé-
nek.  

 


