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Karácsonyi öröméneklés 
 
Ó szép fenyő  
(Oh Tannenbaum) - C 
 
Ó szép fenyő, ó szép fenyő 
oly kedves minden ágad. 
Ó szép fenyő, ó szép fenyő 
oly kedves minden ágad. 
 
Te zöld vagy még, a nyár tüzel, 
és zöld, ha téli hó föd el. 
Ó szép fenyő, ó szép fenyő 
oly kedves minden ágad. 
 
Ó szép fenyő, ó szép fenyő 
oly kedves minden ágad. 
Ó szép fenyő, ó szép fenyő 
oly kedves minden ágad. 
 
Kis fácskák áldott ünnepén 
hány boldog álmot láttam én! 
Ó szép fenyő, ó szép fenyő 
oly kedves minden ágad. 
 
 
 

Kirje, kirje – d  

 

Kirje, kirje, kisdedecske, 

betlehemi hercegecske, 

ki miértünk sok jót tettél, 

a pokoltól megmentettél. 

 

Karácsonynak éjszakáján, 

Jézus születése napján 

örüljetek, örvendjetek, 

a kis Jézus megszületett. 

 

Jézus ágyán nincsen paplan, 

jaj de fázik az ártatlan! 

Hogy is lehetne dunyhája: 

elveszett a báránykája. 

 

A kis Jézus aranyalma, 

boldogságos Szűz az anyja, 

két kezével ápolgatja, 

lábaival ringatgatja.  

Ha tudsz, hozz magaddal 
csengettyűt, bármi hangulatkeltő 
hangszert, shakert, elemlámpát. 

Öltözz fel jól! 

Örülök, hogy találkozunk! 

Street Gábor – Hubadúr 
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Száncsengő - C 
 
Éjmélyből fölzengő 
Csing-ling-ling, száncsengő. 
 
Száncsengő, csing-ling-ling, 
Tél csendjén halkan ring. 
 
Földobban két nagy ló, 
Kopp, kopp, kopp, nyolc patkó. 
Nyolc patkó, kopp, kopp, kopp, 
Csöndzsákból hangot lop. 
 
Szétmálló hangerdő, 
Csing-ling-ling, száncsengő. 
Száncsengő, csing-ling-ling, 
Tél öblén távol ring. 
 
Földobban két nagy ló, 
Kopp, kopp, kopp, nyolc patkó. 
Nyolc patkó, kopp, kopp, kopp, 
Csöndzsákból hangot lop. 
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Csengőszó, csengőszó (Jingle Bells,) - G 
 
Szikrázik a hó, nevetésünk messze száll 
És a kis csikó a szánnal meg sem áll 
Tág a lélek itt, akár a láthatár 
S jókedvünknek hangjait a szél is tudja már 
 
refr. 
Csengőszó, csengőszó, cseng és bong az út 
Kis szánunkkal a csengős csikó nagy vidáman fut 
Csengőszó, csengőszó, cseng és bong az út 
Kis szánunkkal a csengős csikó nagy vidáman fut 
 
refr. 
 
Volt egy kis leány, nagyon megtetszett nekem 
Gondoltam, elhívom, hogy szánkózzék velem 
Repült velünk a sors, de úgy rendeltetett 
Hogy jött egy csúfos hókupac és jól leégetett 
 
refr. 
 
Ha mindent hó takar, és ha ifjú vagy komám 
Csak fogjál be hamar, hisz vár reánk a szán 
És hívd a lányokat, aztán nyomás, gyerünk 
Hadd hallgassák majd jó sokan, jókedvű énekünk! 
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A kis Jézus megszületett – D  
 
A kis Jézus megszületett, örvendjünk! 
Elküldötte ő szent fiát Istenünk! 
Betlehemben fekszik rongyos jászolban, 
azért van oly fényesség a városban. 
 
Eleibe térdepelünk mindnyájan, 
örvendezve énekelünk vígságban! 
Dicséretet mondunk édesanyjának, 
ajándékot hozunk a kis Jézusnak. 
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Gryllus Vilmos: Karácsonyi angyalok – d  
 
Karácsonynak délutánján, sötét még a nagyszoba. 
Kukucskálni sem, lehet, mert zárva van az ajtaja. 
Csengőszóra kinyílik majd, s a sok gyertya felragyog. 
Olyan jó, hogy meggyújtjátok, karácsonyi angyalok. 
 
Szikrázik a csillagszóró, éneklünk, hogy pásztorok. 
A fa alatt, mindenféle titokzatos dobozok. 
Bárcsak végre megnézhetném, karácsonyra mit kapok. 
Olyan jó, hogy elhozzátok, karácsonyi angyalok. 
 
Lesz, majd ott egy papír angyal, én küldtem el hozzátok. 
Azért, hogy a fenyőfánkra, ti, majd vissza hozzátok. 
Olyan, mint ti, úgy csináltam, repülve jár, nem gyalog. 
Olyan jó, hogy vele szálltok, karácsonyi angyalok. 
 
Kis jászolba Jézus fekszik, az angyalom, rá vigyáz. 
Körülötte, bárány, tehén, egy szamár is ott iáz. 
Jézus mellett, apja, anyja, s róla szólnak a dalok. 
Olyan jó, hogy van karácsony, karácsonyi angyalok. 
 
Játszhatok ma akármeddig, most senki se veszekszik. 
Azt mondják a hátam mögött, majd ha akar, lefekszik. 
Együtt van, az egész család, s köztük én is ott vagyok. 
Olyan jó, hogy karácsony van, karácsonyi angyalok. 
 
Olyan jó, hogy karácsony van, karácsonyi angyalok.  
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Menyből az angyal – D  
 
Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! 
Hogy Betlehembe sietve menvén, lássátok, lássátok. 
 
Istennek Fia, aki született jászolban, jászolban, 
Ô leszen néktek Üdvözítőtök valóban, valóban. 
 
Mellette vagyon az édesanyja, Mária, Mária; 
Barmok közt fekszik, jászolban nyugszik szent Fia, szent Fia. 
 
El is menének köszöntésére azonnal, azonnal 
Szép ajándékot vivén szívökben magukkal, magukkal. 
 
A kis Jézuskát egyenlőképen imádják, imádják, 
A nagy Úristent ilyen nagy jóért mind áldják, mind áldják. 
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Pásztorok, pásztorok örvendezve – D  
 
Pásztorok, pásztorok örvendezve 
Sietnek Jézushoz Betlehembe; 
Köszöntést mondanak a kisdednek, 
Ki váltságot hozott az embereknek. 
 
Angyalok szózata minket is hív, 
Értse meg ezt tehát minden hű szív; 
A kisded Jézuskát mi is áldjuk, 
Mint a hív pásztorok, magasztaljuk. 
 
Üdvözlégy, kis Jézus! reménységünk, 
Aki ma váltságot hoztál nékünk. 
Meghoztad az igaz hit világát, 
Megnyitád szent Atyád mennyországát. 
 
Dicsőség, imádás az Atyának, 
Érettünk született szent Fiának, 
És a vigasztaló Szentléleknek, 
Szentháromságban az egy Istennek. 
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Kiskarácsony, nagykarácsony – D  
 
Kis karácsony, nagy karácsony, 
Kisült-e már a kalácsom? 
Ha kisült már, ide véle, 
Hadd egyem meg melegébe. 
 
Kis fenyőfa, nagy fenyőfa, 
Kisült-e már a malacka? 
Ha kisült már, ide véle, 
Hadd egyem meg melegébe. 
 
Jaj, de szép a karácsonyfa 
Ragyog rajta a sok gyertya. 
Itt egy szép könyv, ott egy 
labda. 
Jaj de szép a karácsonyfa! 
 
Kis karácsony, nagy karácsony, 
Van-e kolbász a padláson? 
Ha nincs a kolbász a padláson, 
Nem ér semmit a karácsony. 
 

Kezem, lábam, jaj, de fázik, 
Csizmám sarkán jég szikrázik. 
Ha szikrázik, hadd szikrázzon, 
Azért van ma szép karácsony! 
 
Béke szálljon minden házra, 
Kis családra, nagy családra! 
Karácsonyfa fenyőága, 
Hintsél békét a világra! 
 
Nagykarácsony éjszakája, 
Krisztus születése napja, 
Szűz Mária édesanyja, 
Mely gondosan ápolgatja. 
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Tolcsvay László – József Attila: Betlehemi királyok – C  
 
Adjonisten, Jézusunk, Jézusunk! 
Három király mi vagyunk. 
Lángos csillag állt felettünk, 
gyalog jöttünk, mert siettünk, 
kis juhocska mondta - biztos 
itt lakik a Jézus Krisztus. 
Menyhárt király a nevem. 
Segíts, édes Istenem! 
 
Istenfia, jónapot, jónapot! 
Nem vagyunk mi vén papok. 
ůgy hallottuk, megszülettél, 
szegények királya lettél. 
Benéztünk hát kicsit hozzád, 
Üdvösségünk, égi ország! 
Gáspár volnék, afféle 
földi király személye. 
 

Adjonisten, Megváltó, Megváltó! 
Jöttünk meleg országból. 
Főtt kolbászunk mind elfogyott, 
fényes csizmánk is megrogyott, 
hoztunk aranyat hat marékkal, 
tömjént egész vasfazékkal. 
Én vagyok a Boldizsár, 
aki szerecseny király. 
 
Irul-pirul Mária, Mária, 
boldogságos kis mama. 
Hulló könnye záporán át 
alig látja Jézuskáját. 
A sok pásztor mind muzsikál. 
Meg is kéne szoptatni már. 
Kedves három királyok, 
jóéjszakát kívánok! 
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Illés Lajos – Ady Endre:  
Adja az Isten – d  
 
Adja meg az Isten, 
Mit adni nem szokott, 
Száz bús vasárnap helyett 
Sok, víg hétköznapot, 
Adja meg az Isten. 
 
Adja meg az Isten, 
Sirásaink végét, 
Lelkünknek teljességes, 
S vágyott békességét, 
Adja meg az Isten. 
 
 
Adja meg az Isten, 
Mit adni nem szokott, 
Száz bús vasárnap helyett 
Sok, víg hétköznapot, 
Adja meg az Isten. 
 
 
 
 

Gryllus Vilmos: Szálljatok le... 
C, D 
 
Szálljatok le, szálljatok le 
Karácsonyi angyalok, 
Zörgessetek máma este 
Minden piciny ablakot, 
Palotába és kunyhóba 
Nagy örömet vigyetek, 
boldogságos ünnepet! 
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Tolcsvay László – Bródy János: Békét és reménységet  
 
Nézem a tó vizét 
hallom a halk zenét 
és látom az égbolt hulló csillagát 
Mint közönyös idegent 
úgy érzem a végtelent 
Valahol egy gyermek sír 
és semmi se jó, ami hír 
 
Oly sok a szenvedés 
a jóindulat kevés 
az ostobasággal szemben védtelen 
Világra jövünk valahol 
és az élet néha pokol 
Ha valahol létezel 
mondd, miért tűröd el 
 
Békét adj, Uram, kérlek 
a háborgó szívemnek 
Békét és reménységet 
a megszületendő gyereknek 
 
Békét adj, Uram, kérlek 
a háborgó szívemnek 
Békét és reménységet 
a megszületendő gyereknek 

Hallom a híreket 
nézem a képeket 
mért kell, hogy így legyen, óh 
Istenem 
Annyi a szenvedés 
és a segítség kevés 
Ha valahol létezel 
mondd, miért tűröd el 
 
Békét adj, Uram, kérlek… 
 
Békét adj, Uram, kérlek… 
 
Békét és reménységet 
békét a világnak 
Békét és reménységet 
az ember ennyit csak kívánhat 
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Ghymes: Szép jel... 
 
Háromkirályok napján, 
Országunknak istápját 
Köszöntsük énekekkel 
Örvendező versekkel. 
 
Szép jel, szép csillag, 
Szép napunk támad, 
Szép napunk támad. 
 
Az éjszaka micsoda? 
Csillagszeplős palota, 
Göncöl törött kocsija, 
A homlokán ragyog a 
 
Szép jel... 
 
Hát a jászol micsoda? 
Tehén-meleg nyoszolya. 
Esik a hó szabadon, 
Segíts világ fiadon! 
 
Szép jel... 
 
 
 

 
 
Kiszakad már a fiú, 
Mosolyog a szomorú, 
Anya fiát altatja, 
Végre én is alszom ma. 
 
Szép jel... 
 
Hát az ember kicsoda? 
Farkasalma, rezeda. 
Ez a gyermek álmodja, 
Holnapután megmondja. 
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Ghymes: Mária altatója – D 
 
Jó estét, jó estét, Ég s Föld fia, 
Te vagy a Jézuska, ő Mária, 
Bátyád aranyos Nap sugara, 
Húgocskád ezüstös Hold sugara. 
 
Csicsíja, baba, csicsíja, baba, 
Ne sírj, Máriánál van vacsora! 
Tejet iszik az Isten fia, 
Édes tejet iszik Isten fia. 
 
Falu végén van egy házikócska, 
Abban van egy rengengő 
bölcsőcske, 
A lábával rengengeti vala, 
A szájával fújdogolja vala: 
Aludj, aludj, Istennek báránya, 
Szerelemből jöttél a világra, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keres már a katona, hogy elvezet, 
Keres már a gazdag, hogy kinevet, 
Keres a halál, hogy megszeret, 
Keres már a halál, hogy megszeret. 
 
Zöldellik ágacska - a keresztfád, 
Ébred a magocska - töviskoronád, 
Szeretne mégis ez a világ, 
Szerethetne mégis ez a világ. 
 
Falu végén… 
 
Nincsen semmi másod, Istenfiú 
Jászol csak a házad, Istenfiú 
Szalma a párnád, Istenfiú 
Szemed fénye a lámpád, Istenfiú. 
 
Adjon igaz álmot az éjszaka, 
Meleget a jászol kicsi szamara, 
Áj, áj, aludjál, csíja, baba. 
Áj, áj, aludjál, csíja, baba. 
 
Falu végén 
 


