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Karácsonyi éjfélóra 

Népi imádság 

Karácsonyi éjfélóra  
Megszületett Istenfia  
Az ártatlan Kisjézuska.  

Gyerünk mennyünk jászolához  
Boruljunk le a lábához,  
Fekete fábul a bőcsű  
Fekete fábul a jászol.  
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A kis Jézus aranyalma 

Népi imádság 

A kis Jézus aranyalma,  
Boldogságos Szűz Mária,  
Egy kezébe ringatgatja,  
A másikkal takargatja.  

Aludj, aludj kisdedecske,  
Betlehemi hercegecske,  
Nem királyné a te dajkád,  
Szolgálóbul lettem anyád.  

Oh te dudás mit szundikálsz?  
Fényes az ég, nem kell lámpás,  
Ha kimegyek ajtóm elé,  
Föltekintek az ég felé.  

Ott látok egy szép kápolnát,  
Benne a szép Szűz Máriát.  
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Reviczky Gyula: Karácsonykor 

A zúgolódás, gúny, harag  
Rég halva már szívemben.  
Egy szóval sem panaszkodám,  
A kis Jézus ellen.  

Nem vádolnám balgán azért,  
Hogy engem kifelejtett.  
Hogy nem hozott ajándékot,  
Szemem könnyet nem ejtett.  

Lelkem nyugodtan, csöndesen  
Átszáll a nagyvilágon.  
Imádkozom, hogy Jézusom  
Minden szegényt megáldjon.  

Ágyamra dőlök, s álmodom  
Egy régi szép, édes álmot:  
Boldog, ki tűr és megbocsát,  
S ki szenved, százszor áldott!  
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Reményik Sándor: A karácsonyfa megérkezik 

Mögötte elmaradt a nagyhavas,  
Mögötte elmaradt a rengeteg,  
A piacon most megállnak vele  
A nagy utat járt, csendes szekerek.  

Vizsgálgatják növését, termetét,  
Az emberek közt kézről-kézre jár.  
Az óriás lemetszett, csonka karja,  
A kis fenyőfa: karácsonyfa már.  

Csodálkozva tekintget szerteszét  
És fájón leheli ki illatát.  
Egyben ünnepre felszenteltnek is,  
Halálraszántnak is érzi magát.  
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Reményik Sándor: A karácsonyfa panaszkodik 

El-elnézlek ti hontalan fenyők,  
Ti erdő-testből kitépett tagok.  
Hányan mondhatják el ma veletek:  
Óh én is, én is hontalan vagyok!  

Piacra vitték testem, s a lelkem,  
És alkusznak az életem felett.  
És fehér vattát aggatnak reám:  
Mű-zuzmarát a zuzmara helyett.  

Tudom: elszárad a levágott kar.  
Tudom: én vissza nem jutok soha  
Az ősrengeteg anyakebelére.  
Sorsom: lapály a csúcsokért cserébe.  
S a végtelen helyett egy szűk szoba.  
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Reményik Sándor: A karácsonyfa énekel 
 
Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.  
A szűk szobában is terem öröm,  
Gyúl apró gyertya ínség idején,  
Óh csak ne legyen sorsom bús közöny,  
Óh csak legyek a fény forrása én,  
Apró gyermekek bálványozott fája,  
Én az idegen, én a jövevény,  
Égő fenyőfa, égő áldozat,  
Akit az Isten ősi otthonából  
Emberek örömére elhozat.  
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom  
Imbolyogjon a szűk szobák falán,  
Mindegy, hogy mi lesz velem azután.  
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Reményik Sándor: Karácsonykor 

A szent estén majd eljövök ide.  
Álmaim szekerébe fogatok  
És szólok fantáziám táltosához:  
Hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok,  
És álomhintón eljövök – ide.  

Itt minden fehér lesz, – fehér, s halott.  
Csak egy hang lesz a halott rengetegben:  
A zúgó patakok.  

És én fenyőtől fenyőhöz megyek  
És minden fenyőt megsimogatok.  

És megkérdezem: virrasztotok még?  
És megkérdezem: hogy aludtatok?  

És aztán feltűzöm a szívemet  
A legmagasabb fenyő tetejére, –  
S imába kezdek: Magány, Mi Anyánk…  
Néked ajánlom égő szívemet…  

Olyan lesz, mint egy karácsonyfaláng.  
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Sík Sándor: A napkeleti bölcsek  

Ama csillag után.  

A holdsugaras hideg éjszakában,  
Mint egy fehérlő, csendes álom,  
Úgy vonult el a komoly karaván.  
És elől ment a három.  

A sziklás föld mogorván és kopáron  
Feküdt el lábaik alatt.  
Méltóságos sora a száz tevének  
A harmaton halkan haladt.  
És mintha fehér árnyak lengenének,  
Úgy vonult végig a fehér sereg  
A völgyön, ahol nem nőttek virágok,  
S a városon, ahol az emberek  
Nem virrasztottak és nem énekeltek.  
S ahol nem látta őket senkisem.  

És így suhant el csendesen  
Életre éledt vágya Napkeletnek  
Az ezredéves éjszakán.  

Ama csillag után.  
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Sík Sándor: Regös ének 

 Haj regö rejtem,  
     azt is megengedte  
     az a nagy Úristen.  

Haj regö rejtem.  
Régi szívem keltem,  
Régi regém regölöm.  
Ajkam amik hatják:  
Búk néma lakatját,  
Dallal én ma megtöröm.  
Fájás ma ne fájjon,  
Szívemre ma szálljon  
Muzsikáló szent öröm.  

Megjöttem, megjöttem,  
Dalba öltözötten  
Lám e csuda-estelen.  
Régi szavam hallom,  
Régi dalom dallom,  
Régi magam meglelem.  
Szent karácsony-esten  
Az a nagy Úristen  
Ezt mívelte énvelem.  

Hej regö rejtem.  
Zúgtanak elejbem  
Nagy zimánkós záporok.  
Haj messze sok ország  
Furcsa szerit-sorját,  
Kiket vernek viharok,  
Sok emberek útját  
Érték, kitanulták  
Énekmondó jámborok.  

Sokat ott értének  
Regösök szegények  
Havas hegyek zugain.  
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Balgatagok búját  
Fogas szelek fújják  
Körmös télben odakinn.  
De mostan szívünknek  
Gyertyagyújtó ünnep  
Fényes szép csillaga int.  

Haj regö rejtem.  
Régi-magam leltem  
Új-magamnak fenekén.  
Régi tüzek titkát  
Új dalok felitták  
Lelkem síró rejtekén.  
Mondok azért mostan:  
Újnak amit hoztam  
Öreg mondást nektek én.  

Kicsi Krisztuskának  
Szép Szűz Máriának  
Mostan igen örülünk.  
Minden feleinknek,  
Mind elleneinknek  
Bő sok áldást regölünk.  
Míg a világ világ,  
Gondod legyen miránk,  
Uram Isten, légy velünk!  
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Ily szegényen, mint én 
Ismeretlen szerző 
 
Isten küldte földre, égi szeretet  
Menny és föld ura az, ki ma született,  
Menny és föld urának istálló jutott,  
S ő az egész földnek megváltást hozott.  

Bölcs király ha lennék, hoznék aranyat,  
Bárányt, hogyha pásztor, Jézusom fogadd.  
Ily szegényen, mint én, mit adjak Neked?  
Vedd el ajándékul szívem s lelkemet!  

Szegény vagyok látod,  
Mit adjak Neked?  
Vedd el szent Megváltóm  
Szívem s lelkemet!  
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Fehér Karácsony 
Ismeretlen szerző 
 
Havazik, havazik…  
Meg sem áll tavaszig.  
Tán az egész világ  
Hó alatt aluszik.  
Hó alatt aluszik,  
Pilláját se nyitja,  
Hó alatt aluszik  
Kertünkben a fűzfa.  

Álmában barkát bont;  
Csupa fehér bársony…  
Azt hiszi tavasz van,  
S itt van a karácsony.  

Itt van a karácsony,  
Most nyílik virága,  
Hócsillagot bontott  
Minden bokor ága.  

Ünnepel a tél is;  
Felöltözött szépen,  
Kint sétál az utcán  
Ünnepi fehérben.  
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Ha soha egyébkor… 
Ismeretlen szerző 
 
Ha soha egyébkor eszembe se jutna,  
Karácsony estéjén hazaszállnék  
Mindig a mi kis falunkba.  

Ha soha egyébkor rá sem emlékeznék  
Karácsony estéjén a mi kis házunkat  
Mindig fölkeresném.  

Ha máskor eszembe sosem is jutnának,  
Karácsony estéjén örökké áldanám  
Az édesapámat, az édesanyámat.  
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Arany János: Alkalmi vers 

Az uj évet (ócska tárgy!) 
Kell megénekelnem, 
Hálálkodva, ahogy illik, 
Poharat emelnem. 
Mit van mit kivánni még 
Ily áldott időben? – 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Olcsó legyen a kenyér, 
A gabona áros; 
Jól fizesse a tinót 
S nyerjen a mészáros, 
Mérje pedig szöszön-boron, 
Font kijárja bőven. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Senkinek a nyakára 
Ne vigyenek kontót; 
Valaki csak ráteszen, 
Nyerje meg a lottót; 
Annyi pénzünk legyen, hogy! 
Még pedig pengőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Szegény ember malacának 
Egy híja se essék; 
Messze járjon dög, halál, 
Burgonya-betegség; 
Orvos, bakó a díját 
Kapja heverőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  
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Tücski-hajcski baromnak 
Sokasuljon lába; 
Boci járjon mezőre, 
Gyermek iskolába; 
Gyarapodjék a magyar 
Számra, mint erőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Kívül, belül maradjon 
Békében az ország; 
A vásárra menőket 
Sehol ki ne fosszák. 
Béke legyen a háznál 
És a szívredőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

A biró is, mint eddig, 
Tisztét jól betöltse: 
Víz kedviért a babát 
Soha ki ne öntse; 
Emberiség, igazság 
Egyik serpenyőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Zenebona, babona, 
Huzavona vesszen! 
Visszavonás, levonás 
Minket ne epesszen. 
Legyen egység, türelem, 
Hit a jövendőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Nagy uraink (ha élnek) 
Nőjenek nagyobbra; 
Áldozzanak, legyen is mit, 
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Mégse üssék dobra; 
Nemzetiségünk mellett 
Buzogjanak hően. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Író pedig írónak 
Szemét ki ne ássa, – 
Ne is legyen az idén 
Napfogyatkozása 
Jó erkölcs-, eszme-, hírnév-, 
S előfizetőben. 
Adjon Isten, ami nincs, 
Ez uj esztendőben.  

Mire üssek még pohárt? 
Asszonyi hűségre? 
Barátság-, polgár-erény-, 
Vagy mi más egyébre? 
Hiszen ezek közöttünk 
Vannak kelendőben. 
Tudj' Isten, mi minden nincs 
Ez uj esztendőben!  
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Juhász Gyula: Vízkeresztre 
 
Jövének távol, boldog Napkeletről  
Három királyok, híres mágusok,  
Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről,  
Kiről legenda és jóslat susog.  
Ki született szegényen Betlehemben,  
Kit megöletne Heródes király  
S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve  
Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár!  

Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja  
A Kisdedet, ki a jövő királya  
S a csillagot, mely homlokán ragyog.  

Ő édes, kedves. Bájolón gagyog  
S egy pintyőkét néz, mely szent szeliden  
A Szűz Mária vállán megpihen…  

 

 
 


