
 
Kedvenc énekeim 4.: Mennyből alászállott 

 
 Egyszer azt mondta a plébánosunk (Almáson), hogy sok templomában mindig volt a 
közösségnek valamilyen saját éneke. Ezen fölbuzdulva én is bátrabban vettem be az adventi és a 
karácsonyi mise énekrendjébe az alábbi énekeket (Almáson): 
 
ADVENTRE:  (Kerényi György: Jeles napok dalai 41.o. Zeneműkiadó Bp.  Z. 2337)  
(A you tube-on egy másik variánst találtam) 
 
Mennyből alászállott, mennyből alászállott Úr angyala, 
Joachim lányának, szép Szűz Máriának ekképp szóla: 
„Üdvözlégy, áldott légy, ó Mária, 
Tégedet anyjának választott magának Isten Fia.” 
 
„Engem azért küldött, engem azért küldött követségbe 
Isten, hogy megmondjam, és tudtodra adjam Názáretben 
Az ő akaratát, melyet végzett, 
Mert téged mindennél, a többi szüzeknél jobban szeret.” 
 
„Egekben mindenek, egekben mindenek óhajtanak, 
Téged, ó Mária, tenger szép csillaga, kiáltanak 
A dicső angyalok, kerubimok, 
Mennyégben udvarló, reád várakozó szerafimok.” 
 
„Íme tehát az Úr, íme tehát az Úr szolgálója, 
Hódolok szavadnak, teljék szent Atyámnak akarata, 
Jöjj számból Istennek dicsérete, 
Ki rólam, lányáról és szolgálójáról ezt végezte.” 
 
 
KARÁCSONYRA: (egy karácsonyi CD-ről) 
 
Betlehem éjjelén, Mária karján, csöndesen nyugszik az Isteni Lény, 
Angyalok éneke őrzi az álmát, glória zeng, s ragyog mennyei fény. 
 
Állatok közt pihen Jézus, a Bárány, isteni gyermek ő, égi Király. 
Bölcsek és pásztorok boldogan zengik: itt van a várva várt Messiás! 
 
Szolmizálva: 
m f s s  l t d’ t l l s    m f s s l t d’ t l s 
m f s s f m r d r m d   m f s s f m r m r d 
 
ritmus: 
tá-i ti tá  tá-i ti tá tá-i ti tá tá-á tá     tá-i ti tá  tá-i ti tá tá-i ti tá tá-á-á      
 
tá-i ti tá  tá-i ti tá tá-i ti tá tá-á tá     tá-i ti tá  tá-i ti tá tá-i ti tá tá-á-á      
 
 Talán egyszerűbb, ha rákattintasz a keresőben a kezdősorra. Ott többféle feldolgozásban is 
meghallgathatod. Kiderül, hogy ez egy katalán ének, az is kiderül, hogy kórusművé ki alkotta. 
(Ernest Cervera) Én azt a variánst szeretem, (mert azt hallottam legelőször), amiben hegedű is szól, 
és egy kis közjátékot is játszik, ami nincs benne a kórusfeldolgozásokban. 
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 A másik karácsonyi „saját” ének, ami a pásztorjátékban is szerepelt (ld.: Kedvenc 3.): a Ho 
29. ének 3. és 4. vsz.-a. (Ó gyönyörűszép …) 
 
 Nagycsaládi karácsonyunkon sokéves hagyomány már, hogy közösen énekelünk mindenféle 
karácsonyi dalokat. Ezek közül kiemelem a specialitásunkat. A nagycsalád egyik fele énekli a Ho 29-
es éneket (Ó gyönyörűszép …), a másik fele a Ho 25-öst (Mennyből az angyal) egyidőben. 
Pontosabban a 29-es kezdi, és a 25-ös csak az „Ó gyönyörűszép” után lép be. Mindkét ének 
ugyanazon a hangon kezdődik. (dó) Fontos megjegyzés: a 25-ös énekben elmaradnak a 
szóismétlések („pásztorok”, ill. „lássátok”, vagyis csak egyszer kell énekelni e szavakat). Így leírva 
igen bonyolult, gyakorlatban jóval egyszerűbb. Valamelyik karácsonyon a tatai kapucinus 
templomban egyik mise előtt elénekeltük már. Egyébként sógoromtól tanultam, aki akkor a Bp. 
Babér utcai templom plébánosa volt.  
 
 


