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A Mikulás minden répcelaki utcába ellátogatott.   Fotó: Varga Ákos

Karácsonyi fényben a Radó-emlékház.  Fotó: Varga Ákos
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NEM ADJUK A KARÁCSONYT!

Mi van? Milyen egy év ez? 2020 
a vírus éve. 2020 a vírus éve? Bizo-
nyára sok év múlva majd így emlege-
tik. Nekünk, akik átéltük, remélem, 
csak egy rossz álom marad. Mert az 
élet élni akar, és mi itt Répcelakon 
az idén is igyekeztünk a lehető leg-
jobbat „kihozni” ebből a helyzetből. 
A járványra példás összefogás és szo-
lidaritás volt a válaszunk, megmu-
tattuk, hogy a bajban számíthatunk 
egymásra. Tovább szépült és gyara-
podott szeretett városunk. Az iskola 
felújítása miatti elhelyezési gondok 
leküzdése szép példája annak, ho-
gyan tudunk egymást segítve közö-
sen megoldásokat találni. Habár a 

fesztiválunk elmaradt, próbáltuk pó-
tolni egy emlékezetes augusztus 20-i 
ünneppel, filmvetítéssel, Radó-ház és 
tér avatásával. Nagy öröm, hogy az 
idén az újszülöttek száma évtizedes 
rekordot döntött településünkön. 
Házasságok kötődtek, barátságok, 
szerelmek szövődtek, tudtunk örülni 
egymás sikereinek. Az élet élni akar. 

  Aztán temetésekre jártunk. Fáj-
dalmasan sok temetésre. Több, a 
város közéletében is meghatározó 
baráttól, ismerőstől búcsúztunk az 
idén. Emléküket megőrizzük!

  Ádvent van. Maszkban, távol-
ságtartással, korlátozásokkal, tesz-
tekkel, félelmekkel és bizakodással. 

Próbálunk úgy tenni, mintha minden rendben lenne. Tesszük a dolgun-
kat otthon, végezzük a munkánkat a munkahelyen. Néha összeszorított 
fogakkal mosolygunk a maszkunk mögött, közben küzdünk a belső 
félelmeinkkel. Riadtan lépünk hátra, ha valaki akárcsak gyengén kö-
hécsel mellettünk. Kinyújtott tenyér helyett ököllel „fogunk” kezet. Az 
lett az irigyelt ember, aki „negatív”. A „pozitív” egy félelmet gerjesztő 
szóvá vált. 

Fotó: Varga Ákos

Feldíszítettük a várost, meggyújtot-
tuk az ádventi gyertyát, készülünk a 
karácsonyra. A karácsonyt nem ad-
juk! Lesz ünnep! Más, mint máskor, 
de lesz. Lesznek ajándékok, körül 
álljuk a karácsonyfát, és énekeljük a 
Mennyből az angyalt. Ez a karácsony 
most hatványozottan a család ünnepe 
lesz. Hiszen várhatóan elmaradnak a 
baráti, munkahelyi összejövetelek, 
közösségi rendezvények. De nem 
marad el a gyerekek csillogó szemű 
öröme, az ajándékozók és ajándéko-
zottak őszinte boldogsága. A szeretet 
ereje az, ami ezt az ünnepet mindig 
átjárja. 

Répcelak Város Képviselő-testüle-
te nevében is kívánok mindenkinek 
békés, áldott ünnepeket, jó egészsé-
get és egy boldogabb új esztendőt!

Együtt sikerülni fog! Vigyázzanak 
magukra, és vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel és barátsággal:
Szabó József
polgármester
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SZEMLÉLETFORMÁLÁSI RENDEZVÉNYEK 
RÉPCELAKON A KLÍMATUDATOSSÁG JEGYÉBEN

Sajnos a koronavírus okozta világjárvány miatt a 2020. 
évi tavaszi programokat nem tudtuk megrendezni. A járvány-
helyzet nyári, kora őszi enyhülése lehetőséget adott a szakmai 
tanulmányutak megszervezésére. Az általános iskola felső ta-
gozatos osztályai részére is tartogatott szakmai kirándulást a 
projekt. A 4. évfolyamosok az ikervári víz-, ill. szélerőműnél, 
a 6. évfolyamosok a Dunakiliti erőműnél ismerkedtek meg a 
víz- és a szél energiájának hasznosításával. A 7. évfolyamosok 
5 napot töltöttek a Zala megyei Nova település erdei iskolájá-
ban, ahol számtalan természetben zajló programmal töltötték 
idejüket. A Közös Hivatal munkatársai Zalaszántón és Szigli-
geten, a Képviselő-testületi és Bizottsági tagok Gyenesdiáson 

és Keszthelyen ismerkedtek meg más települések klímatudatos 
településvezetésével, melyek jó példáit Répcelakon is érdemes 
alkalmazni.

Időközben készül Répcelak város klímastratégiája is, mely 
a település rendezésének és további fejlesztésének egyik fontos 
alapdokumentuma lesz, környezetvédelmi szempontból pedig 
követendő példákat tartalmaz Répcelak hosszú távú klímatu-
datos tervezéséhez. 

Az Arany János utcai Egészségház mögötti zöldterületen a 
Bölcsőde bejáratához közel felállításra került egy automata me-
teorológiai állomás. Az állomás kombinált hőmérséklet-, relatív 
páratartalom-, légnyomás-érzékelő szondával és barométerrel, 
szélirány- és sebességérzékelővel, csapadékmennyiség-mérővel, 
UV-B sugárzásmérővel van felszerelve, valamint GMS/GPRS 
modemmel ellátott, beépített mérésadatgyűjtővel. A mért ada-
tokat a http://met.boreas2.hu/repcelak/ 
weboldalon érhetik el az érdeklő-
dők, ahol le is tölthetők Ex-
cel formátumban. 

Bízunk benne, hogy 
2021 tavaszára csil-
lapodik a járvány, 
hogy folytathassuk a 
rendezvényeket.

A KEHOP-1.2.1-18-2018-00074 projekt keretében a 
2019. év végén megkezdődtek szemléletformáló prog-
ramjaink az óvoda, az iskola, a RÁBA-Műgátért Egye-
sület és a Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében. 
Vadetetés, kampányfilm forgatása, ismeretterjesztő 
előadások tartása, szakmai nap szervezése az óvoda- és 
iskolapedagógusok részére, ezen programokkal indult a 
közel két éven át zajló programsorozat. Az teljes tanéven 
át tartó Süni-szakkör során rengeteg hasznos és környe-
zettudatos programot valósítottak meg a szakkörösök 
az iskolában, valamint a terepbejárások alkalmával.

Áldott Karácsonyi Ünnepeket kívánok! 

A következő esztendő adjon 

egészséget, boldogságot!

Ágh Péter

az Ön országgyűlési képviselője
facebook.com/aghpetervasmegye

A MŰALKOTÁS A KŐSZEGSZERDAHELYI TEMPLOMBAN TALÁLHATÓ

ANYAKÖNYVI HÍREK

ESKÜVÔ – AKIKNEK GRATULÁLUNK

Galambosi Dóra és Dulicz György
Piros Lilla és Kulcsár Gergely
Bönöck Diána és Pungor Péter

Boros Daniella és Masaba Erisa Hollis
Németh Melinda és Mándli Balázs

SZÜLETÉS – AKIKNEK ÖRÜLÜNK

Fülöp Péter és Lábos Hajnalka fia Róbert
Németh László és Németh Ilona leánya Izabella

Ádám Csaba és Biczó Edina fia Vince
Mikó Zoltán és Csorba Mónika ikrei Péter és Boglárka

Németh Tamás és Nyerges Adrienn fia Ádám
Hantó Gábor és Pinezits Anita fia Dávid

HALÁLOZÁS – AKIKTÔL BÚCSÚZUNK

Csorba Gyula, Csorba Jánosné, Dóra Tiborné, Horváth 
Endre, Krauszpeck Gézáné, Németh István, Plausevszki 
László, Szakács Józsefné, Takács Istvánné, Vass Márton

Kohéziós Alap
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EMLÉKMÛ-AVATÁS

Az alábbiakban Dr. Smidéliusz 
László beszédét olvashatjuk.

„A mai emlékműállítás szervesen 
illeszkedik abba a közel egy évtizedes 
– akkori lelkészünk Verasztó János 
kezdeményezte – folyamatba, melynek 
során az evangélikus öntudat erősíté-
se érdekében igyekeztünk felkutatni, 
rendszerezni és közzétenni gyülekeze-
tünk történetét. A jelenkor számára be-
mutatni és például állítani eleink több 
évszázados rendíthetetlen küzdelmét, 
helytállását és áldozatkészségét. 

Az összegyűjtött anyagot először 
kiállításon tettük nyilvánossá, majd a 
reformáció jubileumi évében gyüleke-
zettörténeti könyv alakjában nyomta-
tott formában is sikerült megjelenteni 
és minden evangélikus család számára 
eljuttatni. Végül átdolgozott változata 
a Répcelak Város Monográfiája része-
ként a település egész lakossága számá-
ra hozzáférhetővé vált. 

Amikor Répcelak Önkormányzata 
lehetővé tette, hogy köztéri alkotás is 
megjelenítheti az evangélikus szelle-
miséget, valamint gyülekezetünk és 
a település kapcsolatát, úgy gondol-

tuk, vissza nem térő lehetőség nyílt 
meg, hogy méltó módon, emlékmű 
állításával tisztelegjünk a 162 évig 
a település ifjúságát szolgáló evan-
gélikus népiskola és tanítói előtt. 
Inspirált bennünket az emlékmű ter-
vezett helyszíne is, hiszen a népisko-
la helyén, ma már Radó Kálmánról, 
gyülekezetünk és egyházkerületünk 
egykori felügyelőjéről elnevezett téren, 
- részben valóságosan, részben immár 
szimbolikusan – együtt láthatjuk a 
gyülekezeti élet négy sarokpontját: a 
templomot, az iskolát, a parochiát és a 
tanítólakást. S mindezt a bronzba ön-
tött Luther Márton tekintete vigyázza, 
akinek oktatási reformelképzelése tette 
az anyanyelvű iskolai oktatást az evan-
gélikus gyülekezetek életének hangsú-
lyos elemévé. 

S valóban a népiskola a település 
szellemi központja és a templom fel-
épüléséig lelki otthona is volt, mert 
nem csak oktatási intézményként mű-
ködött, hanem oratórium, tehát isten-
tiszteleti hely is volt. 

Az 1788-ban felépült kisiskoláról 
kevés információval rendelkezünk. Az 
1857. évi kataszteri térképen a taní-
tólakás mellett elhelyezkedő, egyszerű 
téglalap alaprajzú épületként ábrázol-
ták. A templom felépítését követően 
két tantermessé, 1911-ben három tan-
termessé bővítették. Ez az épületforma 
élhet még az idősek emlékezetében, hi-
szen hozzám hasonlóan kisdiák koruk-

November 15-én nem csak az evan-
gélikus templom 150 éves évfordu-
lóját ünnepelte a gyülekezet és a 
város, hanem ezen a napon adták 
át az 1786 és 1948 között műkö-
dött répcelaki evangélikus népis-
kola emlékművét is. 

Szemerei János püspök megáldja az emlékművet. Fotó: Répce TV

ban ennek tantermeiben tanulhattak. 
És ez az épületforma az, mely Veres 
Gábor szobrászművész úr által a szoká-
sos igényességgel megvalósított emlék-
művet mintegy megkoronázza. 

Az emlékmű azonban elsősorban fő-
hajtás az itt működő kiváló tanítók em-
léke előtt. Mert az ő tevékenységük tette 
a régiek szép megfogalmazása szerint az 
iskolát az egyház veteményes kertjévé. 
Eredményes munkájukat az innen in-
duló lelkészek és tanítók szép száma is 
jelzi, mégis úgy gondolom legtisztelet-
reméltóbb teljesítményük az volt, hogy 
ők nevelték fel az XIX. század közepére 
azt az öntudatos generációt, melynek 
tagjai minden ellenvéleménnyel da-
colva önálló gyülekezetet alapítottak, 
szervezetek és templomok építettek.  
Tanítóink tevékenysége az oktatást 
meghaladóan egyéb gyülekezeti felada-
tokra is kiterjedt. Az önálló gyülekezet 
megalakulásáig egyes lelkészi felada-
tokat is elláttak: temettek, könyörgé-
seket tartottak, a későbbiekben pedig 
kántorként és jegyzőként is működtek. 
De egyházi feladatik mellett a település 
közéletében is aktívan részt vettek. 

Meggyőződésem, hogy az emlék-
mű ráirányítja a figyelmet arra, hogy 
bizony az elemi oktatás Répcelakon is 
234 éves múltra tekinthet vissza. Min-
ket, evangélikusokat büszkeséggel tölt-
het el, hogy a 162 évig egyházi fenn-
tartású intézményként működő iskola 
lelki, szellemi és kulturális hatásai nem 
csak gyülekezetünk, de az egész telepü-
lés számára is felbecsülhetetlen értékű 
örökséget jelentenek. Aki pedig volt ta-
nítójának nevét a talapzaton elhelyezett 
tanítói névsorban keresve kíván annak 
áldozatos munkájáról hálásan megem-
lékezni, annak nem csak jelképesen, de 
valóságosan is térdet kell hajtania.”

Fotó: Répce TV
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2020.01.21 - Magyar Kultúra Napja (Rózsabors Műhely zenés-verses műsora)

2020.03.15 - Március 15-i megemlékezés

Alkot-lak tábor csoportkép

2020.07.24 - Főtéri retro party

2020.01.11 - Újévi koncert (Táplánszentkereszti Ifjúsági Fúvószenekar)

2020.02.28 - Győrfi Pál előadása

2020.06.04 - Trianoni emléktábla leleplezése

Alkot-lak tábor
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2020.08.20 - Augusztus 20-i ünnepség

2020.09.04 - Nyárzáró retro party (Animal Cannibals)

2020. 09. 19 - Küzdősport gála

2020. 10. 23 - Október 23-i ünnepség

2020.08.20 - Újszülöttek napja

2020 nyár - Kertmozi vetítések

2020. 09. 19 - Küzdősport gála

2020.10.16 - Zenekar toborzó A 
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150 ÉVES A RÉPCELAKI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

ÖRÜLJETEK AZ ÚRBAN MINDENKOR!

Százötven évvel később, november 
15-én gyülekezetünk közösségében és a 
Répce Tv-nek hála a képernyőn ,keresz-
tül adtunk hálát a templomért. A pan-
démiás helyzet miatt sokféle bizony-
talanság nehezítette az ünnepre való 
felkészülést, ám végül méltóképp ün-
nepelhettünk. Szemerei János püspök 
úr hirdette az igét, és az ünnepi isten-
tisztelet keretében felavattuk a répcelaki 
evangélikus népiskolának emléket állító 
szobrot is. Köszönjük Veres Gábor szob-
rászművész munkáját és Répcelak Város 
Önkormányzatának a támogatását. Há-
lásak vagyunk a torony külső felújításra 
szánt eddigi és további adományokért 
is. Az istentisztelet egészében visszanéz-
hető gyülekezetünk honlapján a repcel-
ak.lutheran.hu oldalon.

Karácsonykor mindenhonnan an-
gyalok integetnek. Ott vannak a lám-
paoszlopokon, az ablakokban, a kará-
csonyfa tetején. Aranyos figuráktól az 
egészen giccsesig. Persze, angyalok az 
evangéliumokban is föl-fölbukkannak. 
Lukács evangéliumának elején több-
ször megjelenik az Úr angyala. Nem 
sokat árul el magáról, de egy dolog biz-
tos: örömre hív az üzenetében.

 Mikor az idős Zakariás megret-
tent a templomban az angyaltól, ő 
így szólt hozzá: „Ne félj, fiad születik, 
nevezd el Jánosnak, örömöd lesz ő és 
vigasságod.” Nem sokkal később Ga-
lilea egyik városában, Názáretben egy 
fiatal leánynak is megjelent az angyal. 
Amit mi „Üdvözlégy, Mária” megszó-
lításként ismerünk, ott ismét ez a szó 

 Templomunk nem pusztán egy 
épület, hanem egy közösség otthona, 
menedéke, hajléka. Találkozási pont 
a végtelen és a véges, Isten és ember 
között. Erről tanúskodnak azok a val-
lomások, melyeket répcelaki testvérek 
fogalmaztak meg a legkisebbektől a leg-
nagyobbakig:

„A templomban lakik az Isten, és vi-
gyáz ránk. Ott Istennel ismerkedhetem, és 
azokra is többet gondolok, akik már nin-
csenek velünk. A templomban végtelen 
szeretetet érzek.” 

Kulcsár Nóra és Hanna
„A templom a második otthonom.” 
Kovács Pálné
„Fontos számomra, mert Isten igéjét 

hallhatom. A családomból mindenki itt 
keresztelkedett, konfirmálkodott, nagy-
szüleim és szüleim is itt fogadtak örök hű-
séget egymásnak Isten előtt, ebben a szép, 
régi templomban.” 

Varga Domán
„A templom nemzedékeket köt össze 

az által, hogy az örökkévaló Jézust hirdeti 

szerepel: „Örülj, Mária!” Végül Betle-
hem közelében, a szabad ég alatt őr-
ködő egyszerű pásztoroknak is szól az 
angyali üzenet: „Ne féljetek, mert íme, 
nagy örömet hirdetek nektek.” Az első 
karácsony előtt így hívtak örvendezés-
re sokakat az angyalok. 

 Most a 2020-as esztendőben Pál 
apostol szavain keresztül nekünk is 
szól az egykor angyalok által hirdetett 
üzenet: „Örüljetek!” De vajon minek 
örülhetnénk? Van okunk az örömre 
egy ilyen esztendő vége felé? Lehet-e 
egyáltalán az örömre felszólítani bár-
kit is? Nem ok nélkül buzdít örven-
dezésre az apostol. Azért van okunk 
mindenkor az örömre, mert az Úr 
közel. Minden kétség és nehézség, 
fájdalom és megpróbáltatás ellenére. 
Sőt, talán azokban is megmutatkozva. 
Az Isten közel van, úgy, mint egykor 
az elnémult Zakariáshoz, a világ meg-
váltóját a szíve alatt hordozó Máriá-

1870. november 13-án nagy ün-
nepre gyülekezett városunk evan-
gélikussága, ezen a napon szen-
telte fel Karsay Sándor püspök a 
répcelaki evangélikus templomot. 

Örüljetek az Úrban mindenkor! 
Ismét mondom: örüljetek! Az Úr 
közel. (Fil 4,4)

a benne hangzó Ige által. A lényeg Jézus, 
a templom csak egyfajta keret.” 

Csontár Gábor
„Amikor belépünk az ajtón, egy pilla-

nat alatt minden megváltozik körülöttünk. 
A templom csendje semmihez nem hasonlít-
ható. Észrevétlenül biztonságot, nyugalmat, 
békességet sugároz közénk. Az indulataink, 
rossz gondolataink szelíddé formálódnak 
bennünk.” 

Halász Istvánné
„A templom számomra az a hely, ahol 

közvetlen közösségben lehetek Istennel, az 
ő lakhelyén. Elcsendesedés, ráhangolódás, 
az énekben, imádságban, igehirdetésben.” 

Szabó-Varga Aliz
„Hogy mit jelent a templom? Mindent.” 
Domonkos Károly
„Egy hely, ahol az igehirdetés a lelkem-

ig hatol, ahol megerősítést, bátorítást ka-
pok. Lenyűgöző egyszerűsége megnyugvást 
is ad a világ viharaiban. Nagyon bízom és 
szívből kívánom, hogy ez a templom még 
sok-sok embernek legyen lelki menedéke.” 

Meleghné Szanyi Veronika

hoz vagy a jászolhoz boruló egyszerű 
pásztorokhoz.

 Ez az Úr van közel a mi karácso-
nyunkban is. Akkor is, ha idén mindenki 
más távol van. Ne aggódjunk, ha most 
egyszerűbb az ünnepünk, az első ka-
rácsony is meglehetősen egyszerű volt. 
Az Úr közel van, amikor a fa alatt elé-
nekeljük a „Dicsőség, dicsőség” kezdetű 
éneket. Közel van, amikor gyermekeink-
nek a karácsonyi történetet olvassuk. De 
akkor is, mikor a csendben fájdalmak 
között azokra gondolunk, akik már nem 
lehetnek velünk az idei ünnepen. Az Úr 
közel van. Ez a mi reménységünk. Ezért 
van okunk örülni, az Úrban örülni. Ak-
kor is, ha a körülmények mást mutatnak. 
Ezért tudunk mindenkor az Úrban örül-
ni. Ha ezt másoknak is át tudod adni, 
akkor angyalává válsz idén karácsonykor.

Boldog, békés karácsonyt kívánva:
Baranyay Bence

evangélikus lelkész
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szívek kristálytisztaságát nem lehet fe-
lülmúlni. Egy hittanos házi nem lebe-
csülendő lelki erőt képes adni. Ennyi. J 

„Én Istenem, jó Istenem 
Nagyon nem jó ez már nekem. 
Állandóan itthon vagyok, 
Ülök és csak unatkozok. 
Vigyázz kedves szüleimre,  
Rokonokra, testvérekre. 
Hozz szeretetet a földre,  
Tűnjön el a vírus örökre! 
Áldd meg azt a sok-sok kezet, 
Ki-e járvány ellen sokat tett!  
Ámen.”

Aztán advent 3. vasárnapján ismét 
visszafoglaltuk templomainkat. Óvato-
san, gyenge Karácsonyt eredményezett, 
a járvány 2. hulláma, mégis a remény 
erőssé teszi ünnepléseinket. Vagyunk, 
élünk és küzdünk, sírunk és szenve-
dünk, érzünk és vérzünk, mégis bízunk 
és örülni tudunk az életünk ajándéká-
nak. Lehetőség, hogy kibontakozzunk 
a szeretetben. 

Karácsony ünnepének lényege: 
„S az Ige testté lett, és közöttünk élt. 
Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülötté-
nek dicsőségét, akit kegyelem és igazság 

 Kedves Testvérek! 
 Utoljára szeptemberben írtunk, 
akkor éppen Covid-19 járvány bé-
keidőszakát éltük még. Amikor ezt 
a cikket  írtam, akkor advent kez-
dete volt, most pedig éppen Kará-
csony lesz. 

Fotó: Varga Ákos

tölt be.” (Jn 1,14) Isten szeretetének el-
mélete gyakorlattá vált, megszűnt a sza-
kadék. Szó szerint belemászott az em-
beri életbe, de nem a szabadságunkba. 
Az örök élet átsuhant a földi életünkön. 
Psota Irén fogalmazta meg: „Hiszek az 
életben. Szeretem a hullámzásait. Azt, 
hogy hol ad, hol vesz.”   

És hát az évvégi hálaadás... Vajon 
miért is? Az újratervezés ellenére: az 
első plébánosi bérmálkozási ünnepért, 
az oda vezető útért a fiatalokkal. Az 
elsőáldozásokért. A Keresztény Kertba-
rátok Kincsei programunkért. A pályá-
zataink alakulásáért. A hívekért, hogy 
megértőek és támogatók maradtak a 
járványhelyzet ellenére is. Igyekeztem 
kedves Rátok vigyázni. A Répce Tv 
szolgálatáért. Azért, hogy Újév napján 
újra kezdhetjük az évet Szűzanyánk 
Szeplőtelen Szívének oltalmában, aki 
idén is megóvott bennünket. Jövőre 
megvannak az újabb lelki terveink. És 
hogy nem adtunk fel a küzdelmet az 
alagútban! Ezért nem lehetünk elég há-
lásak Istenünk barátságáért. 

Végül áldás kedves Rátok! 
Szakál Szilárd atya

John R.R. Tolkien mondása szerint: 
„Kevesen látják, hova viszi őket az út-
juk, amíg a végére nem érnek.” Valami 
ilyesmin mentünk és megyünk át mi is. 
Nem könnyű nem aggódni vagy a féle-
lem bénító hatása alatt küzdeni, még-
is valahogy a remény ott van mindig, 
hogy a szeretet képes túlcsordulni ön-
magán. Sőt átélni plébánosként a tes-
ti betegséget és a lelki fájdalmat, hogy 
„távolról” kell óvni a híveket. A szeretet 
viszont nem felejt, még ha nem is ér rá 
mindig azonnal. Otthon a falak között, 
a kényszerű lemondásokban, önma-
gunk korlátainak legyőzésében. De hát 
senki, még Isten sem mondta, hogy ez 
az élet könnyű lesz. 

A kezdődő adventi időszak nagy 
ajándéka volt az ötödikes Julcsi zseniális 
imádsága járvány idejére... A gyermeki 
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KARÁCSONY ÉJSZAKÁJÁHOZ ÉS AZ ÉJFÉLI MISÉHEZ  
KAPCSOLÓDÓ SZOKÁSOK, HIEDELMEK

KARÁCSONYFA

A víznek gyógyító és varázserőt tu-
lajdonítottak – még ha egyszerű kútvíz 
volt is. Az év bizonyos ünnepein, jeles 
napjain különleges italként fogyasz-
tották vagy mosdottak benne. Hatását 
azzal is fokozták, hogy pénzt és piros 
almát dobtak bele. Karácsony éjjelén 
merítették az ún. aranyos vizet vagy más 
néven életvizet. A Bereg megyei Forno-
son a vízmerítésnek különös jelentősége 
volt az eladósorú nagylányok számára. 
A falun kívül egyetlen kút volt, melyet a 
legények és a lányok éjféltájban fenyővel 
és koszorúkkal díszítettek fel, és gúzs-
vesszővel a kúthoz kötötték az ágast. 
Amelyik lány éjfél után elsőnek oldja 
fel a gúzst, elsőnek meríti az aranyvizet 
(melyben hitük szerint Jézus fürdött 
meg), az megy leghamarabb férjhez – 
gondolták. 

A Bécsi Udvarban német főúri csalá-
dok és protestáns művészek honosították 
meg. Karácsonyfát Magyarországon – a 
történeti adatok szerint – Brunswick Te-
réz állított először 1824-ben, József ná-
dor harmadik neje, Mária Dorottya, ille-
tőleg a Podmaniczky család 1826 táján, 
majd Fertőszentmiklóson a Bezerédj csa-
lád 1834-ben. Jáky Ferenc osli plébános, 
a gróf Hunyady család egykori házipapja 
1855-ben karácsonyfa-ünnepélyt rende-
zett a falusi iskolás gyerekek számára.

Az osztrák néprajzi kutatás szerint a 
karácsonyfák elterjesztésében nagy sze-

A víz után a tűz a másik fontos elem, 
melynek különös ereje lehet karácsony 
éjjelén. Egyes Vas megyei falvakban 
nyírfaseprű fáklyákkal vonultak az éjfé-
li misére, miközben a pásztorok ostort 
durrogtattak, lövöldöztek az ártó, gonosz 
hatalmak elűzésére. Karácsony éjjelén 
az égő gyertya összefüggött a házasság-
varázslással is. Például Somogyvámoson 
az eladó lányoknak olyan gyertya fénye 
mellett kellett az éjféli misére öltözköd-
niök, amely már egyszer lakodalomban 
világított a menyasszonynak.

A gonoszelhárító zajcsapás ezen az 
éjszakán a pásztorok feladata volt. A ka-
rácsonyi történet pásztorai miatt igen 
fontos szerepük volt az éjféli misén is. 
Galgamácsán a pásztorok körbejárták a 
templomot, mialatt a mise folyt, hogy a 
gonosz szellemeket, boszorkányokat tá-
vol tartsák a zajjal, kürtöltek, trombitál-
tak, pattogtattak az ostoraikkal.

Lukácsházán, mielőtt elmentek az 
éjféli misére, fehér abroszt terítettek az 

repük lehetett az első világháborúban 
a katonák számára állított közös kará-
csonyfáknak. Hazánkban az ország keleti 
felében csak a második világháború után 
honosodott meg végleg. Az új szokáselem 
elterjedését elősegítette, hogy már volt ha-
zánkban előzménye.

Szeremlén a karácsonyfa elterjedése 
előtt az ún. termőág volt a karácsonyi dísz, 
melyet aranyozott dióval, almával, ültetni 
való hagymával díszítettek. Zsámbokon 
régen rozmaring- vagy nyárfaágat díszítet-
tek. A lakodalmi életfához hasonló vagy 
valamire felfüggesztett zöld ág készülhe-
tett tüskéből, bürökből, kökényágból. 
Ittebén kökényágra, Csantavéren papírral 
betekert száraz ágra emlékeztek az 1920-as 
évekig. Bácstopolyán az 1890-es években 
három faágat szegeztek össze, azt bevonták 
piros papírral, ebbe szegeket vertek és arra 
akasztották a diót, almát, mézeskalácsot.

A karácsonyfadísz korábban az alma, 
dió, házilag készített sütemények, mé-
zeskalács volt. Az 1880-as években jelent 
meg az üvegdísz és az 1890-es években a 

Karácsony éjfelén, éjszakáján fon-
tos szerepet kapott a víz, a tűz, a 
zajkeltés. 

A karácsony mai, közismert jelké-
pe, a feldíszített fenyő, a karácsony-
fa ebben a formájában újabb keletű 
szokás. Az eddigi kutatások a kará-
csonyfa-állítást protestáns, német 
eredetűnek tartják, mely hazánkban 
a Bécsi Udvar közvetítésével először 
az arisztokrácia, majd a városi pol-
gárság, a falusi értelmiség, végül a 
parasztság körében terjedt el. 

asztalra, kalácsot és vizet tettek rá. „Ha 
kis Jézuska gyün közbe, hogy az tugy-
gyon enni”. Ez valószínűleg a halottak-
nak szánt étel keresztényi magyarázata. 
Az éjféli mise után a gazdák megrázták 
a gyümölcsfáikat, hogy majd bőven te-
remjenek. 

A karácsonyi éjféli misére kellett hogy 
elkészüljön a Luca-naptól kezdve faragott 
lucaszék. Az éjféli misén arra állt vagy ült 
a kíváncsiskodó, hogy meglássa: ki vagy 
kik a boszorkányok a faluban.

A karácsony éjjeli időjárásból jósoltak 
a következő évi termésre. Például Jászdó-
zsán úgy vélték, ha csillagos az ég az éjféli 
misekor, akkor sok kukorica lesz. Azt tar-
tották, hogy az éjféli mise alatt megszólal-
nak az állatok és kibeszélik a gazdájukat. 
Ezért is végeztek különféle szertartásos 
cselekedeteket az állatokkal kapcsolatban. 
Például a Nyitra környéki falvakban a gaz-
da karácsonyi szentelt ostyát, zöldpetre-
zselymet, piros almát tett az itatóvályúba, 
hogy a marhák egészségesek legyenek.

lametta a városokban. Az Ipoly vidékén 
a karácsonyfát karácsony böjtjén díszítik 
fel. Almát, diót tettek rá régebben, a fa alá 
helyezték a betlehemet vagy a Szent Csalá-
dot ábrázoló képet. A kisebb gyerekeknek 
ma is azt mondják, hogy a Jézuska hoz-
za a fát, ezért titokban díszítik. Ma már 
nagy fákat állítanak, üvegdíszekkel, sza-
loncukorral. A karácsonyfát hosszú ideig 
tartják bent azzal a magyarázattal, hogy 
az állatokat az újesztendőben akkor nem 
éri baj. Turán a karácsonyfát süteménnyel, 
aszalt gyümölccsel, tökmaggal, pattoga-
tott kukoricával, almával és kockacukorral 
díszítették. Régebben reggelre kelve látták 
meg a karácsonyfát a gyerekek, újabban 
december 24-én este állítják a fát.

A karácsonyi ajándékozás szokása is 
napjainkra vált az ünnep elengedhetetle-
nül fontos részévé. Sokáig csupán a gye-
rekeket ajándékozták meg falvainkban, s 
az ajándék többnyire a karácsonyfa volt a 
rajta függő nyalánkságokkal.
Forrás: https://mek.oszk.hu/02100/02152/
html/07/182.html
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A Mikulás készülődése a művelődési ház ablakában. Fotó: Varga Ákos

A Mikulás elbúcsúzott. Jövőre újra találkozhatunk vele.   Fotó: Répce TV



RÉPCELAKI HÍRMONDÓ • RÉPCELAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA • MEGJELENIK NEGYEDÉVENTE
Kiadó: Répcelak Város Önkormányzata Képviselô-testületének Ügyrendi Bizottsága • ISSN 2061-0726 • A kiadásért felelôs neve: Boros András bizottsági elnök

Fôszerkesztô: Bokányi Kálmánné • A szerkesztôség címe: Répcelaki Mûvelôdési Ház és Könyvtár, 9653 Répcelak, Radó Kálmán tér 2.

Fotó: Varga Ákos

Fotó: Varga Ákos


