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K e d v e s  O l v a s ó !

„Mélységes mély a múltnak kútja. Ne mondjuk inkább feneketlennek?” Thomas Mann 
József és testvérei című regényének különös felütése visszhangzik bennem, amikor 
most kézbe adjuk a Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség teljes múltját feldol-
gozó könyvünket. Mi tagadás, azok, akik beletekintettünk ennek a múltnak a kútjába, 
szinte beleszédültünk. Ahogyan elkezdtük a kutatómunkát, egyre csak újabb és újabb 
adatok emelkedtek fel a mélyből, helyet követelve maguknak a leendő kiadvány lap-
jain. Szándékunk szerint a reformáció kezdetének ötszázadik évében, gyülekezetünk 
újjáalakulásának százötvenedik évfordulóján jelenik meg a kötet. De mint az olvasó 
majd láthatja, mélyebben fürkésztünk és messzebbre hatoltunk a múlt világába, mint 
pusztán az utolsó százötven év. Éppen tízszer ennyi időt fog át az egyház- és gyüleke-
zettörténeti munka. Micsoda időbeli mélység! Igen, történelem, de a különlegességét 
az adja, hogy a mi történelmünk, a mi történetünk. A Répcelakon, Csánigon, Nicken 
és a környéken élő evangélikusok családjának története.

Illő, hogy ezért a közös múltért mindenekelőtt Istennek adjunk hálát. Neki köszönjük 
azt, hogy egyáltalán vagyunk. Más emberi magyarázat tudniillik nincs a jelenünkre. 
Ha majd a 17. század eseményeit olvassuk, magunk is meggyőződhetünk erről. Onnan 
nézve csoda, hogy a könyvben látható gazdag fényképillusztrációról további evangé-
likus évszázadok néznek ránk. 

Indokolt továbbá a köszönet gyülekezetünk tagjainak. A sárguló fényképekért, egy-
egy előkerült fontos egyházi iratért, féltve őrzött kincsekért. A szív mélyén őrzött 
emlékekért, melyek az írásba foglalással bennünket is túlélnek. Köszönjük a sok tech-
nikai segítséget: a számítógép klaviatúrájának kitartó ütögetését, az évszázados kéz-
iratok olvashatóvá tételét, a fáradtra olvasott szemek pontosságát, a hűséges szöveg-
gondozást. Név nélkül mindenkinek. 

Azaz egy nevet mégiscsak külön kell említenünk: dr. Smidéliusz Lászlóét. E sorok 
írója nem tud elfogultság nélkül köszönetet mondani neki, de ez a körülmény semmit 
sem von le munkájának tárgyilagos megítéléséből. Répcelak szülötteként szinte gyer-
mekeként tekintett formálódó könyvünkre. Igazán jó volt vele dolgozni.

Most, hogy elengedjük kezünkből a korántsem hiánytalan és minden bizonnyal – leg-
jobb szándékunk ellenére is – töredékes munkát, és odahelyezzük családjaink aszta-
lára, az a vágyunk, hogy az az öröm járja át az olvasót, mely folyamatosan éltette e 
könyv szerkesztőit is. Meggyőződésünk, hogy mindenre, így e könyv születésére is 
egyetlen magyarázat van:
„Csak az Úrnak nagy kegyelme…”
 Verasztó János
 lelkész

Répcelak, 2017. ádvent
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A csánigi Mindenszentek–templom, amely százötven évig volt az evangélikusok lelki otthona

Másfél
évezredes
gyökerek

3

„Ma az anyagiasság korát éljük. A világ oda siet, ahol vagyon, fény és hatalom inte-
get felé. Meggyőződés, igazság, jog és szabadság, szóval a szellemi javak értéküket 
veszítették. De fordul az idők kereke, az aranyborjút imádók tábora meg fog csö-
mörleni önmagától. Jönnek még... új idők is, amikor a nemes eszmények kultusza 
újra felvirágzik és pénznél, földi jólétnél magasabb kincseket is megismer a világ. 
... Ne szűnjünk meg tehát dolgozni és imádkozni eme jobb időkért. Az Úr, a mi atyá-
ink Istene, ki eddig itt velünk volt a nehéz időkben, nem hagyja el népét továbbra 
sem. Atyámfiai, vigyázzatok, álljatok meg a hitben, úgy cselekedjetek, mint férfiak, 
legyetek erősek!”

Payr Sándor (1910)

A

R E F O R M Á C I Ó  K E Z D E T É N E K

5 0 0 .  É V F O R D U L Ó J A

T I S Z T E L E T É R E  K É S Z Ü L T

K Ö T E T  S Z E R Z Ő I

Verasztó János

szerkesztő

Dr. Smidéliusz László

egyház– és gyülekezettörténet

Dr. Harmati Béla László

szószékoltár–tanulmány

Dr. Wágner Szilárd

orgonaleírás

Garas Kálmán

fotográfia

Lengyel Tibor

borítóterv

Répcelak, 2017.



A dunántúli kereszténység több mint más-
fél évezredes múltra tekinthet vissza. Az 
első szórványos korapannóniai ókeresztény 
közösségek a Krisztus utáni 3. századból is-
mertek. A 4. században a keresztény vallást 
engedélyező Nagy Konstantin uralkodását 
követően Pannónia lakosságának többsége 
is kereszténnyé lett. Erre utalnak a környe-
ző településeken fellelt Krisztus-monogra-
mos római pénzek. Az egyházszervezet is 
kialakult, 381-ben az aquileiai zsinat elis-
meri a Pannóniában működő érsekségeket. 
A nagyobb városokban püspökségek is mű-
ködhettek, többek között a közeli Savariá-
ban, mely Pannónia legnagyobb városa és 
egyik ókeresztény központja volt.

A népvándorlás korában megszűntek ugyan 
a szervezett egyházi keretek, de részben az 
itt maradt romanizált lakossághoz, részben 
a népvándorlás egyes népeihez köthetően 
számos kereszténységre jellemző régészeti 
lelet ismert. Ezek sorába tartozik a répcelaki 
Várdomb területén fellelt – feltehetően ke-
leti gót – gazdag nő sírjából előkerült Krisz-
tus-monogramos nyaklánc is, melyet a ré-
gészek az 5. század második felére datálnak.

A 8-9. század fordulóján a frank hódítások 
nyomán lett ismét a keresztény világ szer-
ves része Pannónia, melyet 796-ban, majd 

803-ban missziói és egyházjogi szempont-
ból három részre osztottak fel. A Rábától 
nyugatra fekvő területeket (Felső-pan-
nóniai őrgrófságot) a passaui püspökség 
kapta. A Rába-Duna-Dráva által körülzárt 
Alsó-pannóniai őrgrófság pedig, melynek 
központja Zalavár volt, a salzburgi érsek-
séghez került. Ezen a területen az érsekség 
saját fennhatósága alá tartozó püspökséget 
működtetett, és élénk missziós tevékenysé-
get folytatott. A salzburgi érsekek többször 
is Zalaváron tartózkodtak, és számos temp-
lomot személyesen szenteltek fel.

Az államalapítás utáni két évszázadban a 
környékünkön élő lakosság keresztény volt. 
Erre utalnak a várdombi 11. századi telepü-
lés régészeti leletei, az S végű hajkarikák és 
szőlőfürtös fülbevalók, melyek a keresztény 
lakosságot általánosan jellemző ékszerek 
voltak. A tíz település által kötelezően épí-
tett templomok valószínűleg fából készül-
tek, mert régészeti nyomaik jelenleg nem 
ismertek.

Répcelaki aranylelet-együttes

Római kori pénzérmék
Krisztus-monogrammal

A Ják nemzetség gazdagabb Por-
nó- és Jákmonostori főága 1220-
tól 1256-ig építtette a jáki Szent 
Györgynek szentelt bencés apátsági 
templomot, amely a magyarországi 
román stílusú építészet kiemelke-
dő alkotása. Ezzel szinte egyidőben 
a szegényebb Rába bal parti főág is 
számos – ha nem is a jákihoz mér-
hető – templomot emelt.

54

Krisztus-monogramos nyaklánc
az 5. századból (Répcelak)
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A csánigi Mindenszentek-templom
gótikus ablaktöredéke

(részlet)

A 13. század elejétől már írásbeli adatokkal 
is rendelkezünk. Ebben az időben a környe-
ző településeket a Ják nemzetség, Rába bal 
parti főága birtokolta, melynek Ebed ágából 
származott a Niczky család. Birtokaikhoz 
tartozott (Rába) Kövesd, Ják(fa), Teres-
tyénfa, Szentivánfa, Uraj(újfalu), Nick, Lak, 
Csánig, (Vámos) Család, (Kemény) Egerszeg 
és több ma már nem létező település, Sebe-
földe, Kőröselő, Besenyőgyümölcs, Taszár, 
Kovácsi, Bánkfalva, Sándorfalva és Tapasz-
falva.

A Ják nemzetség gazdagabb Pornó- és Ják-
monostori főága építtette a Szent Margit 
tiszteletére szentelt pornói apátságot, majd 
1220-tól 1256-ig a jáki Szent Györgynek 
szentelt bencés apátságot, mely a magyar-
országi román stílusú építészet kiemelkedő 
szépségű alkotása. Ezzel szinte egy időben a 
szegényebb Rába bal parti főág is számos - 
ha nem is a jákihoz mérhető - templomot 
emelt. Terestyénfa (Szent Mihály, 13. század 
eleje), Szentivánfa (Keresztelő Nyakavá-
gó Szent János, 13. század), Csánig, (Min-
denszentek, 13. század vége), Nick (Szent 
Miklós, 13. század vége), Kovácsi (14. szá-
zad eleje), Vámoscsalád (Szent Márton, 14. 
század). Ezek közül sajnos csak a szentiván-
fai és a csánigi, valamint részben a jákfai 
templom maradt fenn napjainkig átépített 
formában. A felújításuk során feltárt építé-
szeti elemek és a belső díszítések restaurált 
részletei alapján alkothatunk képet egykori 
formájukról és szépségükről. A csánigi Min-
denszentek titulusú templom a 13. század 
végén román stílusban épült, de a későbbi 
korok építészeti stílusai is nyomot hagy-
tak rajta. Ezt nagyon szépen reprezentálja 
a templom külső, északi falán látható má-
sodlagosan beépített gótikus ablak. A ro-
mán kori emlékek közül kiemelkedik a déli 
kapu, a lőrésszerű ablakok, a szentélyben 
lévő kőkeretes oltáriszentség-őrző fülke. 
A szentély belső falára a középkor folya-
mán feltehetően az apostolok alakját fes-
tették, melyek töredékesen ma is láthatók. 

A templom okleveles említése 1438-ból 
való, plébániai rangjára pedig a későbbi 
feljegyzésekből következtethetünk.
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„A dunántúli protestantizmus anyafészke 
e vidéken Sárvár volt. Innen mintegy he-
gyen épült városból áradt szét az új vilá-
gosság.” (Payr Sándor) 

A hitújítás fő patrónusa 1534-től 1643-ig a 
Nádasdy család négy generációja volt: Ná-
dasdy Tamás (1498–1562), Nádasdy Ferenc 
(1555–1604), Nádasdy Pál (1598–1633), Ná-
dasdy Ferenc (1621–1671). Sárváron 1541-
ben nyomtatta ki Abádi Benedek az Új-
testamentum első, teljes magyar nyelvű 
fordítását, Sylvester János művét. A hegyfa-
lui zsinaton 1576-ban elfogadták az Ágostai 
hitvallást, megalakult a Dunántúli Egyház-
kerület. Nádasdy Ferenc 1591-ben össze-
hívta a csepregi hitvitát, melyet követően 
1595-ig a Dunántúlon is véglegesen szétvált 
a lutheránus és kálvinista irányzat. Ezt kö-
vetően 1596-ban elrendelte, hogy birtokain 
csak lutheránus lelkészek működhetnek.
A répcelaki, csánigi és nicki evangélikus 
gyülekezetek története is a reformáció szá-
zadára nyúlik vissza. Pontosan meg nem 
határozható időben a földbirtokos patró-
nus családok (Kisfaludy, Niczky, Rajky) 
és az egész lakosság evangélikussá vált, és 
természetes módon birtokolta tovább a csá-
nigi Mindenszentek és a nicki Szent Miklós 
titulusú templomot és ezen településeken 
lévő parókiákat és egyházi javadalmakat. 
Egyháztörténeti források szerint az említett 
csánigi templomban Reczés János csepregi 
evangélikus főesperes két lelkészt ordinált 
(avatott).    
Ennek alapján Payr Sándor Csánigot tekin-
télyes anyagyülekezetnek gondolta. A ren-
delkezésre álló adatok alapján azonban 1596 
és 1646 között minden bizonnyal Nick volt 
az anyagyülekezet. Erre utal, hogy az 1596-
tól vezetett Egyességi irat (Formula Con-
cordiae) – melynek aláírásával a lelkészek a 
hitvallási iratokhoz való hűségüket igazol-
ták – csak Kola János nicki lelkész bejegy-
zését tartalmazza 1596-ban, és ezen idő-
szakban csánigi lelkészt mint aláírót nem 
találunk.      

A reformáció
és ellenreformáció

évszázadai

Nádasdy Tamás nádor

„Joannes Reczes, qui circa 1590. vi-
sitabat ecclesias Trans-Danubianas 
et Ministros ordinabat, et speciatim 
Benedictum Laszlay et Johannem 
Rurbrum in ecclesia Csanigiensi.”

A. Schmal: VITA SUPERINT...
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A Kisfaludy testvérek levele

A dunántúli kerületi gyűlés jegyzőkönyve

11

és 1681-ben száműzött lelkészként szerepel 
a soproni anyakönyvekben. 1681-től a val-
lásgyakorlatukat ideiglenesen visszanyert 
révkomáromi evangélikusok lelkésze volt. 
1683-ban ismét Pozsonyba hívták vissza, 
ahol nehéz körülmények és állandó zakla-
tások között tevékenykedett 1699-ben be-
következett haláláig. Pozsonyi életrajzírói 
szerint „egyszerű, sokat szenvedett ember 
volt, aki hivatalát csendes hűséggel töltötte 
be.”

1668-ból fennmaradt Kisfaludy Gáspár és 
Kisfaludy István patrónusoknak a locsmán-
di kerületi gyűléshez írt levele, melyben 
lelkész küldését kérték Csánigra. Kérésük 
meghallgatásra talált, mert a következő 
kerületi gyűlés Draszta Györgyöt küldte a 
gyülekezetbe.

DRASZTA GYÖRGY
(?–?)

A csánigi patrónusok (Kisfaludy Gáspár, 
Kisfaludy István) kérésére a nemeskéri ke-
rületi gyűlés alkalmával 1668. november 
13-án Szenczi Fekete István püspök ordi-
nálta Csánigra. Ekkor írta alá az Egyessé-
gi iratot. Nem maradhatott sokáig, mert a 
püspök 1671. évi vizitációjakor már nem 
talált lelkészt Csánigon. További sorsáról és 
munkásságáról nincsenek adatok.

HORECZKY ISTVÁN
(?–1699)

Felvidéki (Trencsén) származású. 1659-
ben ordinálta Musay Gergely püspök a Vas 

megyei Csánigra. Nincs pontos adat arra 
vonatkozóan, hogy meddig maradt itt, de 
jóval 1668 előtt a Moson megyei Téténybe 
került. Innen hívta meg a pozsonyi gyüleke-
zet 1672-ben magyar-tót lelkésznek, ahová 
a „legszomorúbb időben érkezett”. Alig töl-
tött pár hónapot Pozsonyban, amikor 1672. 
július 18-án a katolikusok karhatalom se-
gítségével elvették a gyülekezet iskoláját és 
templomát. A lelkészeket, köztük Horeczky 
Istvánt a városháza börtönébe vetették, ahol 
Kolonics Lipót három hétig mint közönsé-
ges gonosztevőket sanyargatta őket. Végül a 
szász választófejedelem közbenjárására bo-
csátották őket szabadon, de nyilatkozatot 
kellett aláírniuk, „hogy innen kibújdosnak 
és soha többé e hazába vissza nem térnek”. 
„Egy útlevelet kaptak, melyben nemesek-
nek és tudósoknak voltak kiadva, kik, mint 
volt pozsonyi lakosok szerencséjüket a Ró-
mai Birodalomban akarják keresni és mint 
ilyenek mindenütt a hatóságok jó akaratá-
ba és támogatásába ajánltatnak.” 1676-ban 

Csánig, bár anyagyülekezeti jogát továbbra 
is fenntarthatta, anyagi erőtlensége miatt 
1633-ban is Nick gondozása alatt állt. „Ez 
helnek most praedikátora nincsen, mivel 
hogy most elégtelenek magok a praedikátor 
tartására, hanem tempore mikor elegendők 
lennének tarthatnak, mint perpetuo magán 
való fárások.”

1643-ban a Dunántúl főpatrónusa, Nádas-
dy Ferenc rekatolizált. Példáját a Niczky 
család tagjai is követték. Ennek következ-
tében a nicki evangélikus gyülekezet végle-
gesen megszűnt.     
 
A „Dunántúli Evangélikus Egyházkerü-
let története” című művében Payr Sándor 
a következő nicki lelkészeket említi: Bár-
sony Farkas (1590 körül), Kola János (1596–
1602), Koszorús Mihály (1603– ?), Győrvári 
Ferenc (1628–1630 és 1632–1633), Rudnai 
Imre (1634), Kola István (1640–1646).
A felsoroltakról – mint e korszak lelkészei-
ről általában – még hiányosak az ismerete-
ink. Mégis, Nick esetében a rendelkezésre 
álló kevés adat is lehetővé teszi, hogy vi-
szonylag folyamatos lelkészi tevékenységre 
következtessünk.
1646-tól 1725-ig ismét a templommal ren-
delkező Csánig lett az anyagyülekezet Rép-
celak filiával.
Az 1671-ig terjedő időszakból kevés, de an-
nál becsesebb dokumentum ad pillanatké-
pet a gyülekezetről.     
Az első név szerint ismert csánigi lelkész 
kiküldését a (Répce) Szemerén 1659. janu-
ár 28-án tartott dunántúli kerületi gyűlés 
jegyzőkönyvének alsó sora tartalmazza.

EOL, AGE V/6

EOL, AGE Ia7/107
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Fekete István püspök 1671. évi vizitációjának
jegyzőkönyve



A soproni országgyűlés 1681-ben várme-
gyénként két-két településen engedélyezte 
a nyilvános protestáns vallásgyakorlatot. A 
történelmi körülmények – Thököly-féle fel-
kelés, török elleni háborúk végső szakasza, 
Rákóczi-szabadságharc – miatt azonban 
ennek végrehajtása csak az 1718-tól 1733-ig 
terjedő időszakban történt meg.
Ebben az átmeneti időszakban a csáni-
gi-répcelaki gyülekezet is feléledt. Ez ért-
hető is, hiszen Kazó István Vas vármegyei 
katolikus főesperes 1698-ban történt vi-
zitációjakor Csánig 170 lakosából 163, Lak 
312 lakosából 210 volt evangélikus. 1685-
től 1693-ig még csak tanítója volt Csánig-
nak, mégpedig az a Jugovits Mihály, kinek 
1695-ben Kenyeriben való tanítóskodása 
kapcsán ezt jegyzi meg Payr Sándor: „Lel-
készük ekkor nem volt, hanem Jugovits ta-
nító olvasott fel nekik prédikációkat.” Jog-
gal feltételezhető, hogy ezt már az azonos 
helyzetben lévő Csánigon korábban is gya-
korolta. Ezt követően 1695-től 1710-ig már 
folyamatosan lelkészek gondozták a gyüle-
kezetet. Előbb Iványi (Horváth) Mihály volt 
itt lelkész, majd őt követte a tapasztalt Cseh 
György. Végül a felvidéki (liptói) lelkész-
családból származó Holéczy Ádám lelkész-
kedett itt.
Rövid életrajzukkal emlékezünk szolgála-
tukra.

CSEH GYÖRGY
(?-1727)

(Répce) Visen született 1658 körül. Sop-
roni tanulmányait követően 1685-ben 
Nemescsón segédtanító, majd 1686-tól 
Győrben konrektor. Ezt követően Mérges 
(1692–1694), Sitke (1695–1696), Devecser 
(1696–1697), ismét Sitke (1697–1698) vé-
gül Répceszentgyörgy (1698–1700) tanítója. 
1695-ben a sitkeiek „józan tudományú és 
kegyes életű” oskolamesternek tartották. 
1700-ban Zabler Jakab püspök ordinálta 
Lakra. Laki és csánigi tevékenysége során 15

1706-ban írta róla a kerületi jegyzőkönyv: 
„Hívei naponta elkövetett vétkeit a chris-
tusi szeretet palástjával fedi be.” Még 1709 
elején is itt volt, de az év közepétől 1710-ig 
Magyargencs, majd 1710-től Nemesládony 
lelkésze. 1718-ban az ő idejében vétetett el 
a ládonyi templom. Pár évig nincs adat róla. 
1724-ben seniornak jelölték, és ez évtől 
1727-ig, haláláig Kemenesmagasiban szol-
gált.

IVÁNYI (HORVÁTH) MIHÁLY
(1656–1725)

Ivánban született nemesi családban 1656 
körül. 1680-tól viselt lelkészi hivatalt. Saját 
közlése szerint 1680-ban Nemesládony lel-
késze volt. 1687-ben végrendeleti tanú mint 
a „nagy-geresdi ecclesianak lőlki pasztora”, 
ami valószínűsíthetően több környékbeli 
gyülekezet gondozását is jelentette. 1695-
ben Asbóth János kemenesaljai esperes már 
a feléledt csánigi-répcelaki gyülekezetben 
találta. Ekkor csánigi hívei „fáradhatatlan 
szorgalmú, példás és jó tudományú Lel-
ki-Attyoknak” tartották.
A lakiak – akik között lakott – is dicsérték. 
1698-ban még biztosan itt volt. Valamikor 
1700 előtt Ostffyasszonyfára került, és 1721-
ben még innen írt levele ismert. 1725-ben 
valószínűleg már nem él, mert ekkor fia, 
Iványi Sándor az ostffyasszonyfai lelkész.

HOLÉCZY ÁDÁM
(?–?)

Felvidéki (Liptó) lelkészcsaládból szárma-
zott. Előbb Terestyénfán (Jákfa) volt tanító, 
majd 1706-ban ide avatta fel lelkésznek Pi-
larik István püspök. Innen került Csánig-
ra 1709-ben. Az 1710-ben történt vizitáció 
során – amikor a vizitátorok „nagy vesze-
delmek között” érkeztek Lakra – hívei di-
csérték, és ő maga is meg volt elégedve a 
gyülekezettel. Ez róla az utolsó csánigi adat, 14

Az úgynevezett „gyászévtized” korában 
(1671–1681) megszűnt a nyilvános isten-
tisztelet és a lelkészi szolgálat lehetősége. 
1673-ban 33, 1674-ben pedig 720 protes-
táns lelkészt és tanítót idéztek a „pozsonyi 
vésztörvényszék” elé. A koncepciós per-
ben összeesküvéssel, felségsértéssel, haza-
árulással vádolták őket, és halálos ítélettel 
fenyegették, mely alól csak katolizálással, 
lelkészi, tanítói szolgálatról való lemondás-

sal, száműzetésbe vonulással lehetett sza-
badulni. A végsőkig kitartók halálos ítéletét 
végül gályarabságra változtatták. Nápoly-
ban 1675-ben harminc protestáns lelkészt 
adtak el gályarabnak. Az életben maradot-
takat 1676 februárjában Michiel de Ruyter 
admirális szabadította ki.    
Ezen évek emlékét őrzi az a megrázó hitval-
lás, melyet eleink 1676-os évszámmal vés-
tek a csánigi templom falára.

Falfelirat a csánigi Mindenszentek-templom evangélikus korszakából
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Az artikuláris
gyülekezetek kora

A Radó család címere a vadosfai templomszékről
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de nem kizárt, hogy továbbra is itt marad-
hatott, mert vele kapcsolatban új adat csak 
1725-ből való, mikor is Gencsen lelkész. 
1732-ben a vasi gyülekezetek erőszakos 
megszüntetésekor itt fosztották meg hiva-
talától. A plébános engedélyével a volt is-
kolaházban húzhatta meg magát, és „magá-
nosságban él”, „zsellérkedik pár év múlva 
bekövetkezett haláláig”.

A kemenesaljai esperesség 1725. évi ki-
mutatása szerint Répcelak volt akkor az 
anyagyülekezet, és Csánig filia, de ez az ál-
lapot legfeljebb csak 1732-ig tarthatott. Egy 
1733-ban készített összeírás említi meg, 
hogy a csánigi templomot a katolikusok 
nem sokkal korábban visszavették az evan-
gélikusoktól.

A répcelaki Luther-szobor részlete
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épült fel, és nyolcszáz személy befogadására 
volt alkalmas. Felépítése érdekében negy-
ven község lakossága adakozott. Nemcsak 
a templom építéséhez járultak hozzá, ha-
nem az egyházközség fenntartásához is. 
Az anyakönyvbe bejegyzett adatok alapján 
1750-ben a vadosfai harangra adakoztak: 
Csánigról: Mészáros István, Szarka János,   
N. Takács István, N. Takács Istvánné, N. Ta-
kács István, N. Takács Ferenc, Tömböl Mihály.      
Répcelakról: Németh Mihály, Balassa Ist-
ván, Varga István, Varga Mihály, Szakonyi 
István, Filep Péter, Takács István, Sebes-
tyén Mihály.
Az utókor szemszögéből „megható az arti-
kuláris helyek élete”. Messzi községekből, 
köztük Csánigról és Lakról is sereglettek 
össze a hívek az istentiszteletekre, ki szeké-
ren, ki gyalogosan, ki lovon. Eleink azon-
ban nemcsak jámbor igehallgatóknak bizo-
nyultak, hanem harcos templomvédőknek 
is. 1751-ben ugyanis, amikor a környék ka-
tolikussága nagy erőkkel felvonulni készült 
Kisfaludy Balázs laki nemes által a túlnyomó 
többségben evangélikus Vadosfán – vitatott 
jogállású telken – épített katolikus kápolna 
felszentelésére, híre ment, hogy az evan-
gélikus templom elfoglalására is készülnek. 
Az artikuláris templom védelmére több te-
lepülés evangélikusai is összegyülekeztek. 
Az ezt követő eseménysort, mely a „vados-
fai vallási zavargások” elnevezést kapta, 
természetesen mindkét oldal a saját szem-
szögéből értelmezte és magyarázta. Pintér 
Gábor Status causa Vadosfalvensis című 
dolgozatában idézett egyik vallomás sze-
rint: „Hogy pedigh szomszéd vármegyékbűl 
is azon zenebonán voltanak összvőgyűjtött 
lutheránusok, innend is jól tudja, hogy csá-
nigi és laki nemes Vas vármegyei helység-
beli lutheránusságnak Vadosfai helységben 
járó útja a fátensnek háza mellett lévén sok 
csánigi és laki lutheránust még a zendü-
lés előtt lévő napon látott a fátens, azon az 
úton Vadosfára durungokkal, fejszékkel es 
csákányokkal fölmenni, kik közül sokan a 
zenebona és csata után, hogy a durungokat 

magokkal visszavitték, azt is jól látta a fá-
tens, sőt közülök meg is szólétott eképpen, 
minek a durung már, hiszen nincsen ellen-
ség, kire semmit sem feleltek.” 
A környék evangélikus gyermekei számára 
jó hírű elemi iskola és kisgimnázium is mű-
ködött Vadosfán, melyről részletesebben az 
iskolákról szóló fejezetben olvashatunk.

Ebben a korszakban magán-vallásgyakorlat 
csak családi körben volt lehetséges.
Egy 1748. évi katolikus összeírás szerint 
azonban Lak „eretnek hitvallású promotor-
ja (felügyelője) Stettner Zsigmond. Az ő há-
zánál gyakran gyűlnek össze a lutheránusok 
és ő maga olvas fel nekik.” Nevezett rép-
celaki nemes Stettner Zsigmond 1721-ben a 
wittenbergi egyetem hallgatója volt. 1733-
ban pedig mint vadosfai felügyelőt említik.

A tárgyalt időszakban Vadosfának kitűnő-
en felkészült, németországi egyetemeket is 
megjárt és jelentős irodalmi munkásságot is 
kifejtő lelkészei voltak.
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A vadosfai
artikuláris

templom

Eleink azonban nemcsak jámbor 
igehallgatóknak bizonyultak, ha-
nem harcos templomvédőknek is.

könyveiben is nagy számban található csá-
nigi és laki evangélikus vonatkozású be-
jegyzés. 

III. Károly a földesúri jogot a hit dolgában meg-
erősítette. Cuius regio, eius religio. „E ren-
delet mindkét felekezetű protestánsok tör-
vényes jogait jóformán megsemmisítette.”

A Vas megyei gyülekezetek szomorú eszten-
deje volt 1733. Ekkor (a dömölki és nemescsói 
kivételével) az összes evangélikus templo-
mot elvették, és elűzték a lelkészeket. Rép-
celak és Csánig is osztozott a rábaközi gyüle-
kezetek korábbi (1714–1719 között) sorsában: 
„... megfosztattak templomuktól és a magán 
istentisztelet gyakorlásától is eltiltották őket 
és arra lettek utalva, hogy Vadosfára zarán-
dokoljanak vallási vigasztalásért.” 
A vadosfai artikuláris gyülekezethez a kö-
vetkező települések tartoztak: Beled, Bo-
donhely, Csánig, Csapod, Csorna, Dénesfa, 
Edve, Egyed, Farád, Gyóró, Himod, Hö-
vely, Jobaháza, Kapi, Kapuvár, Keresztúr, 
Kisfalud, Mihályi, Németi, Páli, Pásztori, 
Pordán, Potyond, Répcelak, Réti, Sobor, 
Szent–andrás, Szil, Szilsárkány, Vág, Vá-
sárosfalu, Vica, Zsebeháza. Az új helyzet-
nek megfelelő templom 1732 és 1734 között 

III. Károly 1731-ben kiadta a protestáns 
egyházi viszonyokat szabályozó rendeletét, 
a Carolina Resolutiót. Ebben megerősítette 
a korábbi törvényeket és törvényértelme-
zéseket, és a protestáns vallásgyakorlatot 
az 1681. évi soproni országgyűlésen hozott 
törvényben megjelölt artikuláris helyekre 
korlátozta (Sopron vármegyében: Nemes-
kér, Vadosfa; Vas vármegyében: Nemes-
csó, Nemesdömölk). A protestáns lelkészek 
csakis az artikuláris helyeken végezhettek 
egyházi funkciót, más helyekre egyházi 
cselekmények végzése céljából nem mehet-
tek. A nem artikuláris helyeken a plébáno-
sok végezték az egyházi teendőket a szokott 
stóla mellett. 

Az 1718-ban alakult nicki plébánia anya-

VÁSONYI MÁRTON 
(1688–1737)

Nagyvázsonyban született. Tanult Vázsony-
ban, Győrött és Pozsonyban. 1708-ban Jéná-
ban kezdte németországi tanulmányait, me-
lyet – fél évet követően – Halléban folytatott 
még két évig. Ottani tapasztalatai meghatá-
rozták gondolkodását és irodalmi tevékeny-
ségének irányát. 1712-ben Halléban avatták 
lelkésszé. Hazajőve Telekesi Török István 
kuruc kapitány udvari papja lett Egyeden. De 
hamarosan Győrbe került, és több mint egy 
évtizeden át a hírneves győri iskola rektora és 
egyben a gyülekezet diakónusa lett. 1724-ben 
hívták Vadosfára, ahol munkás éveket töltött. 
Az ő idejében építették a paplakot és az arti-
kuláris templomot, melynek építésében saját 
kezűleg is részt vett. Emellett jelentős irodal-
mi tevékenységet is kifejtett. Már németor-
szági tanulmányai alatt magyarra ültette át és 
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„ A protestánsoknak megen-
gedtetik, hogy azon helyeken 
kívül is, ahol már eddig is 
nyilvános vallásgyakorlattal 
bírtak, ha csak legalább száz 
család él együtt, amely ké-
pes lelkészt és iskolatanítót 
tartani, imaházat és iskolát 

építhetnek.”

Uraiújfalu
szárnyai

alatt
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KUTSERA MÁRTON
(1722–1785)

A Pozsony megyei Bazinban született. Sop-
ronban tanult, innen Nemeskérre került prae–
ceptornak és orgonistának. Onnan Perla-
ky József püspök biztatására Wittenbergbe 
ment, ahol két évig folytatott tanulmányokat. 
Hazajőve 1747-ben Perlaky József ordinál-
ta Nemesdömölkre másodlelkésznek. 1753-ig 
maradt itt, ekkor Vadosfára hívták Fábri Ger-
gely utódául, és „hajlandó volt a szomorú sorsra 
jutott egyháznak lelkigondozását elvállalni”. A 
vadosfaiak bíztak a gyülekezet feltámadásá-
ban, és Kutsera Márton, „aki szintén tudo-
mányos, buzgó pap, is méltó volt e helyre, 
mert sokat fáradt és épített”. Az ő idejében 
szerezték be az orgonát – ami ritka dolog volt 
faluhelyen –, és a torony is ekkor épült, már 
II. József engedélyével. A türelmi rendeletet 
követően prédikált a „hamvaiból feléledt” 
farádi és szilsárkányi gyülekezetekben is. 
Tót nyelven írt versei és leányának temeté-
sén elhangzott gyászbeszéde nyomtatásban is 
megjelent. 1785-ben Vadosfán halt meg, va-
gyona jó részét a gyülekezetre hagyta. Özve-
gye később férje értékes könyvtárát a soproni 
líceumnak adományozta, és alapítványt tett a 
Sopronban tanuló rábaközi ifjak részére.

kiadta a nagy német pietista szerző, Francke 
több művét. De később is más dunántúli pi-
etista lelkésztársával közösen fordított és 
kiadott mű „társszerzője” volt. Részese volt 
továbbá a dunántúli gyülekezetek által oly 
kedvelt Zengedező Mennyei Kar című éne-
keskönyv szerkesztésének (1735. évi kiadás) 
és bővítésének, melyben énekszerzőként is 
szerepelt. „Megholt ez a buzgó és fáradha-
tatlan munkása Ura szőlejének 1737-ben Va-
dosfán”. A temlomépítő lelkész földi marad-
ványait az artikuláris templom oltára alatti 
sírboltban helyezték el. 

FÁBRI GERGELY
(1707–1766)

Osgyánban, Gömör megyében született. Ta-
nult Osgyánban, Győrött, Késmárkon, Sop-
ronban, végül Wittenbergben. 1731-ben itt 
ordinálta Albicht György főszuperintendens. 
Hazajőve Győrben egy évig konrektor, majd 
1732-től 1737-ig rektor, illetve a gyülekezet 
diakónusaként működött Torkos András mel-
lett. 1737-ben hívták Vásonyi Márton utódá-
ul Vadosfára. „Itt a gyülekezet ügyeiben jó 
rendet tartott.” 1742-től 1750-ig püspökhe-
lyettes, 1750-ben pedig püspökké választot-
ták. Egyházkerületében „szigorú fegyelmet 
gyakorol és nagy gondja volt a lelkészek tu-
dományos kiképeztetésére”. 1751-ben kátét 
adott ki. Az 1751. évi „vadosfai vallási zavar-
gásnak” nem volt aktív résztvevője, mégis 
ennek egyik ártatlan áldozatává vált, mely 
derékba törte pályáját. Miután 1752-ben ki-
hallgatásra a németkeresztúri várba idézték, 
„ideiglenesen” átadta az egyházkerület veze-
tését Miskei Ádám esperesnek. Fél évig vizs-
gálati fogságban tartották. Ezt követően 1753. 
április 13-án megfosztották püspöki tisztétől, 
és száműzték Vadosfáról. Pár hónapig mint 
száműzött élt családjával a soproni, győri, 
pozsonyi és kemenesaljai világi urak vendé-
geként. Majd 1753-tól 1759-ig Kertán, 1759-
től 1766-ban bekövetkezett haláláig Nemes-
csón lelkészkedett.

A vadosfai anyakönyv részlete

Az uraiújfalui templom
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5572 négyszögöl területű földet vásároltak, 
amelynek árát négy év alatt fizették ki. A 
különválásra tíz év múlva, a Bakk János lel-
kész halálát követő lelkészválasztási eljárás 
alkalmával, 1866-ban került sor. „Bár távo-
zásuk érzékenyen érintette a gyülekezetet, 
semmi akadályt nem gördítettek útjukba, 
mivel nem hűtlenség, hanem az anya táma-
sza nélkül való fennállás biztos reménye ve-
zette őket.”

 „A vallásos buzgóságnak szép jele 
a szorgalmas templomba járás volt. 
Egészen Répcelak és Csánig elsza-
kadásáig nem szűnt meg a panasz 
amiatt, hogy a különben hatalmas 
templomban nincs elegendő hely, 
pedig minden elképzelhető módot 
felhasználtak, hogy az ülőhelyek 
számát a lehető legnagyobb mérték-
ben szaporítsák.”           (Zongor Béla)
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A II. József által 1781-ben kiadott türelmi 
rendelet a protestánsok részére is bizto-
sította a vallásszabadságot. „A protestán-
soknak megengedtetik, hogy azon helye-
ken kívül is, ahol már eddig is nyilvános 
vallásgyakorlattal bírtak, ha csak legalább 
száz család él együtt, amely képes lelkészt 
és iskolatanítót tartani, imaházat és iskolát 
építhetnek.” A templom bejárata azonban 
nem nézhetett az utcára, és nem lehetett 
sem tornya, sem harangja. Ennek köszönhe-
tően – a megkötések ellenére – robbanásszerű 
változás indult el. Két év alatt (1783–1784) a 
Dunántúlon nyolcvan anyagyülekezet éledt 
fel. Perlaky Gábor püspök öt év alatt hetven-
hat új templomot szentelt fel. 1786-tól újabb 
engedményt téve a „kalapos király” lehetővé 
tette, hogy a gyülekezeteknek haranglábon 
elhelyezett harangja is legyen.  
A türelmi rendeletben meghatározott fel-
tételeket nem volt könnyű teljesíteni. Kör-
nyékünkön erre egyetlen régi anyagyüle-
kezet sem volt képes. A kezdeményezést a 
volt filia, Uraiújfalu ragadta magához. A 
szervezést már 1783-ban megkezdték, és 
hivatalosan 1784-ben alakult meg az uraiúj-
falui anyagyülekezet a következő filiákkal: 
Csánig, Felsőpaty, Hegyfalu, Ivánegerszeg 
és Keményegerszeg, Jákfa, Nick, Rábabo-
gyoszló, Répcelak, Szentivánfa, Terestyén-
fa, Zsédeny. Ezekhez 1788-ban Alsópaty, 
Nagyölbő, Pósfa és Rábakövesd is csatla-
kozott. 1784-ben építették fel a templo-
mot az utca felől magas kerítéssel, „szé-
gyenfallal” elválasztva, torony nélkül. Az 
1791. évi felszentelésig beszerezték a belső 
berendezéseket (padok, szószék). 1791-ben 
és 1792-ben egy-egy harangot öntettek, 
melyeket ideiglenesen fa haranglábon he-
lyeztek el a torony 1818-ban történt fel-
építéséig. 1793-ban pedig orgonát vásárol-
tak.                                                                                                                                                        
A kezdeti létszámokról nem maradt fel-
jegyzés. 1813-ban a gyülekezethez tartozó 
települések közül Lakon (576) és Csánigon 
(403) volt a legtöbb a hívek száma, még az 
anyagyülekezet, Újfalu (341) létszámát is 

meghaladva. A gyülekezet összlétszámának 
38%-át adta Lak és Csánig. Ez az arány a ké-
sőbbiekben sem változott, mert 1841-ben is 
a gyülekezet 174 adózó családjának 38,5%-
át adta ez a két település. De nemcsak lét-
számukkal emelkedtek ki a fíliák közül, ha-
nem azzal is, hogy mindkettő oratóriummal 
rendelkezett. Répcelakon az 1788-ban épült 
iskolát imaházként is használták, Csánig 
oratóriumát pedig az 1813. évi vizitációkor 
említik először. Mivel az anyagyülekezet-
ből csak beteggyóntatásokra és temetések-
re ment ki a lelkész vidéki hívei közé, csak 
Répcelak és Csánig volt abban a kivételes 
helyzetben, hogy lakói az anyagyülekezeten 
kívül is részesülhettek lelkigondozásban.  
Iskolájuk és imaházuk felépítése óta ugyan-
is az ottani tanító „nemcsak a szokott gyer-
meki tanításokat viszi végbe, hanem laki és 
csánigi hallgatóságunk számára reggeli és 
estéli könyörgéseket is tészen”. 1835-ben 
azt kérték az esperestől, hogy tanítójuk a 
„legnagyobb szükségben” ünnepnapokon 
délutánonként rövid elmélkedéseket tart-
hasson, és halottaik kikísérésekor imádkoz-
hassék. Átmeneti elutasítás után engedélyt 
kaptak, hogy „amidőn a halottakat a tanító 
magányosan temeti, ne csak csupa ének-
léssel, hanem nyomtatott könyörgésekből 
mondandó imádságokkal kísérhesse”.                                                                                                                     
„A vallásos buzgóságnak szép jele a szorgal-
mas templomba járás volt. Egészen Répce-
lak és Csánig elszakadásáig nem szűnt meg 
a panasz amiatt, hogy a különben hatalmas 
(földszinten 600, karzaton 400 férőhelyes) 
templomban nincs elegendő hely, pedig 
minden elképzelhető módot felhasználtak, 
hogy az ülőhelyek számát a lehető legna-
gyobb mértékben szaporítsák.” Gyüleke-
zettörténeti összefoglalójában Zongor Béla 
joggal állapíthatta meg: „Kezdettől fogva 
Répcelak és Csánig voltak a legerősebb fíli-
ák, ennélfogva élt bennük a remény, hogy 
egykor önálló gyülekezetté fejlődhetnek.” 
Ennek érdekében 1856-ban Kisfaludy La-
jostól és feleségétől lelkészlakásnak al-
kalmas nemesi lakóházat és hozzá tartozó 

Az uraiújfalui keresztelőkút részlete



25

kig lehozva betűrendben”. Kora nem nagyon 
méltányolta ma már nagyra értékelt tevé-
kenységét. Szomorúan írta: „Sok fáradsággal, 
gyertyázással és költséges utazásokkal készült 
kézirataimat holtom után majd a nyulak után 
lődözik” (puskába fojtásnak használják). Jós-
lata csaknem betelt, művei megmaradásának 
regényes története a következő: Müllner Má-
tyás soproni igazgató egy kerületi gyűlésen 
Kőszegen egy nemes házában volt elszállásol-
va, ahol az egyik vacsora közben a szakácsnő 
beszaladt a szobába, a könyves szekrényből 
kiemelt egy régi kötetet, és kitépett belőle 
néhány lapot, hogy a sütemények alá tegye. 
Müllner megvizsgálta ezeket a lapokat, és fel-
fedezte bennük Hrabovszky kéziratait. Így 
menekült meg a huszonnégy vaskos kötetből 
álló anyag, benne számos ritkasággal, és az 
egyedi példányokat is tartalmazó házi könyv-
tár.

NÉMETH ISTVÁN
(?–?)

A gyülekezet második lelkésze 1786 és 1795 
között kilenc évig szolgált Uraiújfaluban. 
Ezt megelőzően 1784-86-ig Pápának a türel-
mi rendelet utáni első lelkésze volt. Keveset 
tudunk róla, életrajzi adatait sem ismerjük, 
kizárólag csak Zongor Béla gyülekezettörté-
neti összefoglalójában leírtakra támaszkod-
hatunk. Nagy reményekkel érkezhetett Újfa-
luba, erre utal, hogy a feljegyzések szerint, a 
gyülekezet küldöttsége Pápán meghallgatta, 
majd rögtön meg is hívta: „Az új lelkitanitó 
átlátva, hogy a pápainál háromszor népesebb 
gyülekezetben az Isten dicsőségét nagyobb 
dícséretességgel terjesztheti, aláírásával elkö-
telezte magát az uraiújfalui gyülekezetnek.” 
Folytatta az előde alatt megkezdett szerve-
zést és építkezést. Befejezték a hét éve épí-
tett templom belső berendezését, és 1891-
ben nagy ünnepség keretében felszentelték. 
„Azonban a dicsőségnél és örömnél, mit e 
dolgok keltettek, ránézve sokkal nagyobbak 
voltak a belőle származó kellemetlenségek” – 
jegyzi meg Zongor. A gyülekezet tagjait a sok 

rendkívüli költség és áldozatkézség annyira 
kimerítette, hogy a tisztségviselők az évi já-
randóságát sem tudták kifizetni. Matkovich 
Pál kerületi felügyelő leveléből kitűnik: a lel-
kész családja oly nyomorúságba jutott, hogy 
élelemre valóját is máshonnan kellett pótolni. 
A lelkész helyzetét később még hosszas be-
tegsége is súlyosbította, mely a szolgálatban 
is akadályozta. Ezért értesítette Hrabovszky 
Sámuel szuperintendest lemondási szándé-
káról. Ekkor a püspök leiratban kérte a gyü-
lekezettől, hogy a lelkész részére a fizetési 
hátralékot – mely között közel egy évtizedes 
is volt – azonnal szedjék be. Bár a gyülekezet 
marasztalta volna, és betegségével kapcsolat-
ban is megértésükről biztosították, szándékát 
nem változtatta meg, és lemondott hivatalá-
ról. További sorsa nem ismert.

Lic. GÖDÖR GYÖRGY
(1767–1826)

A Zala megyei Szentgyörgyvölgyön született. 
Apja, Gödör István református, anyja, Kregár 
Éva evangélikus vallású volt. Gyermekkorá-
nak egy részét Nemescsón töltötte. Itt, majd 
Nemesdéden evangélikus iskolában tanult, 
majd öt évig a pozsonyi egyetem diákja volt. 
Ezt követően három évig Csabdiban tanító, 
majd két évig Jénában tanult.
Hazatérése után 1793–ban Hrabovszky Sá-
muel püspök ordinálta. 1793–tól 1796–ig Sza-
konynak a türelmi rendelet utáni első lelkésze 
volt. Innen hívta meg az uraiújfalui gyüleke-
zet. Itt tizenhét évig tevékenykedett. Ezt kö-
vetően haláláig, 1826–ig Vadosfa lelkésze lett. 
1817-ben teológiai licenciátusi címet (teoló-
giai tudományok doktora) kapott. 1818–tól 
1826–ig a Soproni Alsó Egyházmegye espe-
rese. A feljegyzések szerint kiváló szónok volt. 
Prédikációi és gyászbeszédei közül több nyom-
tatásban is megjelent. Többek között: „Halotti 
elmélkedés, melyet Nagy Judith asszonynak, 
néhai Vécsei Vécsey István úr kedves hitestár-
sának végső tisztesség tételekor Uraj Ujfaluban 
márcz. 4. 1812. élő szóval mondott (Győr).” 
Két fia, József és Lajos is lelkész lett.24

HRABOVSZKY GYÖRGY
(1762–1825)

Korának egyik kiemelkedő lelkész–egyé-
nisége. Régi egyházi kifejezéssel élve ároni 
családból származott. Apja Hrabovszky Sá-
muel püspök, mindkét nagyapja, Hrabovsz-
ky Jakab és Szakonyi Ferenc, valamint anyai 
dédapja, Laky János egyaránt lelkészek. 
Nagyanyja, Perlaky Krisztina révén pedig az-
zal  a hírneves Perlaky családdal állott szoros 
rokonságban, amely addigra négy lelkészge-
nerációban két püspököt és egy püspökhe-
lyettest számlált. Alsó iskoláit Téten, felsőbb 
iskoláit Sopronban végezte (10½ év). Éppen 
külföldi tanulmányútra készült, mikor mint 
lelkészjelöltet megkereste az újonnan alakult 
uraiújfalui gyülekezet, és meghívta tanító-
nak azzal a kikötéssel, hogy „addig is, míg 
más rend szerint való prédikátor találtatik”, 
a lelkészi teendőket is lássa el. Ideiglenes mű-
ködése idején annyira megkedvelték, hogy 
csakhamar felavatását kérték, és ennek meg-
történte után azonnal meg is hívták, melyet el 
is fogadott, de kikötötte, hogy németországi 
akadémiára való kimenetelét – amikor ez ese-
dékessé válik – a gyülekezet nem akadályozza 
meg. Tartalmas éveket töltött Uraiújfaluban. 
Tevékenységének két fő iránya volt. Az egyik: 
a széthúzó répcemelléki gyülekezeteket igye-
kezett az anyagyülekezettel szorosabban ösz-
szekapcsolni. Ennek érdekében erélyes gond-
nokokat szemelt ki, és a „legnagyobb eréllyel 
lép fel velük szemben, de egyszersmind sze-
retettel. Célja nem tekintélyének fitogtatása, 

hanem a béke és a jó rend biztosítása.” A má-
sik: a templom építése, mely érkezését köve-
tően szinte azonnal elkezdődik, és advent első 
vasárnapján már itt tartják az istentiszeletet a 
puszta falak között, de fedett helyen. Két évi 
szolgálat után indul a tervezett tanulmány–
útra. Előbb Wittenbergben, majd Halléban 
folytat tanulmányokat. Hazatérése után Vár-
palotán, Kissomlyón, majd ismét Várpalotán, 
végül Lajoskomáromban lelkészkedik. Szá-
mos műve jelenik meg nyomtatásban. Ezek 
közül az elsőnek a címét idézzük: „Jobb egy-
házi embernek kevés tudománnyal bírni de 
a kevéssel használni, mint sokat tudni, de 
a sok tudomány mellett mind az emberiség, 
mind a keresztyénség regulájit elhibázni”. 
Több területen fejtett ki úttörő tevékenysé-
get: ő volt a Dunántúlon a szegény, nyomo-
rult és árva gyerekek atyja. Valószínű német-
országi tapasztalatai alapján Várpalotán és 
Kissomlyón árvaházat alapított és épített. Ez 
idehaza még egyedülálló kezdeményezésnek 
számított. Jellemző a korra, hogy kissomlyói 
árvaházát távozása után istállóvá alakították 
át. Másik kimagasló tevékenységi köre az egy-
háztörténeti kutatás és egyháztörténet-írás 
volt. Fáradhatatlanul gyűjtötte és dolgozta 
fel a régi dokumentumokat és publikálta ezek 
alapján készült műveit. E tárgyban fő műve: 
„A Dunántúli Aug. Confessión levő Evang. 
Superintendencia Prédikátorai Luther és 
Dévay reformátiójoktól fogva a mostani idő-

Az uraiújfalui templom falfelirata és az
anyakönyv nyitóoldala
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DÖBRENTEY LAJOS
(1761–1840)

A közeli Kemeneshőgyészen született. Ta-
nult Gergelyiben, Dömölkön, majd felsőbb 
tanulmányait Pozsonyban végezte. Ezt köve-
tően egy évig Pápán patvarista  (ügyvédgya-
kornok), de a türelmi rendelet megjelenése 
után lelkészi hivatalt vállalt. Egy évig Perla-
ky Gábor püspök mellett káplán, aki 1784–
ben ordinálta. Két évig Bakonyszentlászló, 
tizenhárom évig Somlószőllős, 15 évig Boba 
lelkésze. 1802–től 1814-ig volt a Kemenesa-
lajai Egyházmegye seniora. 1814 és 1840 kö-
zött huszonnégy évig szolgált Uraiújfaluban, 
eközben 1816–tól 1840–ig a Vasi–Közép Egy-
házmegye esperese, a Dunántúli Egyházke-
rület főjegyzője (püspökhelyettese) is volt. 
Nagyformátumú egyéniség, ennek ellenére 
– Zongor Béla megállapítása szerint – újfalui 
hosszú tevékenységének kevés nyoma ma-
radt a gyülekezeti feljegyzésekben. Jó tollú 
írónak tartották, számos műve jelent meg 
nyomtatásban. 1840–ben idős korára hivat-
kozva mond le, és hamarosan meg is hal. Az 
uraiújfalui temetőben van eltemetve. Halála 
után fiainak két kérése volt a gyülekezet felé, 
de valójában egyik sem teljesült. Kérték ap-
juk elmaradt járandóságainak kiegyenlítését, 
melyet oly módon hagytak jóvá, hogy annak 
behajtását az utódokra hárították. A másik 
kérésük az volt, hogy megörökíthessék apjuk 
emlékét a szószék közelében a falba  helye-
zendő emléktáblán. Az engedélyt olyan fel-
tétellel kapták meg, hogy annak helyét majd 
a gyülekezet határozza meg. Az emléktábla el 
is készült, de a gyülekezet attól félve, hogy ez 
precedensül szolgálna, nem jelölt ki helyet. 
Így azt a temetőben felállított sírkőbe bele-
vésve helyezték el. Fia, Döbrentey Gábor köl-
tő, író, nyelvész, és történetíró. A MTA tagja 
és titkára, a történelem szó megalkotója.

BAKK JÁNOS
(1807–1866)

A nagy hagyományú Nemeskéren született. 

Tanult Nemeskéren, majd tíz évig Sopronban, 
ezt követően egy évig Bécsben is folytatott 
teológiai tanulmányokat, de szegénysége mi-
att haza kellett jönnie. 1829–től 1930–ig Ne-
meskéren Erdélyszky Mihály prédikátornál 
„nevelő és diakonus”. 1830–ban ordinálta Kis 
János püspök. Ebben az évben Uraiújfaluba 
kerül segédlelkésznek Döbrentey Lajos espe-
res mellé. Tizenegy évig volt itt segédlelkész, 
majd ennek nyugalomba vonulása után he-
lyettes. Ezen idő alatt a gyülekezet annyira 
megszerette, hogy arra kérték a püspököt, 
jelöltjei közé őt mindenképpen vegye fel. 
Arra hivatkoztak, hogy „eddigi hosszas mun-
kálkodása idején fedhetetlen erkölcsi élete, 
példás társalkodása, hivatala körül fáradha-
tatlansága és munkássága szívet–lelket emelő 
józan szellemű szónoklata által a gyülekezet 
minden tagjában azon szeretetet és hűséges 
ragaszkodást alapította, mely egy népben 
szükséges és üdvös arra, hogy a lelkeikben jól 
vezettessék”. Ezek után nem meglepő, hogy 
egyhangúan meg is választották. A gyüleke-
zet ragaszkodása az idő múlásával sem válto-
zott. Rokonszenves egyénisége és tehetsége 
miatt kitüntette magát az egyházmegyében 
is, melynek jegyzője és egy ideig espereshe-
lyettese is volt. „Az Egyház függetlenségét 
veszélyeztető császári pátens ellen emberi 
tekintélyt nem rettegő férfias szilárdsággal 
küzdött” –írja róla hivatali utóda. Szolgálatá-
nak halála vetett véget 1866–ban.

Pillanatképek
az újjáalakulás első 

fél évszázadából
A dunántúli evangélikus 
egyházkerület közgyűlése 
az új gyülekezet megala-
kulását 1866. november 
28–29-i ülésén engedé-
lyezte, miután megállapí-
totta: „hogy Répczelakon 
egy… csinos lakóházat,… 
lelkészlakásul megvásá-
roltak és kifizettek, hogy 
egy kis templom máris lé-
tezik, mégis egy nagyobb-
nak s díszesebbnek építé-
séhez már minden anyagot 
bőségesen beszereztek s 
14.000 forintot aláírások 
által biztosítottak. A két 
gyülekezetben a lélek-
szám 1096-ot, a birtok pe-
dig 2457 catastrális holdat 
tesz.”Az uraiújfalui templom padvége
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A következő évek alapvető feladata a gyüleke-
zetszervezés és a gyülekezeti élet kereteinek 
kialakítása volt. Először 1867. március 26-án 
megválasztották az elöljárókat: gyülekeze-
ti felügyelőnek Ajkay Dánielt, főgondnoknak 
Pfeiffer Sámuelt, algondnokoknak Lakon ifj. 
Szalay Istvánt és Balassa Jánost, Csánigon ifj. 
Gaál Ferencet és Varga Józsefet.
Ezután következett a lelkészválasztás. Miután 
két jelölt eldönthetetlennek tűnő versenye 
megosztotta a gyülekezetet, a felügyelő egy 
harmadik személy jelölését javasolta. Így ke-
rült sor 1867 májusában Kund Sámuel megvá-
lasztására, aki azután ötvenegy évig, haláláig 
pásztorolta a gyülekezetet.
Az egyházszervezet felállítását követően „szó-
ba hozatott gyülekezetünk egyik égető szük-
sége, megemlékeztünk mindnyájan fájdalmas 
érzésekkel, hogy imaházunk csak gyüleke-
zetünk felének számára van építve, az összes 
gyülekezet buzgolkodó híveinek seregét fo-
gadni nem képes, hogy sokan e miatt az is-
teni tiszteletet nem hallgathatják, hogy azok 
kiknek buzgósága a kényelmetlenségtől visz-
sza nem riad, vagy a kisded imaház falain kí-
vül a kellemetlen időjárás alatt, avagy belül a 
zsúfolásig megtelt székekben és álló helyeken 
kimondhatatlan szorítkozik”.
Mindezek figyelembevételével el is határozták 
a templom építését, kijelölték a helyét, meg-
határozták a nagyságát és elhelyezkedését. Ezt 
követően a különböző tervek közül Geschrey 
Lajos sárvári építőmester ajánlatát választot-
ták. A templom építése 1869 tavaszától 1870 
őszéig tartott. A költségeket, összesen 17.856 
Ft-ot, ami 4762 mázsa búza ára volt, nyolc 
év alatt fizették ki. Segítséget a Gusztáv Adolf 
Gyámintézettől, Radó Ignáctól és feleségétől, 
Ajkay Cecíliától kértek. Ez utóbbiak 1000 fo-
rintot adományoztak, melyből harangot ön-
tettek és oltárt készíttettek. A templom fel-
szerelésének és kegytárgyainak beszerzésében 
a gyülekezet női tagjai jeleskedtek. Erről már 
Kund Sámuel is megemlékezett: „A nők Rép-
celakon és Csánigon a keresztelő kőre ’s szent 
edényekre, valamint az oltár díszítményére 
632 fr 95 kr-t gyűjtöttek magok közt, ezen 

fellül öreg Pfeiffer Sámuelnő sz. Klauzer Er-
zsébet asszonyság egy czin kannát vett az ur 
asztalára, unokája Pfeiffer Susanna pedig egy 
fekete bársony szószékterítőt ajándékozott. 
Tekintetes Radó Lajosnő sz. Forster Karolina és 
menye tekintetes Radó Kálmánnő sz. Horváth 
Etel asszonyságok értékes bársony oltár- ’s 
szószékterítőt adtak. Öreg Pfeiffer Sámuel úr 
’s neje Klauzer Erzsébet csinos oltárkerítést 
készíttettek vasból.”
A templomszentelést 1870. november 13-án 
Karsay Sándor szuperintendens végezte. Egy 
év múlva Szeiber József bécsi orgonaépítő 
mester készítette a jelenleg is működő orgo-
nát.
A répcelaki templom mellett Csánigon is volt 
imaház. Ezt 1883-ban „tűzvész elhamvasztot-
ta, de a buzgó gyülekezet azt újra díszesen 600 
Ft költséggel felépítette, melyhez Radó Kálmán 
főispán 100 Ft-tal járult hozzá”– írja a kerületi 
jegyzőkönyv. A nők buzgósága a későbbiekben 
sem csökkent. 1898-ban nőegyletet alapítot-
tak.  Nyolcéves szerteágazó tevékenységükről 
1906-ban Szigethy Dénes tanító írt részletes 
összefoglalást.

A répcelaki parókia adásvételi szerződése A csánigi szószék részlete
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Szigethy Dénes tanító 1906-ban írt cikke

Payr Sándor Gyurátz Ferenc életrajza című 
munkájában ezt írja: „Ebben az időben tör-
tént, hogy Szentmártoni Radó Lajos egyház-
kerületi felügyelő 1858-ban küldöttséget ve-
zetett Bécsbe Thun Leó osztrák miniszter elé, 
ki a német nyelvet akarta iskoláinkra erősza-
kolni. Radó jól tudott németül, de Bécsben 
magyarúl kezdte beszédét. A miniszter csak-
hamar két ízben is félbeszakította, azt mond-
ván: ha idegen nyelven akarnak vele beszélni, 
melyet ő nem ért, akkor nem érhetik el célju-
kat. Radó Lajos csak ezt várta. Azután néme-
tül folytatva beszédét ezt mondá: Excellenci-
ád neheztelve jegyzé meg az imént, hogy nem 
ért meg bennünket, ha előtte idegen nyelven 
adjuk elő panaszainkat. És mégis Excellen-
ciád, ami fölött az imént indignálódni mél-
tóztatott ugyanazt az eljárást akarja Magyar-
ország összes iskoláira ráerőszakolni, hogy 
tanáraink a magyar ifjúságot német nyel-
ven tanítsák. Radó szellemes, bátor beszéde 
azonban mindhiába volt, Thun a rendeletét 
nem vonta vissza.”

Szentmártoni Radó Lajos
egyházkerületi felügyelő (1860–1866)

A 19. század második felében Répcelak a Du-
nántúl egyik egyházkormányzati központ-
jává vált. A helyi birtokos, Radó Lajos 1860-
tól 1866-ig, fia, Radó Kálmán pedig 1889-től 
1899-ig volt az egyházkerület világi vezetője. 
Az ő répcelaki kastélyában történt 1895-ben 
a püspökválasztás mindkét fordulójában a 
szavazatok összeszámlálása és Gyurátz Ferenc 
püspökké választásának megállapítása. Kund 
Sámuel közegyházi tevékenységéről élet-
rajzában emlékezünk meg.

A répcelaki templom csillárja

A répcelaki templom keresztelő kútja
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RADÓ KÁLMÁN
(1844-1899)

Császári és királyi kamarás, valóságos bel-
ső titkos tanácsos, főispán, evangélikus 
egyházkerületi felügyelő. Répcelakon szü-
letett. Apja, Szentmártoni Radó Lajos, Vas 
vármegye alispánja, a Dunántúli Evangé-
likus Egyházkerület felügyelője. Iskolai 
tanulmányait Felsőlövőn és Sopronban 
végezte. A jogi tanfolyamot Eperjesen 
hallgatta. 1867-ben a sárvári járás szolga-
bírája lett. 1869-ben és 1872-től 1875-ig 
országgyűlési képviselő volt. 1881-től a 
Rába-szabályozás kormánybiztosa. 1882-
ben Vas vármegye főispánjává nevezték ki.

Magasra ívelő világi pályája mellett ki-
emelkedő egyházi közéleti tevékenysé-
get is folytatott. Előbb 1876-tól 1890-ig a 
répcelak-csánigi gyülekezet felügyelője, 
majd a Közép-vasi Egyházmegye Tanító 
Egyesületének elnöke, iskolai bizottságá-
nak, valamint az egyházkerületi főiskolai 
választmány és az egyetemes egyház zsi-
natának tagja volt. 1889-ben a Dunántúli 
Egyházkerület felügyelőjének választották 
meg. Ezt a tisztséget haláláig viselte. Egy-
házkerületi felügyelői beszédében így val-
lott: „A józan elveken és Isten kinyilatkoz-
tatott akaratán alakuló vallásunk örök. A 
politikai élet viszonyai megrázkódtathat-
ják talán, de míg lesz Istenben hitünk, ’s 
apáink szenvedéseiről meg nem feledke-
zünk, földi hatalom azt el nem törölheti.” 

Halálát követően Gyurátz Ferenc püspök 
így méltatta: „Kiváló talentuma, töretlen 
buzgalma, férfias jelleme, áldozatkészsége 
hazáért, egyházért csillag, mely nem ha-
nyatlik a sír mélyébe, hanem ott ragyog az 
emlékezet egén.”
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„Áll az
       Úristen
temploma….”

Radó Kálmán Gyurátz Ferenc püspök
beiktatásakor mondott beszédének részlete

A répcelaki templom a huszadik század elején
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KUND SÁMUEL
(1837–1918)

1837-ben Sopronban született. Elemi, közép-
iskolai és teológiai tanulmányait is szülőváro-
sában végezte. 1859/60-ban Jénában része-
sült további egyetemi képzésben. 1860-ban 
Haubner Máté püspök ordinálta. Előbb nagy-
geresdi segédlelkész, majd 1861-től 1867-ig 
körmendi lelkész volt. Innen hívta meg az ön-
állósult répcelak-csánigi egyesült gyülekezet, 
és itt ötvenegy évig, 1918-ban bekövetke-
zett haláláig „fáradhatatlanul” tevékenyke-
dett. Hosszú szolgálata alatt épült a répcelaki 
templom, bővült az iskola, elindult a csánigi 
elemi oktatás, tanítólakások épültek. Negy-
ven évet meghaladó ideig, 1877-től 1918-ig 
volt a Vasi Közép Egyházmegye esperese. 
„Egyházmegyéjének erélyes kezű, de mindig 
igazságos és bölcs kormányzásával szerzett 
kiváló érdemeket.” Gyurátz Ferenc püspök 
lemondását követően (1916. augusztus 23. és 
1916. december 14. között) mint rangidős es-

peres a helyettes püspöki teendőket is ellátta. 
Ezenkívül is számos közegyházi megbízatása 
volt. Az egyházkerületi (kőszegi) leánynevelő 
intézet építési bizottságának buzgó elnöke-
ként, a kerületi fegyelmi bizottság tagjaként 
is tevékenykedett. Mint kiváló egyházjogászt 
is számon tartották. A zsinati törvényeket 
végrehajtó, illetőleg a szabályrendeleteket 
készítő bizottság – melynek a püspök mellett 
Radó Kálmán volt a társelnöke – munkájában 
is aktívan részt vett. Emellett az egyetemes 
törvényszék bírája is volt. 

Kund Sámuel oratóriumot (imatermet) 
búcsúztató igehirdetése 

Répcelak, 1870. november 13.

„Örvendezzetek az Úrnak, földnek minden 
lakosai! Szolgáljatok az Úrnak vigassággal, 
menjetek ő eleibe örömmel! Tudjátok meg, 
hogy az ÚR az Isten, ő teremtett minket, ő 
népe vagyunk és az ő mezeinek juhai. Menje-
tek bé az ő kapuin háláadással, az ő pitvarai-
ba dicsérettel: adjatok hálákat néki, áldjátok 
az ő nevét! Mert jó az ÚR, mindörökké va-
gyon az ő irgalmassága, nemzetségről nem-
zetségre az ő tökéletessége.” (Zsoltár 100)

A most elhangzott buzgó ének Istennek szív-
vel, szájjal való dicséretét foglalja magában, 
az egek Urához e pillanatban felszállott fo-
hászunk az Isten iránti hála érzetétől van át-
hatva, és a felolvasott szent igék vigasságra, 
örvendezésre, az Úr nevének magasztalására 
serkentenek. Ezen örvendezés és e vigasság, e 
hálaadás és ezen magasztalás itteni megjele-
nésünkkel, melynek czélja búcsúzás, hogyan 
illik, mikép fér össze? Azt hiszem, keresztyén 
társaim! Ti nem vagytok úgy ezen kérdésem-
mel, mint egykor az angyal köszöntésével 
volt Mária, ki megháborodék az ő beszédén, 
és gondolkodik vala azon, minémű volna e 
köszöntés! Mert utolszor vagyunk ugyan e 
helyen isteni tiszteletre összegyülekezve, 
búcsút veendők ezen hajléktól, de fájdalmas 
érzésekkel bizonyára innen nem távozunk el. 37

Könnyelmű lélekkel sem fogunk azonban in-
nen kivonulni, ha meggondoljuk az alkalma-
tosságot, az okot, mellyből e helyet elhagy-
nunk lehet. 

Midőn a vándor, kit útja kies vidéken vezetett 
keresztül, egy magaslatra felküzdötte magát, 
oly nyugpontot keres, honnan a természet 
bájait, mellyekben eddig gyönyörködött, még 
egyszer átpillanthassa, de szemeit egyúttal 
azon virányokon is már előre legelteti, mely-
lyeken ezután fog általhaladni. És szíve annyi 
kellem ’s szépség szemlélésére, feledve az út 
göröngyeit, fáradalmait, lelki gyönyörrel ma-
gasztalja a teremtőt: „Nagyok Uram, a te cse-
lekedeteid!” Íme! Ilyen mostani helyzetünk. 
Gyülekezetünknek még rövid történelme egy 
kiváló, egy forduló ponthoz ért. Önkénytele-
nül és gondolkodni kezdünk az elmúlt idők-
ről, mellyekben küzdelmeink daczára is öröm 
vagyon, önkénytelenül a kies reményekkel 
ketsegtető jövendőnek kedves képén mereng 
el lelkünk. És gyülekezetünknek úgy múlt-
ja, melyben öröm, mint jövendője, melyben 
reménye van, egyaránt örvendezésre, hála–
adásra és Isten magasztalására indít. 

A miről már a tekintélyes Urai-ujfalui gyü-
lekezetnek, előbbi anyagyülekezetünknek 
megalakulásakor apáitoknak, öregeinknek 
bizonyságtétele szerint szó vala, de a mi ak-
kor nem teljesülhetett, tudniillik, hogy a 
gyülekezet székhelye e falunkban állítassék 
fel, a mit azóta eleink ’s feleink közül oly 
sokan látni akartak és nem láthattak, hogy 
tudniillik Répcze-Laknak és Csánignak evan-
gélikus lakosai önálló gyülekezetté tömörül-
ve, az Isten igéjének áldásaival kevesebb fá-
radtsággal élhessenek, azt megérhetni ez élő 
nemzedék volt szerencsés, Isten sikerrel ko-
ronázta a több mint egy évtizeden által tanú-
sított kitartó törekvést, a hívek buzgó kérései 
meghallgattatást nyertek. És a négy évvel ez 
előtt Nagy-Győrött tartatott egyházkerületi 
gyűlés azon napját, mellyen a megalakulhatás 
igéi testté lettek, mint gyülekezetünk szüle-
tési napját, méltán számíthatjuk e hitközség 

azon nagy jelentésű napjai közé, mellyekről 
megindult kebellel kell vallanunk: ez az a 
nap, mellyet az Úr rendelt, örvendezzünk és 
vígadjunk azon!
’S midőn ma visszaemlékezünk a megalakulás 
küzdelmes, de siker koronázta napjaira, mi-
dőn elgondoljuk azon könnyebbséget, mellyel 
e mostani nemzedék, ’s Isten is úgy akarván 
utódaink a lelkiekben táplálkozhatnak, akkor 
szívünk hálaadó örömmel telik el. Örvendez-
zetek azért az Úrnak, Répcze-Laki és Csánigi 
evangélikus lakosok! Szolgáljatok néki vígas-
sággal, menjetek ő eleibe örömmel! Tudjátok 
meg, hogy az Úr az Isten, ő teremtett minket, 
az ő népe vagyunk és az ő mezeinek juhai!

Mióta e gyülekezet megalakult, azóta e haj-
lék oly szent helyünk volt, hová többé nem 
csak könnyes szemekkel, sajgó szívekkel se-
reglettünk össze, végső tisztességet teendők 
megholt feleinknek, és mulandóságunk leve-
rő érzésében támaszt, vigaszt keresendők az 
örökkévalóság kútforrásánál, hanem oly szent 
helyünk volt ez, hol a vallásos kebel édes örö-
mére az emberiségnek legfontosabb, legszen-
tebb ügyei, valláserkölcsi szükségei nyer-
tek kielégítést. Itt buzogtak az élet vízének 
kiapadhatatlan forrásai, itt osztatott az élet 
kenyere, itt nyújtattak a szeretet zálogai lel-
künk üdvére, hitünk erősbítésére, az istenes 
élet fejlesztésére. Itt avattattak fel ujszülött 
kisdedeink az Isten országának polgáraivá, 
itt mutatták bé a szülőanyák hálaadásuk ál-
dozatját, itt erősítették meg serdülő növen-
dékeink a Jézussal kötött szövetségüket, itt 
áldatott meg a szerető jegyesek házassági 
szent frigye. Fiatalaink az írásokban itt oktat-
tattak, a megterhelt ’s megfáradt vándorok-
nak itt hirdettünk békességet, nyugosztalást, 
itt taníttattak a tudatlanok, utba igazíttattak 
az eltévelyedettek, hitében megerősíttetett a 
kétkedő, megdorgáltatott a bűnös, Isten ke-
gyelmével vigasztaltatott a megtérő. Bizo-
nyára szent hely volt ez. Nem egyéb, hanem 
Istennek háza és a mennyeknek kapuja!
A mi e szent helyen eddig lelketek üdvére 
történt keresztyén hívek! mindaz mennyire 
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szolgált közületek egyiknek, másiknak iga-
zi békességre, állandó boldogságra, megen-
gedem, rajta emberek szemei tán észre sem 
veszik. Hisz az ember csak azt nézi, a mi a 
szeme előtt vagyon. De ti, kik meggondoljá-
tok az alkalmatosságot, hogy itt alázatosság-
gal bevehettétek a béoltatott beszédet, melly 
megtarthatja a ti lelkeiteket, vagy, akik épen 
magatokban tapasztaltátok, mikép itt min-
denekben meggazdagodtatok a Jézus Krisz-
tusban, minden bölcsességgel és minden 
tudománnyal: ti bizonyára most velem egy 
értelemben ’s az Ur magasztalására készek 
vagytok. Kétség kívül szófogadó, engedelmes 
hallgatókra találok bennetek, midőn inte-
lek: adjatok hálákat néki, áldjátok az ő nevét, 
mert jó az Úr, mind örökké vagyon az ő irgal-
massága!
Tagadhatatlan azonban, hogy valahányszor az 
örömnek napja itt mulathatásunk alkalmából 
reánk felvirradt, azt mindannyiszor a fájda-
lom némi fellege borította el. Hisz nem csak 
akkor, midőn beiktatásom ünnepén az össze-
sereglett hívek számának megfelelő helyiség 
hiányában az Isten szabad ege alatt köszönt-
hettelek titeket, hanem azóta is hányszor – 
majd minden vasár – és ünnepnapon – kellett 
fájó szívvel tapasztalnunk, hogy nincs itt szá-
munkra hely! Hisz egy pillanatig sem titkol-
hattuk el, hogy bár evangélikus egyházunk 
elveivel megegyezőleg isteni tiszteleteinknél 
nem a külső fényűzést ’s pompát, hanem az 
evangeliom szerinti egyszerűséget kedvel-
jük, és az Istennek lélekben ’s igazságban 
való imádását sürgetjük, e szerény, szegényes 
imaház mind azon által nem lehet az Istennek 
oly háza, melly magasztos czéljának, e te-
kintélyes gyülekezet igényeinek megfelelne. 
Mikor ezekről emlékezénk, felette igen meg-
keseredtünk lelkünkben, és miként az ó szö-
vetség királyi lantosa a pusztában, egy dolgot 
kértünk az Úrtól, hogy láthassuk az Úrnak 
szépségét, a mint a szent hajlékban szoktuk 
vala őt látni egykoron, és látogathassuk az ő 
templomát. 
Valamint tehát rozzant, lakhatatlanná vált 
házából könnyű lélekkel költözik át az ember 

kényelmet ígérő, új hajlékába, úgy mi is az el-
válás fájdalma nélkül búcsúzunk el e szerény 
hajléktól, és örömmel vonulunk ki e falak kö-
zül, hogy átköltözködjünk amaz új templom-
ba, melly látható bizonysága annak, mily igen 
jó legyen az Úr. 

Azért jöjjetek innét örömmel, vígadjunk a mi 
szabadulásunk kősziklájának! Adjatok hálá-
kat neki, és áldjátok az ő nevét! 
Igen, Uram! Hála, forró hála néked mind 
azokért, amellyeket velünk cselekedtél, te 
népeddel. Hatalmas dolgokat cselekedtél 
mivelünk, azért vígadjunk. Bémegyünk a te 
kapuidon hálaadással, és a te pitvaraidba di-
csérettel, hogy ott néked szolgáljunk vígas-
sággal. Maradj meg velünk kegyelmeddel, 
maradj meg áldásoddal, miként eddig velünk 
és atyáinkkal voltál.
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Karsay Sándor püspök templomszentelési 
igehirdetése

Répcelak, 1870. november 13.

Atyámfiai! Minthogy szabadságunk van be-
menni Istennek szentséges helyébe, a Jézus 
vére által, azon úton, mellyet szentelt ne-
künk új és élő út gyanánt, járuljunk oda igaz 
szívvel és a hitnek bizonyos bizodalmával, a 
gonosz lelkiismerettől megtisztult szívekkel. 
És tartsuk meg reménységünknek tántorgás 
nélküli vallását, mert igaz az, a ki igéretet 
tett. És el nem hagyván gyülekezetünket, be-
csüljük meg egymást, hogy felindítsuk ma-
gunkat az atyafiúi szeretetre és a jó cseleke-
detekre.  (Zsid 10)

Keresztyén szent gyülekezet, répcze-laki és 
csánigi egyesült evangélikus atyafiak! Pál 
apostolnak ezen szavaiban intézem hozzátok 
főpásztori üdvözlésemet, e mai örömnapon, 

e szent helyről, midőn megjelentem körö-
tökben, hogy buzgó kívánságotok szerint, 
újonnan épült templomotokat felszenteljem. 
Az apostolnak szavaiban kifejezvék egyrész-
ről mind azon örömérzelmek, melyek ma 
mindnyájatok szívét méltán eltöltik, midőn 
vallásos buzgalmatok szép művét, Istennek 
ezen új, díszes házát jövendő rendeltetésének 
átadandók, abban először összegyülekeztek, 
de másrészről kifejezvék mindazon buzdító, 
komoly intések is, melyeket egy új templom 
első megszállásakor Krisztus híveinek szí-
vükre kell venniök. Még csak négy éve annak, 
hogy e szent gyülekezet szabadságot nyert 
anyaegyházzá alakulni, s íme, ezen rövid idő 
alatt is vallásos buzgalma már egy újabb sza-
badságra készített magának utat, hogy régi 
imaházától búcsút véve, jövőre ezen új temp-
lomban keresse fel a kegyelem élő forrásait. 
Jele, hogy a szabadság első éveit is mily jól 
használtátok fel. Az öröm e felett főleg a tié-
tek ugyan, hogy annyi áldozatok után, melyet 
Isten dicsőségére hoztatok, azon segedelmek 
után, melyeket áldozatkész más hitrokonok-
tól, sőt magától felséges urunktól, a királytól 
is nyertetek, ma a prófétával elmondhatjá-
tok: eddig segítségül volt nékünk az Úr, de 
örömötökben buzgó részt vesznek mindazon 
buzgó testvérek is, kik abban osztozandók, 
ma köreitekben megjelentek. 
Azonban, hogy örömötök teljes legyen, és 
nemcsak a mai napra, melyet az Úr nek-
tek szerzett, szorítkozzék, hanem az tartós 
és állandó legyen, sőt valahányszor ezen új 
templomba felgyülekeztek, szem előtt tartva 
annak rendeltetését, növekedést nyerjen, az 
apostolnak idéztem szavai nyomán hadd tün-
tessem fel előtökben ezen ünnepélyes órában 
Isten házának azon rendeltetését, mely annak 
evangélikus egyházunkban kitűzve van. 
Éleszteni a hívekben istenérzetet
Fejleszteni az erkölcsi jellemet
’S egyesítni a szent gyülekezetet.
Ezen háromszoros rendeltetése van evangéli-
kus egyházunkban a templomnak. 
Midőn az apostol szabadságot hirdet Isten 
népének bemenetelére a szentséges helybe, 

Karsay Sándor (1814–1902)
dunántúli püspök (1886–1895)

Keresztelőkancsó
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hova elébb bemennie tilos volt, azon úton, 
melyet a Jézus vére által készített új és élő út 
gyanánt, azt arra inti, hogy járuljanak oda 
igazi szívvel, a hitnek bizonyos bizodalmával, 
mintha mondaná, menjünk templomba ne-
velni, szilárdítani hitünket, mert éleszteni a 
hívekben istenérzetet, ez a templomnak ren-
deltetése. 
Istenérzet, ez a keresztyéni élet első mozza-
nata, mozzanata itt a szívben, honnét annak 
kiindulnia kell. Ha szívünk nélkülözi ezen 
érzetet, akkor Istent legfeljebb egy hatalmas 
úrnak vagy szigorú bírónak gondoljuk, a kitől 
rettegünk, de nem azon jótevőnek, kitől min-
den jó adomány ránk alászáll, nem az irgalom 
azon élő forrásának, melyből léleküditő italt 
merítünk, nem azon atyának, kit Krisztus ál-
tal ekkint nevezhetünk, kinek kegyelméhez 
minden viszonyaink közt bátran folyamodha-
tunk, kit lélekben és igazságban imádhatunk, 
kiben egyszóval élünk, mozgunk és vagyunk. 
Hol van immár az a hely, hol ez az istenérzet 
szívünkben élesztetik? Hol volna egyebütt, 
mint itt, Istennek házában? Feléleszthe-
ti ugyan ezen érzetet odakinn a természet-
nek roppant temploma is, az égen ragyogó 
csillagok úgy, mint a porban csúszó féreg 
hirdethetik hatalmát, de ha csak ezekből 
táplálkozik istenérzeted, nem fog-e az úgy 
elenyészni, mint elenyésznek a természeti 
tünemények, sőt nem fogják-e azt elfojtani 
azon visszás jelenetek, melyekkel az életben 
találkozol, ’s melyeket véges elméd egy bölcs 
isteni gondviseléssel összhangzásba hozni 
nem képes? Azonban itt e szent helyen, hol 
Isten maga szól hozzád s kijelentéseiből ott is 
atyai szeretetét ismerheted föl, hol te azt nem 
látod, ami kinn homályos előtted, azt itt szent 
Fiának evangélioma megvilágosítja, ami kinn 
szomorító, az itt örvendetesnek tűnik fel. 
Míg odakinn tanácsban megfogyatkozol, itt 
azt énekled: Istenre, nem tanácsomra építem 
jólétemet, míg odakinn egyik bajra a másik 
tolul rád, itt azt a bíztatást veszed: azoknak, 
a kik Istent szeretik, mindenek javokra szol-
gálnak, míg odakinn minden lépten-nyomon 
emberektől kell félned, itt azt a bátorító szó-

zatot hallod: Ne félj, mert én veled vagyok, 
megerősítelek és az én igazságomnak jobbjá-
val oltalmazlak. Ezeket hallva nem éled-e fel 
szívedben az az istenérzet, mely lelki szük-
ségeidnek legnemesbike, ezt kielégíteni, fel-
éleszteni kitűzött czélja Isten házának, azért 
jöjjetek ide mindenkor igaz szívvel és a hitnek 
bizonyos bizodalmával. 
De míg ekkint az Isten háza éleszti a szívekben 
az istenérzetet, egyúttal fejleszti az erkölcsi 
jellemet is. Járuljunk, úgy mond az apostol, 
a szent helyre, a gonosz lelkiismerettel meg-
tisztult szívekkel, hogy felindítsuk magunkat 
az atyafiui szeretetre és a jó cselekedetekre. 
Az élet azon különbféle viszonyai, melyek-
ben élünk, gyakran magukban rejtik a bűnre 
késztő kísértéseket. A világ és ahhoz alkal-
mazkodni akarás erkölcsi jellemünk rovására, 
nagy befolyással van ránk. Hol van immár az 
erő, mely legyőzze a kísértetet ’s megóvja szí-
vünket a gonosztól? Hol van a hatalom, mely 
megtörje a világ hatalmát ’s azon irányban ve-
zessen minket nyilván és titkon, mely a jó lel-
kiismerettel úgy mint Isten törvényével meg-
egyező? Hol volna egyebütt, mint itt az Isten 
házában? Hol míg az igazság tiszta, homály-
talan tükre tartatik elénkbe, hogy láthassuk 
erkölcsi jellemünk valódi képét, hol míg a 
gyermekek az evangeliom tiszta tejével, a fel-
nőttek keményebb eledelekkel tápláltatnak. 
Hol, míg megtaníttatunk arra, hogy az Isten 
előtt kedves szolgálat abban áll, tisztán meg-
tartatni magát e világtól, hol míg taníttatunk 
csak azokról gondolkodni, a melyek igazak, 
tisztességesek, tiszták, szerelmetesek, jóhí-
rűek és dicséretesek, hol, míg azon szeretetre 
serkentetünk, mely örömest nemcsak azok-
kal teszen jót, a kik vele is jót tesznek, hanem 
jótéteivel ellenségeinek fejére is eleven szenet 
gyűjt, hol míg figyelmeztetünk keresni nem a 
földieket, melyek múlóak, hanem az odafenn 
valókat, melyek örökké valók, kérdem, nem 
fejlesztetik-e mindannyiszor a szívekben az 
erkölcsi jellem, mely egyik kitűzött fő czélja 
templomainknak. 
Végre kitűzött czélja Isten házának egyesítni 
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az apostol felvett alapigénkben: ne hagyjuk el 
a gyülekezetet. Egység Krisztus egyházának 
legszebb jellemvonása. Egységben rejlik az 
erő, erőben a jövendőnek biztosítéka. Ezért 
állítja elénk az aposol is példázólag Krisztus 
egyházát egy test alakjában, melynek több 
tagja van ugyan különböző hivatással, de 
azért mégis egy egészet képez, melynek feje 
maga Krisztus.
A különböző hivatásnak tágas mezeje az élet, 
melyben működnek az egyháztagok, a gyer-
mekek, öregek, nőtlenek, hajadonok, háza-
sok, urak, szolgák, fejedelmek és alattvalók. 
Hol van immár a hely, hol ezek egy testté 
egyesülnek? Hol volna egyebütt, mint az Isten 
házában, hol közöttük nincsen semmi váloga-
tás, leomlanak minden válaszfalak, egy testté 
válnak, egy gyülekezetet képeznek a lélek ál-
tal. A közösségnek ezen testvéries szent érze-
tét ápolni a hívekben ’s ez által fenntartani az 
egyházat, ez rendeltetése templomainknak.
Répcze-laki és csánigi egyesült evangélikus 
szent gyülekezet, az Úrban testvéreim!
Ily szent céloktól lelkesítve építettétek ti is 
ezen díszes templomot. Itt áll Istennek ezen 
új háza, evangélikus hitünk egyszerűségéhez 
méltó alakban, toronnyal díszítve ’s abban 
harangokkal ellátva, hogy mától fogva az ide 
sereglő hívekben élessze fel az istenérzetet, 
fejlessze az erkölcsi jellemet ’s a közösségnél 
fogva egyesítse a két gyülekezetet. Legyen te-
hát Istennek szent háza ily magasztos rendel-
tetésének e mai naptól fogva átadva ’s általam 
tisztem és hivatásom szerint ezennel felszen-
telve az Atyának, a Fiúnak és Szentlélek Is-
tennek nevében! 
Neked pedig, óh, világosságnak Atyja! Ki-
től száll alá onnan felül az egekből minden jó 
adomány és tökéletes ajándék, szálljon áldá-
sod mától fogva ezen szent hajlékra is. Óvd 
meg ezt minden veszélytől, ’s tartsd fenn a 
legkésőbb maradéknak is. Minden gyermek, 
ki itt megkereszteltetik, legyen országodnak 
felavatott polgára, azon növendékek, kik itt 
Jézussal kötött szövetségükben megerősít-
tettnek, legyenek annak mindhalálig igaz hí-
vei, minden anyának áldozata, ki itt kisdedé-

vel hálaimára megjelenik, szálljon fel hozzád 
mint jó illatú füst, minden eskü, melyet ez ol-
tárnál szerető jegyesek letesznek, váljék bol-
dog házasság örömforrásává, minden bűnös, 
ki törödelmes szívvel járul ide az Úr aszta-
lához, nyerjen bűnbocsánatot, ’s távozzék el 
békességgel, minden ima, mely innét hozzád 
száll, találjon nálad meghallgattatást, minden 
ének, mellyel néped itten dicsér, magasztal, 
váljék kétszeres imává, minden ige, melyet 
szolgád itt hirdet, ne essék útfélre, kősziklá-
ra vagy tövisek közé, hanem téged félő szívek 
jó földébe, ’s hozzon sokszoros gyümölcsöt. 
Áldd meg azon buzgó lelkeket, kik kegyes 
áldozataikkal a szent hajlék felépítéséhez já-
rultak. Áldásod legyen az egész nyájon, annak 
tanítóin, kicsinyein, öregein, áldásod minden 
egyes tagjain. Áldd meg a királyt, a hazát, áldd 
meg anyaszentegyházunkat. Minthogy pedig 
mi is mindnyájan mint egyházad élő kövei 
hivatva vagyunk templomoddá éppíttetni, 
melyben szent lelked lakoznék, te magad ké-
szíts el bennünket ilyen lelki házadul, mely-
ben áldozataink legyenek kedvesek előtted. 
Szent Fiad az Úr Jézus Krisztus által. Ámen.

Ostyatartó (ciborium)
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Gyülekezetépítés
      a két világháború
    között

A répcelaki templom oltárképének részlete
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Az önállósult gyülekezet második lelkésze, 
Tarján István 1918-ban nehéz helyzetben 
vette át a gyülekezet pásztorolását, melynek 
gondjait jól ismerte, hiszen 1915-től 1918-ig 
Kund Sámuel mellett segédlelkészi szolgála-
tot végzett.
Az 1914. évi répcelaki nagy tűzvész, majd az 
I. világháború emberéletben, anyagiakban 
és lelkiekben is hatalmas veszteségeket és 
károkat okozott. A tűzvész következtében a 
zsúpfedeles házak többsége leégett, és bár kis 
számban, de halálos áldozatokat is követelt. 
Az I. világháborúban a községből százötven-
hatan vonultak be katonának. A templomunk 
falán elhelyezett emléktábla harminchét hősi 
halottnak állít emléket.

Az I. világháború okozta sok nyomorúságról 
Kund Sámuel háborús évekbeli megnyilat-
kozásaiból kaphatunk képet: „Az ifjak leg-
nagyobb része, s a fiatal férfiak a távolban 
(vannak) nagy számban. Az itthon maradt 
feleik, szeretteik szívszorongva gondolnak 
rájuk, mindennap szeretnének hallani róluk” 
- de csak ritkán érkezik értesítés. „Az itthon 
maradtak fokozott erővel kénytelenek ellátni 
a munkát a távollévők helyett is dolgozva.” 
Fájdalmasan említi az erkölcsi élet megrom-
lását is: „A fiatal kornak jó erkölcsei is meg-
fogyatkoztak.” Ennek okait „az iskoláztatás 

fogyatékosságában”, illetve az „apai szigor 
táborba szállásában” látja. Mindezek a gyüle-
kezet életében is zavarokat okoztak. A hábo-
rú a híveket lelkiekben készületlenül találta, 
sokan elidegenedtek a templomtól és minden 
egyházi megmozdulástól. Az úrvacsorázók 
száma is jelentősen megfogyatkozott. Jogos 
tehát a Smidéliusz Zoltán gyülekezettörté-
neti összefoglalójában leírt értékelés: „Ha az 
első lelkész feladata elsősorban a gyüleke-
zetszervezés, akkor a másodiké a belső lelki 
építkezés volt.” Ennek megfelelően munkás-
ságának fókuszába a belmissziós és ifjúsági 
munka került. Ehhez Kapi Béla püspök 1919. 
évi látogatása is támogatást adott. Javasol-
ta a gyermek-istentiszteletek bevezetését, a 
konfirmációs oktatás megerősítését, a konfir-
mációs vizsga és istentisztelet szétválasztását. 
Ifjúsági egyesület alapítására és vallásos esték 
szervezésére buzdított. Újdonságnak számí-
tott, hogy az új híványnak megfelelően sá-
toros ünnepek délutánján a lelkész Csánigon 
is tartott istentiszteletet. Mindaddig ugyanis 
szerdán, szombaton és vasárnap délutánon-
ként Horeczky Gyula tanító tartott könyör-
géseket, nagy ünnepeken egyházi tanítással 
kiegészítve. Már 1924-ben Répcelakon és 
Csánigon is működött ifjúsági egylet, amely 
1929-ben egyesületté alakult át. Ezeket Rép-
celakon Takács Ernő, Csánigon pedig Vörös 
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A répcelaki templom az 1940-es  években



46

Endre tanítók vezették. Répcelakon külön 
leányegyesület is működött Sas Vilma ta-
nítónő vezetésével. Jelentős esemény volt 
1930-ban az Ágostai hitvallás négyszáz 
éves évfordulójáról való ünnepi megem-
lékezés. A soproni teológia missziói köre 
több éven át végzett böjti, adventi és re-
formációi ünnepi szolgálatokat a gyüle-
kezetben. A püspök által külön méltatott 
nőegylet ezen időszakban is aktív tevé-
kenységet folytatott. Nagy szerepet ját-
szottak a toronyóra elkészíttetésében, a 
templom körüli kerítés és Kund Sámuel 
síremlékének felállításában is. Ezenkívül 
segítséget nyújtottak a templomrenová-
lások során felvett kölcsönök visszafize-
tésében. A század elejétől fogva ugyanis 
a templom tetőzete gyakran szenvedett 
viharkárokat, ezért többször kellett javít-
tatni. 1906-ban egy tavaszi orkán még a 
tornyon lévő keresztet is lesodorta. 1914-
ben a toronysisak addigi bádogfedését 
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Tarján István halálát követően a gyülekezet 
Smidéliusz Ernőt választotta lelkészének, aki 
első megnyilatkozásaiban arról tett bizony-
ságot, hogy a gyülekezet vezetőinek és tag-
jainak egyformán arra van szükségük, hogy 
Krisztussal kapcsolatban legyenek, Krisztus 
evangéliumából táplálkozzanak, élő hitük és 
reménységük legyen. Intenzív lelkigondozás, 
szaporodó hitmélyítő alkalmak jellemezték a 
háborús éveket. Leánytábort szerveztek, bib-
liaórákat tartottak Répcelakon hetente két-
szer, Csánigon egyszer, a vasárnap délutáni 
könyörgések után pedig nőegyleti összejöve-
telek is voltak.
A háború vége felé a front elől menekülő civi-

leknek bibliaórákat, az itt tartózkodó székely 
katonáknak pedig református istentisztelete-
ket tartottak. A csánigi alkalmak is bővültek, 
a nagy ünnepek mellett először havi egy alka-
lommal, majd minden vasárnap tartott a lel-
kész (1946 végétől 1948 elejéig a segédlelkész) 
istentiszteleteket. Szükség is volt minderre, 
hiszen a történelem még iszonyúbb formájá-
ban ismétlődött.
A II. világháború az előzőnél is több – mint-
egy ötven – répcelaki áldozatot követelt, de 
most már nemcsak a távoli hadszíntereken, 
hanem a front átvonulásakor a településen is. 
A lakosság így közvetlenül is megtapasztal-
hatta a háborús körülményeket.

„Ha az első lelkész feladata elsősor-
ban a gyülekezetszervezés, akkor 
a másodiké a belső lelki építkezés 
volt.”

végleg lebontották, és ekkor készítették el 
a jelenleg is látható palaborítást. Pótolták 
a háborúba elvitt harangokat.  1930-ban a 
harangokat vasállványzatra helyezték, és 
ekkor készültek az északi oldalon a vaske-
retes ablakok is.

TARJÁN ISTVÁN
(1891–1942)

A közeli Ostffyasszonyfán született. Az 
elemi iskolát helyben, a gimnáziumi és 
teológiai tanulmányokat Sopronban vé-
gezte. 1915. július 1-jén Sopronban ordi-
nálta Gyurátz Ferenc püspök. Rövid időre 
Nemesdömölkre (Celldömölk) került se-
gédlelkésznek, de még 1915-ben Répce–
lakon a szentmártoni Radó családnál lett 
nevelő, egyúttal Kund Sámuel mellett es-
peresi segédlelkész. Akinek halálát köve-
tően helyettes lelkészi megbízást kapott, 
majd 1918. július 7-én a répcelak-csánigi 
gyülekezet lelkészévé választotta. Szol-
gálatának kezdetét a gyülekezeten belüli 
ellentétek nehezítették ugyan, de később 
nagyon megszerették a hívek. Huszon-
négy éven át, haláláig volt a gyülekezet 
„hűséges, buzgó s úgy igehirdetésben, 
mint hívei lelki gondozásában példaadó 
lelkipásztora”. A Vasi Közép Egyházmegye 
főjegyzője és számos bizottságának tag-
ja volt. Egyéniségét és szolgálatát Rónay 
B. Gyula alesperes és barát így jellemez-
te: „Áldás volt gyülekezetére, híveire is, 
akik között 24 éven keresztül  lobogtatta 
hűséggel az ige szövétnekét, s pásztorol-
ta szelíd lelkével és szeretete melegével 
híveit. Lelke gazdag tárházának értékes 
kincseit ajaka méltóképpen tudta közzé 
tenni, az Isten üzenetét lelkeket megra-
gadóan tudta tolmácsolni. Az igehirde-
tés mellett buzgón végezte a lelkipásztori 
szolgálatot is. Hitvesével együtt gyakran 
átlépte a családi otthonok küszöbét is. 
Lelki közösségben élt híveivel, részt vett 
örömeikben, bajaikban egyaránt.”

„Csak az Úrnak
nagy kegyelme...”

A régi parókia az 1950-es években
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1947 és 1952 között Répcelak a belmisszió 
és ifjúsági munka egyik dunántúli köz-
pontjává vált. 1946-ban Ajkay István – a 
Soproni Alsó Egyházmegye felügyelője – 
répcelaki, felújításra váró emeletes kasté-
lyát egyházkerületi használatra ajánlotta 
fel. Kapi Béla püspök a kerületi ifjúsági 
munka központját helyezte ide, Dunán-
túli Evangélikus Ifjúsági Misszió (DEIM) 
néven. Vezetésével Tekus Ottó kerületi 
missziói lelkészt bízta meg. Az ő legköze-
lebbi munkatársa Malaga Elza diakonisz-
sza nővér, az egyházkerületi leánymunka 
vezetője volt, aki már 1943 tavaszán száz 
fő részvételével leánytábort szervezett és 
vezetett itt. 1947-ben leány népfőiskolai 
tanfolyamot indítottak, harminc vidé-
ki (főleg rábaközi és kemenesalji) és tíz 
helybéli hallgatóval. Az intézmény hama-
rosan az állami hatóságok támadásainak 
kereszttüzébe került. Ez is közrejátszott 
abban, hogy a népfőiskolai oktatás 1948-
ban megszűnt. Az intézmény belmissziói 
otthonná alakult át. Tekus Ottó 1950-ben 
készült beszámolója szerint 1947 és 1950 
között 37 csendesnapon 3574 (ebből 1002 
helybéli), 69 konferencián 3044 (ebből 
628 helybéli), és 6 tanfolyamon 101 (eb-
ből 18 helybéli) résztvevő volt. A gyüle-
kezet három éven keresztül rendezett itt 
nyári napközi otthont. Vezetője, Bartos 
Piroska nővér nemegyszer száz gyereket 
is tanított énekre és játékra. Egyébként is 
elmondható, hogy a gyülekezet és az ott-
hon között kiváló és gyümölcsöző kap-
csolat alakult ki. Smidéliusz Ernő lelkész 

„A gyülekezet vezetőinek és tagja-
inak egyformán arra van szüksé-
gük, hogy Krisztussal kapcsolatban 
legyenek, Krisztus evangéliumából 
táplálkozzanak, élő hitük és re-
ménységük legyen.”

aktívan bekapcsolódott az otthon munkájába. 
Az evangélizációs mozgalom lelkészi és világi 
munkatársai pedig a gyülekezetben végeztek 
szolgálatot. A ház a soproni teológushallgatók 
jelentős csoportjait is vonzotta. Fehér Károly 
– volt vasi esperes – szerint: „Itt formáló-
dott hitében Kemenesalja fiataljainak és idő-
sebbjeinek az a csapata, amelyen keresztül a 
következő belső és külső nyomorúság idején 
»átmentődött« a Krisztusban való hit.”
1948-tól kezdődően a kommunista állam nyíl-
tan az egyházak munkájának korlátozására és 
megszüntetésére törekedett. Ebben az évben 
államosították az iskolákat, megszüntették a 
kötelező hitoktatást, az önkéntes hitoktatásra 
való beiratkozást pedig a szülők megfélemlí-
tésével igyekeztek megakadályozni. 1951-ben 
a gyülekezet anyagi bázisa került állami ke-
zelésbe, miután „elfogadta” az egyházközségi 
földek és épületek „önkéntes felajánlását”. 
1952-ben a belmissziói otthon működése is 
megszűnt. Számon tartották, ellenőrizték a 
templomba járókat, jelentéseket készíttettek 
nemcsak a lelkészről, de prédikációi tartal-
máról is. Mindezek ellenére még a legsötétebb 
elnyomás éveiben is – bár megfogyatkozott 
létszámmal – de élt a gyülekezet.
1950–51-ben a templom teljes tatarozásá-
ra került sor. Ennek során kapta a jelenleg 
is látható külső formáját. A templomszente-
lés szolgálatát Túróczi Zoltán püspök végezte 
1951. március 6-án. 1955–56-ban az orgonát 
felújították és elektromos fújtatómotorral 
látták el. 1965-ben gyülekezeti terem épült, 
mely a téli időszakban istentiszteleti helyként 
szolgált. Az 1965. évi nagy tavaszi árvíz kö-
vetkeztében vizessé vált százötven éves régi 
parókia helyett 1968–69-ben az Lutheránus 
Világszövetség segítségével új lelkészlakás 
épült. 1974-ben a harangok villamosítása-
kor a katolikus hívek is adakoztak, hiszen a 
harangszó az ő halottaikat is elkísérte utolsó 
útjukra. A „puha diktatúra” idejében már a 
családi bibliaórák felelevenítésére is sor ke-
rülhetett. 1967-ben a gyülekezet megünne-
pelte megalakulásának, 1970-ben pedig a 
templomépítésének századik évfordulóját. 

Mindkét alkalommal Ottlyk Ernő püspök szol-
gált. 1978-ban Smidéliusz Katalint, 1982-ben 
pedig Smidéliusz Zoltánt is ő ordinálta lelkésszé 
a répcelaki templomban. Smidéliusz Ernő 
negyvenévi, nehéz körülmények között vég-
zett szolgálat után 1982-ben vonult nyugdíjba.

SMIDÉLIUSZ ERNŐ
(1913–1989)

A nagy hagyományú Nemeskéren szüle-
tett. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. 
1924-től 1932-ig a soproni líceum növendé-
ke volt. 1932 és 1936 között a Magyar Királyi 
Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi 
Karán, Sopronban teológiai tanulmányokat 
folytatott. A harmincas évek súlyos gazdasá-
gi válsága annak idején szüleire is erősen rá-
nehezedett, így teológiai tanulmányait csak 
bejárásos taníttatással tudták biztosítani. 
1936. június 21-én Győrött Kapi Béla püspök 
avatta lelkésszé. Ezt követően az akkori idők 
körülményei miatt két évig házitanítóskodott. 
1938-ban tett lelkészvizsgát, majd Körmen-
den (1938–1939), Uraiújfaluban (1939–1940), 
Pápán (1940–1941) segédlelkész, Marcalger-

Malaga Elza diakonissza nővér

Tekus Ottó kerületi missziói lelkész
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közületek: Menjetek el békességgel, mele-
gedjetek meg és lakjatok jól; de nem adjátok 
meg nékik, a mikre szüksége van a testnek; 
mi annak a haszna? Azonképen a hit is, ha 
cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. 
De mondhatja valaki: Néked hited van, né-
kem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd 
meg nékem a te hitedet a te cselekedeteidből, 
és én meg fogom néked mutatni az én cse-
lekedeteimből az én hitemet. Te hiszed, hogy 
az Isten egy. Jól teszed. Az ördögök is hiszik, 
és rettegnek. Akarod-é pedig tudni, te hiá-
bavaló ember, hogy a hit cselekedetek nélkül 
megholt? Avagy Ábrahám, a mi atyánk, nem 
cselekedetekből igazíttatott-é meg, felvivén 
Izsákot, az ő fiát az oltárra? Látod, hogy a hit 
együtt munkálkodott az ő cselekedeteivel, és 
a cselekedetekből lett teljessé a hit; és betel-
jesedett az Írás, a mely ezt mondja: Hitt pe-
dig Ábrahám az Istennek, és tulajdoníttatott 
néki igazságul, és Isten barátjának nevez-
tetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből 
igazul meg az ember, és nem csupán hitből. 
Hasonlatosképen pedig a tisztátalan Ráháb 
is, avagy nem cselekedetekből igazíttatott-é 
meg, a mikor a követeket házába fogadta, és 
más úton bocsátotta ki? Mert a miképen holt 
a test lélek nélkül, akképen holt a hit is cse-
lekedetek nélkül.”

(Jakab 2,14-26)

Gyümölcstermő hit

Ha többet nem is, egy mondatot megjegyez-
hettél az igéből: a hit pedig cselekedetek nél-
kül meghalt.

Hogyan hallgattad végig ezt az igét?
Lehet, hogy nagy lelki nyugalommal. Úgy 
gondolod, nincs is ebben semmi, ami a te 
életedet nyugtalaníthatná. Hiszen rendben 
van a te hited. Hitbuzgó szülők gyermeke 
vagy, hitben nevelkedtél. Még ma is temp-
lomlátogató vagy. Talán otthon a Bibliát is 
tanulmányozod. Így hát a te hitedben sem-

mi kifogásolni- valót nem lehet találni. Akik 
ilyen nyugodtak és megelégedettek a maguk 
hitével, azoknak a cselekedetek vonalán is 
így áll minden. Összhangban lévőnek tudják 
a hitüket és a cselekedeteiket. Testvér! Ha így 
hallgattad ezt az igét, ilyen nyugodtan és ön-
magaddal megelégedetten, akkor vedd most 
tudomásul, hogy ez az ige éppen téged akar 
bűnbánatra indítani a hiteddel és a cseleke-
deteiddel kapcsolatban.
De az is lehet, hogy ezt az igét nem ilyen nagy 
nyugalommal, hanem sokkal inkább mély 
megrendüléssel hallgattad. „A hit, ha cse-
lekedetei nincsenek, meghalt önmagában.” 
Ez az ige mélyen megrendíthette itt azokat a 
hitre jutott testvéreket, akik tapasztalatból 
tudják, hogy amikor Isten Szent Lelke elve-
zette őket a hitre, az utána következő időben 
a hitük és a cselekedeteik közé hogy tolako-
dott oda az újra meg újra feléledő óember, és 
hogyan lett akadály abban, hogy a hit teremje 
gyümölcseit, a cselekedeteket. Testvér! Ha ez 
a megrendülés lett úrrá rajtad, mikor az ige 
megszólalt, akkor gondolj arra, hogy ez az ige 
számodra is tartalmaz üzenetet. Nem nyug-
talanítani akar, hogy ez mindig így marad, 
hanem figyelmeztetést tartalmaz számodra, 
hogy a cselekedetek a hitnek olyan gyümöl-
csei, melyek soha el nem maradhatnak.
Lehetnek olyanok is az ige hallgatói között, 
akik mentségül és kifogásul más igékkel 
akarják ellensúlyozni, amit itt Jakab apostol 
olyan keményen hangsúlyoz.
Mindegy, melyik csoportba tartozol. Isten 
igéjét most úgy hallgasd, üzenetét úgy tedd 
magadévá, hogy az igazi, az élő, a gyümölcs-
termő hitet indíthassa el benned a Szentlélek 
Úristen.
Jakab azzal kezdi az igét: „Mi haszna, atyámfi-
ai, ha valaki azt mondja, hite van, de csele-
kedetei nincsenek?” S később úgy folytatja, 
hogy az ilyen hit halott. Tisztáznunk kell te-
hát, hogy nem holt hit, hamis hit, az ördö-
gök hite él-e bennünk. Arról ugyanis, akinek 
az életében csak ilyen hit van, azt mondja az 
apostol, az hiábavaló ember.
Aki csak addig jutott el a hitében, hogy elis-

gelyiben (1941–1942) helyettes lelkész volt. 
Tarján István halálát követően Répcelakra 
kapott helyettes lelkészi megbízást, ahol a 
gyülekezet hamarosan lelkészévé választotta, 
és 1942. június 28-án Rónay B. Gyula esperes 
iktatta hivatalába.
Munkásságának első évtizedében a belmisz-
sziói és evangélizációs mozgalom elkötele-
zett híve volt. Gyakran végzett evangélizációs 
szolgálatot Dunántúl számos gyülekezetében, 
és a répcelaki belmissziói otthon oktató és 
hitébresztő munkájának mindvégig részese 
volt. 1956 augusztusában résztvevője volt az 
evangélikus egyház lelki megújulását szor-
galmazó „nagybaráti találkozónak” és aláíró-
ja az itt megfogalmazott Észrevételek című 
dokumentumnak. Ezért a forradalom bukását 
követően (1958-tól) – több résztvevő társával 
együtt – államsegély-csökkentéssel büntet-
ték. A vasi egyházmegyében a Gusztáv Adolf 
Segélyszolgálat előadói és gyűjteményi fe-
lelősi tisztségeket viselte. Nehéz történelmi 
időszakban négy évtizedig, nyugdíjba vonu-
lásáig volt a gyülekezet hűséges lelkipászto-
ra. De nyugdíjas éveiben is szívesen végzett 
helyettesítési és alkalmi szolgálatokat. Rövid 
betegséget követően 1989-ben halt meg. A 
róla szóló megemlékezés szerint egész éle-
tében a szolgálat szenvedélyessége fűtötte. 
Temetésén hatalmas gyülekezet, köztük sok-
sok lelkésztársa búcsúzott tőle. Temetési ige-
hirdetésében Tekus Ottó szolgálata lényegét 
abban foglalta össze, hogy jézusi szeretettel 
haladt együtt a reábízottakkal.

Smidéliusz Ernő 1950. július 16-án,                                                                                           
Szentháromság ünnepe után 6. vasárnap 

elhangzott igehirdetése

„Mi a haszna, atyámfiai, ha valaki azt 
mondja, hogy hite van, cselekedetei pe-
dig nincsenek? Avagy megtarthatja-é őt a 
hit? Ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők, 
mezítelenek, és szűkölködnek mindennapi 
eledel nélkül, és azt mondja nékik valaki ti 

meri Isten létezését, aki úgy tekint fel Istenre, 
mint akitől csupán azt várhatja, hogy amikor 
bajba jutok, kiment, amikor betegség lep meg, 
gyógyulást hoz, amikor eső kell, esőt ad, aki 
mindazok után, hogy hallotta az evangélium 
örömhírét, még mindig csak ennyit vár Is-
tentől, és csak ebben látja Isten cselekedeteit, 
abban nincs élő hit. Annak hite nemigen több, 
mint az ördögök hite, akik rettegnek tőle.
Jakab apostol az élő, az igazi hit mögött más 
megtapasztalást tud. Az igazi, élő hit ott van, 
ahol az ember megragadta Istennek azokat a 
cselekedeteit, melyekkel Ő a mi üdvösségün-
ket olyan csodálatosan elkészítette. Amikor 
tudom, hogy Isten keze lenyúlt utánam, és en-
gem, elveszettet megkeresett. Amikor mindig 
gondolok arra, hogy értem, akinek csak bűne 
volt, felállíttatta a nagypénteki keresztet, és 
az Egynek halála által megmentett a bűnből. 
Amikor tudom már, hogy a húsvéti sír csak 
azért lett üressé, hogy nekem, akire a halál és 
rothadás várt volna, és egy sírhalom hervadó 
virágokkal, nekem legyen életem a halálban is. 
Amikor rágondolok arra, hogy milliónyi bű-
nöm mint megfizethetetlen adósság neheze-
dett életemre, és most el van törölve, amikor 
biztos vagyok afelől, hogy Isten kegyelméből 
gyermekévé fogadott el, amikor Istennek erre 
a sok drága cselekedetére azt mondom: mind 
értem van, és én mindent, amit tett, elfoga-
dok, amikor idáig jutottam, akkor már élő a 
hitem. Ezek nélkül ugyanis mondhatok akár-
mit a hitemről és beszélhetek akármit a cse-
lekedeteimről, egészen bizonyos, hogy halott 
a hitem, mely által soha meg nem igazulok és 
soha üdvösséget nem látok.
Van-e ilyen hited?
Ez az Isten cselekedeteit megragadó hit aztán 
sohasem marad puszta szó, hanem mindig 
cselekedet lesz belőle. Az élő hitű ember tud-
ja, hogy Isten mentette meg. De azt is tudja, 
hogy az ő megmentett élete csak akkor lesz 
áldott bizonyság mások előtt, ha hite termi 
a gyümölcsöket. Az élő hitű ember egyszer-
re csak azt veszi észre, hogy életútja ezernyi 
alkalma kínálja magát arra, hogy megmu-
tassa élő hitét cselekedetekben. Isten mentő 
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A répcelaki templom
az 1951. évi

renoválás után

szeretetének cselekedete engem is arra indít, 
hogy mentő szeretettel nézzek a másik em-
berre. Isten irgalma, amivel rajtam segített, 
arra indít, hogy az irgalmasság cselekedeteit 
gyakoroljam az ajtón kopogtató szűkölködővel 
szemben. Az Isten bocsánata, amelyet kaptam, 
cselekvésre indít, hogy megbocsássak annak, 
akivel évek óta haragban járok. Istennek cso-
dálatos áldozata, melyet érettem bemutatott, 
arra indít, hogy minden áldozatra képes legyek 
minden felebarátért. Istennek a hitben elfoga-
dott cselekedetei azonban sohasem tehetnek 
engem dicsekvővé. Nem én cselekszem a jót, 
hanem aki megragadott és aki elkészítette a jó 
cselekedetet a számomra. „Mert az Ő alkotása 
vagyunk, teremtetvén általa a Krisztus Jézus-
ban jó cselekedetekre, amelyeket elkészített az 
Isten, hogy azokban járjunk.” (Ef 2,10) 

Eszközzé lehettem-e az Isten kezében?

Élő hitemnek ezek a cselekedetei sosem lesz-
nek érdemekké, melyekkel Isten előtt majd 
követelődzően megállhatok. Az üdvössége-
mért Ő már mindent megtett, ahhoz én sem-
mit hozzá nem tehetek. Az élő hitnek ezek a 

cselekedetei nemegyszer a természetes embe-
ri gondolkodással ellentétesek. Gondolj csak 
a példára, melyet az apostol felhoz: Ábrahám 
Izsák feláldozásakor az élő hitnek cseleke-
deteit cselekedte. Feláldozni az egyetlen fiát? 
Nem rettenetes még csak rágondolni is, kést 
emelni arra, akiben a jövendőjét látta? De hitt 
az Istennek, és az élő hite erre a természetével 
homlokegyenest ellenkező cselekedetre is el-
indította.

Ez az ige az Isten cselekedeteit megragadó élő 
hitet, mely gyümölcsöket terem, akarta most 
eléd tárni azért, hogy Szentlelke által ilyen élő 
hitre vezessen. Vajon hogyan fogadod ezt az 
igét? Tárt szívvel, vagy úgy, mint sok más elfe-
lejtett igét, és mész tovább utadon hamis hittel 
a pokol felé?
Ez az ige nem arról akart ma szólni neked, ami 
olyan igen kínálkozott: hit vagy cselekedet. 
Nem is arról: hit és cselekedet. Hanem arról 
a szeretetben munkás hitről, amit Urunk szá-
mon kér majd tőlünk. Mert Jézus szavai sze-
rint nem az megy be az Ő országába, aki azt 
mondja, Uram, Uram, hanem aki cselekszi a 
mennyei Atya akaratát.

A répcelaki templom II. világháborús emléktáblája



54 55

Répcelak evangélikus templomának építé-
se 1869 tavaszán kezdődött Geschrey Lajos 
sárvári építőmester (Tarcsa/Tatzmannsdorf, 
1829 – Sárvár, 1909) tervei alapján. Az építés 
költségét, mely 17.856 Ft-ra rúgott, nyolc év 
alatt rendezte a gyülekezet, melyben segítsé-
gére volt a Gusztáv Adolf Gyámintézet, vala-
mint Radó Ignácz és második felesége, Ajkai 
Ajkay Cecília nagylelkű felajánlása. A temp-
lom még a maga idejében is rekordidőnek 
számító másfél év alatt készült el. A temp-
lomszentelést 1870. november 13-án Karsay 
Sándor szuperintendens és Poszvék Sándor 
esperes végezték. A templom berendezési 
tárgyait a Kund Sámuel kezdeményezésére 
megalakult nőegylet szervezésében szerez-
ték be. Így nekik köszönhető a kegytárgyak, 
a gyertyatartók, a keresztelőkút, a templomi 
csillárok, valamint a toronyóra és a templom-
kerítés megvásárlása, illetve elkészítése. 
A homlokzati tornyos, nyújtott téglalap alap-
rajzú, síkmennyezetes templombelső egyenes 
záródású, melyben a karcsú faoszlopok vég-
falig futó karzatokat hordoznak. A bejárat-
tal szemben található a szószékoltár, mely-
nek feljárata az oltár mögött megbúvó ajtón 
át elérhető sekrestyéből nyílik. A historizáló 
stílusban épített szószékoltár abba a típus-
ba tartozik, melyben a hangsúlyos oltárfal 
fölött a szószék és a hangvető együttese is 
teljes méretében megjelenik. A téglatest ala-
kú oltármensa mellett kétoldalt kubus alakú 
konzolokon egy-egy faoszlop áll. Az oszlopok 
nem hengeres kialakításúak, hanem enyhén 
szögletesek. Fejezetük stilizált, egyedi kiala-
kítású. A hengeres nyaktag fölött, a párkány-
tól lefelé, az oszlopfő három oldalán áttört, 
faragott, félköríves keretben egyedi motí-
vumokkal imitálják a fejezetet. Az egyszerű, 

egyenes vonalú főpárkány az oszlopok fölött 
előrenyúlik és a szószék két oldalán egy-egy 
virágvázát hordozó, a szószékkosár fele ma-
gasságáig érő díszes konzolban folytatódik. A 
szószék enyhén előrelép az oltárfal fölött, és 
benyúlik az oltár fölé. A hatszög három olda-
lát mutató kosártest visszafogott motívumai 
hatásosan emelik ki az igehirdetés helyét. A 
hangvető szélét faragott, pártázatos motí-
vumsor keretezi. A hangvető tetején kereszt 
helyezkedik el, a lelkész feje felett pedig fa-
ragott és aranyozott dicsfényeken a Szentlé-
lek galambja látható. Az oltárfal oszlopokkal 
keretezett részét teljes nagyságában kitölti a 
téglalap formájú oltárkép. A kvalitásos kép 
Krisztus keresztelésének jelenetét ábrázolja 
a Jordán folyónál. Az oltárképet az 1859-ben 
osztrák báróságot nyert Radó Gedeon (1811–
1876) tábornok Itáliában szerzett gyűjtemé-
nyéből adományozta a gyülekezetnek. 
A szószékoltár a Luther-rózsa mellett a leg-
erőteljesebb és legjellegzetesebb evangélikus 
szimbólum annak ellenére, hogy használa-
ta a történelem során sosem volt kötelező. 
A katolikus felfogással ellentétben Luther 
az oltáriszentséget nem megigazító áldozat-
ként, hanem Krisztus egyetlen és megismé-
telhetetlen keresztáldozatában való részese-
désként értelmezte. Az evangélikus liturgia 
középpontjába az ige hirdetése és az úrva-
csora kiszolgáltatása került, melyek egyen-
lő hangsúllyal jelentek meg a belső térben. 
Ennek megfelelően az istentiszteleti tér el-
rendezésének is tükröznie kellett ezeket a 
prioritásokat. A mellékterektől megtisztí-
tott, egységes térben, mely biztosítja úgy a 
hívők, mint a prédikátor számára a közvet-
len, akadálymentes kommunikációt (jól látni 
és hallani az igehirdetőt), ideális megoldást 

A répcelaki
szószékoltár

A répcelaki
templom

szószékoltárának
mai formája
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kerestek evangélikus elődeink.  A templom 
főbejáratával szemben elhelyezkedő kul-
tuszközpontban összpontosult mindaz, ami 
megmaradt a római katolikus mise reformja 
után. Egy helyre került az igehirdetés helye, 
a szószék és az oltárasztal. Egybeépítve nem 
alá- vagy fölérendeltséget, hanem az össze-
tartozást fejezte ki. Ennek jele volt a közelben 
elhelyezett keresztelőkút is. Az így kialakult 
szószékoltár-forma koronként, régiónként és 
gyülekezetenként különböző változatokkal 
jelent meg, melyek híven követték a korstí-
lusok, a barokk, a klasszicizmus és a historiz-
mus stílusirányzatait. Répcelak szószékoltára 
készítésének idején a Kárpát-medencében az 
ekkor jelentkező romantika hatására háttérbe 
szorult a klasszicizmus letisztult formavilága, 
és teret engedett a történelmi stílusok (első- 
sorban a gótika) motívumkincsének és esz-
köztárának. 

Annak ellenére, hogy a magyarországi pro-
testantizmus a történelem során a viszony-
lagos vallásszabadságot csak folyamatos küz-
delmek árán tudta úgy-ahogy biztosítani, a 
hitviták és a politikai nézetek kifejezésének 
szándéka mindig elkerülte a templomot, és 

annak falain kívülre került. Az evangélikus 
templombelsőknek, szószékoltároknak, ol-
tárképeknek vagy festett karzatoknak a ka-
tolikus templomok egy részével ellentétben 
(vagy a német főúri kezdeményezésre épült 
evangélikus templomokkal ellentétben) nincs 
vagy csak elenyészően kevés az aktuálpoli-
tikai töltetük. A programok, a hitviták és a 
sajátos nézetek kifejezése, kibontása és ter-
jesztése a protestantizmuson belül elsősorban 
nem a képzőművészetek, hanem az irodalom 
területére koncentrálódott. Az evangélikus 
templombelsőkben túlnyomó részben a hit 
alapvető igazságait kifejezni akaró, tanító 
jellegű művészeté lett az elsődleges szerep. 
A barokk művészet polemizáló, programokat 
bemutató jellege alapvetően hiányzott. Poli-
tikai programoktól mentesen ezek az alko-
tások a helyi közösségek hitvilágát, Istenhez 
való viszonyát tükrözik leginkább, magukon 
hordozva nemzetiségük, származásuk jelleg-
zetességeit is. Répcelak evangélikus szószék–
oltára szép példája a klasszicizmus letisztult 
formavilágát a romantika hatására historizáló 
elemekkel vegyítő építményeknek. 

Harmati Béla László, múzeumigazgató

Az evangélikus 
templom orgonája

A répcelaki templom oltárkerítése
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Harangjaink

Harangfölirat
(Ars poetica)

azért harang a harang
hogy hívja az élőket
temesse a holtakat
s hogy árvíz jégverés
tűzveszély idején
s hódító horda láttán
félreverjék
Kányádi Sándor 1986

A répcelaki evangélikus templom orgonája 
ismereteink szerint eredetileg a bécsi Josef 
Seyberth orgonaépítő műhelyében készült, és 
1871-ben, az új templom szentelésének évé-
ben került a templomba. Ez a hangszer még 
egymanuálos volt, és több mint száz év után 
az ezredfordulóra használhatatlan állapotba 
került. Az egyházközség ekkor döntött úgy, 
hogy az esedékes felújítás keretében egyben 
bővíti is a hangszert.

A jelenleg a templomban álló orgona terveit 
Trajtler Gábor orgonaművész, a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház zeneigazgatója ké-
szítette. A hangszer két manuállal, pedállal, 
összesen 14 regiszterrel épült meg Kiss István 
szombathelyi orgonaépítő műhelyében 2001-
ben. A bővítés következtében új játszóasztal 
került kialakításra az akkor szokásos, egysze-
rű kivitelben. A hangszer hangképe tükrözi a 
kor orgonaépítészeti ideálját, amely a barokk 
kor hangzásvilágát igyekszik megidézni:

1. manuál
Principal 8’, Traversflöte 8’, Doppelflöte 8’, 
Octave 4’, Quinte 2 2/3’, Superoctave 2’, 
Mixtura 2x (1 1/3’-1’)
2. manuál
Bourdon 8’, Rohrflöte 8’, Waldflöte 2’, Acuta 
2x (1 1/3’-1’)
Pedál
Subbass 16’, Violonbass 8’, Violoncello 8’

A kopulák és a hangok lebegtetésére szolgá-
ló tremoló lábkapcsolók formájában kerül-
tek beépítésre. A hangszer a ma is legmo-
dernebbnek tartott mechanikus játszó- és 
regisztertraktúrával épült, amely közvetlen 
kapcsolatot biztosít az orgonista számára a 
billentyű és a megszólaló síp között, és egy-
ben minimális karbantartással hosszú távra 
biztosítja a hangszer megbízható működését.

Wágner Szilárd
orgonafelügyelő

A csánigi harangláb
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ból: „Harangjuk a faluban haranglábon.” A 
harangláb anyagát azonban nem jegyezte 
fel. 1871-ben a gyülekezeti jegyzőkönyv be-
jegyzése szerint a presbitérium arról dön-
tött, hogy az iskolabővítés nagyrészt a falu 
közepén álló, de már feleslegessé („szükség-
telenné”) vált harangláb elbontott anyagá-
ból történjen. A harangot ugyanis a templom 
építésekor annak tornyában helyezték el, 
ahogy Kund Sámuel írja: „Répcze-Lak evang. 
lakosai engedték át az eddigi haranglábból a 
toronyba közös használatra.” A presbitéri-
um döntéséből arra is következtethetünk, 
hogy ekkor a harangláb – helyesebben ha-
rangtorony – már téglából épített lehetett, 

mint ahogyan erre a környéken számos pél-
dát találunk (Hegyfalu, Jákfa, Répceszeme-
re).                                                                                                                                                                     
Patay Gábor Vasi harangok című dolgozatá-
ban írja: „A templom építése (1870) előtt va-
lószínűleg egy harangja volt a gyülekezetnek, 
amely addig haranglábon volt elhelyezve. 
Mester és öntési év ismeretlen. Súlya 182 kg.” 
A fentiekből megállapítható, hogy a harang 
helye az évszázadok alatt nem változott, és 
Répcelak 1857. évi kataszteri térképén is azo-
nosíthatónak gondoljuk. Akkor Fülöp Pál 
és Vörös Mihály házai között (jelenleg a Pe-
tőfi Sándor utca 28. számú ház kocsibejárója 
előtt), az úttest kiöblösödésében helyezkedett 
el. Azt azonban a nagy időtávolság miatt nem 
mondhatjuk teljes bizonyossággal, hogy az 
1633-ban említett harang az 1871-ben meg-
lévővel azonos. Mindenesetre ez az a harang, 
melyet 1915-ben, amikor a harangok hadi cé-
lokra történő felajánlásáról kellett dönteni, 
a laki lutheránus lakosok ajándékának ne-
veznek. Az első világháborúig legkisebb ha-
rangként szolgált. Az első világháború során 
azonban 1916. július 12-én (esetleg 1917-ben) 
rekvirálták. 
A második ismert és jelenleg is meglévő, leg-
nagyobb harang Szentmártoni Radó Ignác és 
neje, Ajkay Cecília adományából készült, és 
feliratában is hirdeti nevezettek „kegyes buz-
góságának” emlékét. A 608,75 kg súlyú ha-
rangot Seltenhofer Frigyes öntötte 1870-ben 
Sopronban. A rekvirálást is elkerülte, mivel a 
presbitérium eredményesen hivatkozott arra, 
hogy a harang nem gyülekezeti, hanem ala-
pítványi (Szentmártoni Radó Ignác és neje, 
Ajkay Cecília Alapítvány) tulajdon. 
1870-ben az egyesült répcelak-csánigi gyüle-
kezet az említett Seltenhofer Frigyes soproni 
harangöntő mesterrel egy másik 315 kg súlyú 
harangot is öntetett. Ez volt az első világhá-
borúig a középső harang. 1915-ben ezt aján-
lotta fel a gyülekezet hadi célokra, és a rekvi-
rálás 1916. július 12-én meg is történt. 
Az első világháború során elvesztett („áldo-
zatul esett”) két harang pótlása a háborút kö-
vetően hamarosan megtörtént.

RÉPCELAK

Répcelaki harangról a legrégebbi feljegy-
zést Kis Bertalan evangélikus püspök 1633. 
évi vizitációjának jegyzőkönyvében találjuk. 
„Volt itt egy kápolnácska az falu középben, 
hol most az harang vagyon, fábúl csinált, 
melynek helye most is megtetszik.” Ez a le-
írás egyrészt rögzíti a harang helyét a falu kö-
zepén, másrészt arra is következtethetünk, 
hogy az említett harangnak szükségszerűen 
valamilyen haranglábon kellett függnie, mi-
vel a kápolnácska már nem állt. Ezt meg is 
erősíti Kazó István katolikus főesperes Rép-
celakkal kapcsolatos megállapítása 1698-

A harangláb helye Répcelak 1857. évi térképén

A világháborúban 1915. január 22-én hősi ha-
lált halt kedves fiuk, Szalay Kálmán emléké-
re szülei, Szalay Sándor, „a gyülekezet buzgó 
gondnoka” és neje, Szarka Eszter 1920-ban 
Seltenhofer Frigyes soproni harangöntő gyá-
rában öntetett 150 kg-os súlyú harangot ado-
mányozott a gyülekezetnek. A harangot 1921. 
január 9-én szentelte fel Kapi Béla püspök. Ez 
a harang a világháború előtti legkisebb ha-
rangot pótolta, jelenleg ez a középső harang. 
1924–25-ben a középső harang is elkészült. 
Ez volt a felirata: „Jer dicsérjük Istent! Ön-
tette a Répcelak-Csánigi ágh. h. evang. egye-
sült gyülekezet 1924.” A Seltenhofer cég által 
szállított harang hangja azonban a megren-
delt B hang helyett A hangúnak bizonyult. 
Miután a hibát a gyár szakértői is elismerték, 
1925. elején új, 315 kg súlyú harangot öntöt-
tek. 1925. március 15-én „szép ünnepség ke-
retében” szentelte fel Zongor Béla esperes. A 
harang csaknem két évtizedig szolgált, a má-
sodik világháború során 1944. május 14-én 
hadi célokra rekvirálták. 
A három harang 1930-ig a toronyban faáll-
ványzaton volt elhelyezve, melyet ekkor a 
jelenleg is meglévő vasállványzatra cseréltek 
ki. 
A második világháborút követően hosszú 
ideig csak két harangja volt a gyülekezetnek. 
Végül 2005-ben a felújított templom 135 éves 
újraszentelésének alkalmából Gombos Miklós 
őrbottyáni harangöntő mesterrel Isten dicső-
ségére 115 kg-os harangot öntettek. Ezt a je-
lenlegi kisharangot 2005. szeptember 25-én 
szentelte fel Ittzés János püspök. 

CSÁNIG

Csánigi harangra vonatkozó első adat 1671-
ből való. Ekkor Fekete István evangélikus 
püspök vizitációjának jegyzőkönyve a to-
ronyban egy harangot említ. Ezt követően 
1903-ig a katolikus canonica visitatiók jegy-
zőkönyvei tartalmaznak részben új, részben 
egymást kiegészítő adatokat. Kazó István Vas 
vármegyei főesperes vizitációjakor 1698-ban 
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a harang még mindig a zsindelytetős fator-
nyocskában volt elhelyezve. 1758-ban Bat-
thyány József pozsonyi prépost vizitációjakor 
azonban a harang már nem a toronyban, ha-
nem egy haranglábon (faoszlopokon) függött 
a templomtól északi irányban. Szily János 
szombathelyi megyés püspök vizitációjakor 
a harang súlyát 84 kg-nak írják. Az 1838. évi 
egyházlátogatáskor már azt is megjegyezték, 
hogy ebben az időben (feltehetőleg mindig) a 
harangot az evangélikusokkal közösen hasz-
nálták. Ezt a későbbi evangélikus források is 
megerősítik. 1875-ben az evangélikusok, kik 
a községben nagy többségben voltak, „barát-
ságos egyezség folytán” a harangot a katoli-
kusoktól kivásárolták (akik aztán 1877-ben a 
soproni Seltenhofer Frigyessel 36 kg-os ha-
rangot öntettek). A kivásárolt harangról írták 
1915-ben, hogy „még abból az időből való, 
mikor Csánig lakossága római katolikus volt”. 
Patay Pál ismeretlen mester által öntött, régi 
(ha nem is középkori) 70 kg súlyú harangként 
írja le. Bizonytalan, hogy azonos-e az 1671-
ben és 1698-ban létező haranggal, mert 1903-
ból származó adat szerint 1709-ben Bécsben 
öntötték. 
1875-ig tehát közös katolikus-evangélikus, 
1875-től 1903-ig egyetlen evangélikus, 1903-
tól kisebbik evangélikus harangként szolgált. 
Végül 1916. július 12-én rekvirálták.

1903-ban Széles József és neje, Király Eszter 
355 kg súlyú harangot öntettek Seltenhofer 
Frigyes fiainak soproni műhelyében, „két ha-
rangra való vasharanglábakkal” (ez utóbbit a 
csánigi nőegylet anyagi támogatásával). A ha-
rangot 1903. pünkösd másodnapjának ünne-
pén szentelte fel Kund Sámuel esperes. 
Az első világháború során rekvirált kisebbik 
harang helyett 1923-ban Gömböcz Sándor „a 
kicsiny hitbuzgó csánigi gyülekezet egyház-
szeretetéről és áldozatkészségéről ismert és 
becsült” tagja és neje adományozott 100 kg-
os harangot a gyülekezetnek, mely szintén 
Seltenhofer Frigyes fiainak soproni gyárában 
készült. A harangot 1923 pünkösd másodnap-
jának ünnepén szentelte fel Zongor Béla es-

peres. A harang a jelenleg is meglévő kisebbik 
harang. 
Ugyanekkor avatták fel a „lelkes, szép érzésű 
lakosság” által közáldozattal emeltetett „mű-
vészi kivitelű emlékoszlopot”, mely Csánig 
község hősi halált halt fiainak állít emléket. 

Az első világháborús hősi emlékmű Csánigon A Seltenhofer cég számlája
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A répcelaki iskola 1942-ben

Luther különös gondot fordított a gyerme-
kekre: úgy tekint rájuk, mint „pompás, örök 
kincsre”, amelyet meg kell óvni Isten számára. 
Ezért „pedagógiai reformjainak a középpontjá-
ban az a gondolat áll, hogy nincs szentebb em-
beri tevékenység a nevelésnél. Semmivel sem 
»érdemelhetik ki« szerinte jobban a szülők az 
örök üdvösséget, mint azzal, hogy istenfélő, be-
csületes és munkaszerető gyermekeket nevel-
nek. Nem a böjtölés, a búcsújárás, a templom-
építés vezet el a mennyországba, hanem éppen 
a nevelői feladatok hűséges, lelkiismeretes 
teljesítése. Ennek pedig záloga a fegyelmezett 
és erkölcsös családi élet, s ebből indulhat csak 
ki a lelki javak megbecsülése éppúgy, mint a 
munka szeretete és a kötelességek tisztelete” 
- írja Fabiny Tibor egyháztörténész A soproni 
evangélikus líceum története című tanulmá-
nyában.
A megfelelő családi nevelés szükségessége 
mellett azonban Luther kiemelt hangsúlyt 
helyezett az iskolai oktatásra is.  
Szebenyi Péter Új korszak kezdete az euró-
pai pedagógiában: Az iskolai népoktatás 

követelménye című tanulmányában kiemeli, 
hogy a kötelező iskolai népoktatás követel-
ményeit először messze hangzóan a refor-
máció, személy szerint Luther hirdette meg. 
Alsó szinten a káté mellett legfontosabbnak 
az anyanyelvű olvasás és írás tanítását tartot-
ta. A „minden gyereket iskolázni kell” lutheri 
követelmény a reformáció hatására Magyar-
országon is széles körben elterjedt, s nemcsak 
a protestáns, hanem a katolikus egyházban is. 
A kezdeményezés nyilvánvalóan a reformáci-
óból indult ki. 
Ugyanezen elvek hatásait kultúrtörténeti 
összefüggésbe helyezve értékeli Nemeskürty 
István Diák, írj magyar éneket című művé-
ben. A reformáció „a vallás és hit világán túli 
alapvető kulturális jelentősége, hogy a szent 
tanok: az ige (verbum) anyanyelvű oktatását 
követelték, egyenest előírva minden hívőnek, 
hogy a Szentírást személyesen tanulmányoz-
za. Ez a célkitűzés páratlan lendületet adott 
a nemzeti nyelvű irodalmak – már a huma-
nizmus hatására megindult – kibontakozásá-
nak. Hogy az Ó– és Újszövetséget olvashassa: 

A népiskola dícsérete

A répcelaki templom legfiatalabb harangja
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a hívőnek el kellett sajátítania a betűvetést. 
Szaporodott tehát az alapfokú ismereteket 
nyújtó iskolák száma. Gyakorlatilag minden 
faluban, ahol a lutheri vagy calvini elvek lel-
késze működött: volt egy elemi iskola is, ahol 
a betűvetést és a számtani alapműveleteket 
tanították. Ennek folytán ugrásszerűen nőtt 
az írni-olvasni tudók száma, különösen pedig 
a nem nemesi rétegekben.” 
Nem véletlen tehát, hogy az iskola és az okta-
tás kérdéseivel már a 17. századi püspöki vi-
zitációk is kiemelten foglalkoztak. 1633-ban 
Kiss Bertalan püspök, az akkori anyagyüleke-
zet Nick aktuális oktatási állapotát írta le: „Itt 
az scholaház régente volt az plebánia cúriából 
kiszakasztva, mely most puszta, kinek építé-
sére mind az patrónus s mind az communitás 
auditórum tartozik.” Ez a leírás, valamint a 
tanítóra vonatkozó megjegyzés: „mikor os-
kolamester nem volt ez helben, harangozót 
tartottak”, az oktatás régebbi, ha nem is fo-
lyamatos jelenlétére enged következtetni. 
Az adott időpontban épp volt oskolamester, 
Borsos István, aki a helybéli gyermekek mel-
lett vidékieket is oktathatott. Erre utal, hogy 
fizetésének részletezésekor a helyi javadalom 
leírása után a következő megjegyzést fűzték: 
„vidék, az mind megalkhatik”.
1671-ben Fekete István püspök vizitációjának 
jegyzőkönyve pedig a csánigi helyzetet írta le. 
Az iskola a templomtól keletre helyezkedett 
el, a tanító Bosoki Mátyás, ki jövedelmét Csá-
nigról és Répcelakról kapta. 
Ezekből a szórványos és a pillanatnyi álla-
potot rögzítő leírásokból természetesen csak 
óvatos következtetéseket vonhatunk le. Any-
nyi azonban bizonyossággal megállapítható, 
hogy az iskolai oktatás, ha nem is állandó jel-
leggel, de a 17. század elejétől településeinken 
is a gyülekezeti élet részét képezte. 
Az úgynevezett gyászévtizedet követő idő-
szakban a soproni 1681. évi országgyűlést kö-
vetően annak ellenére, hogy a törvény szerint 
csak az artikuláris helyeken volt biztosított 
a szabad vallásgyakorlat, településeink gyü-
lekezete megelevenedett és az iskolai oktatás 
is feléledt. Ebből az időszakból (1685–1710) 

laki tanuló járhatott ide, de jelenlétükre több 
érdekes bizonyítékot is találunk. 

Alapvető változást a II. József által kiadott 
úgynevezett türelmi rendelet hozott, mely 
biztosította a protestánsok számára a vallás-
szabadságot. „A protestánsoknak megenged-
tetik, hogy azon helyeken kívül is, ahol eddig 
már nyilvános vallásgyakorlattal bírtak, ha-
csak legalább száz család él együtt, amely ké-
pes lelkészt és oskolatanítót tartani, imaházat 
és iskolát építhessenek.” 

Az új anyagyülekezetben, Uraiújfaluban már 
a megalakulás évében, 1784-ben megkezdő-

ha az iskola állapotáról nem is rendelkezünk 
adatokkal, az itt tevékenykedő tanítók sze-
mélye alapján és tevékenységük időszakait fi-
gyelembe véve viszonylagosan folyamatos és 
magas színvonalú oktatásra következtethe-
tünk. Hrabovszky György adata szerint Jugo-
vics Mihály nyolc évig volt csánigi tanító. Ezt 
az időszakot id. Magassy Sándor egyháztörté-
nész az egyéb életrajzi adatok alapján 1685 és 
1693 közé teszi. Őt 1696-tól 1697-ig Rossiár 
Dániel követte, kinek szolgálati helyei közt 
Csánig mellett Lak is fel volt tüntetve. A kor 
szokása szerint – lutheri követelményeknek 
megfelelően – a későbbi lelkészek pályájukat 
tanítóként kezdték, mint ezt a két említett 
tanító esetében is megállapíthatjuk. 1705-től 
1710-ig Boros (Szakonyi) Mihály szerepel csá-
nigi tanítóként a korabeli dokumentumok-
ban. 
Ezt követően az artikuláris gyülekezetek ko-
rában (1730–1783) sem szűnhetett meg a csá-
nigi iskola, mert az akkori katolikus vizitáci-
ók is találtak itt tanítókat, csak már katolikus 
vallásúakat. 1758-ban Takács Zsigmondot és 
1780-ban Keresztúri Istvánt említik. A nicki 
plébánia anyakönyveiben fellelhető adatok 
alapján azonban további kiegészítéseket is te-
hetünk. Ezekben ugyanis 1752 és 1758 között 
Török István, 1776 és 1780 között Boros József, 
1780 és 1786 között a már említett Keresztúri 
István csánigi katolikus tanítókra vonatko-
zó bejegyzések szerepelnek. Arról azonban 
nem rendelkezünk adatokkal, hogy a csánigi 
katolikus iskolába, melyhez Lak is tartozott, 
milyen arányban jártak evangélikus gyere-
kek. De a települések lakosságának vallási 
megoszlása alapján feltételezhető, hogy ezek 
száma számottevő lehetett.
Ugyanezen időszakban azonban az anyagyü-
lekezetben, Vadosfán kiváló evangélikus is-
kola működött, melynek színvonala az évek 
során folyamatosan emelkedett, tanulólét-
száma gyarapodott, és nemcsak elemi ok-
tatást folytatott, ugyanis mellette kisgim-
názium (latin iskola) is működött, amely a 
soproni főiskolára készítette fel a tanulókat. 
Azt sem tudhatjuk pontosan, hány csánigi és 

dött az elemi oktatás, 1786-ban pedig Rép-
celak filiában is. 1788 tavaszán itt is épült 
iskola, amit imaháznak is használtak. Az is-
kola működéséről a 19. század közepéig nem 
rendelkezünk írásos feljegyzéssel. A folya-
matos, magas színvonalú oktatást biztosító 
tanítók neveit azonban pontosan ismerjük: 
Pál Ferenc (1786–1791), Nagy Ferenc (1791–
1817), Tatay Gábor (1818–1824), Badáczy Lajos 
(1824–1834), Halász Gábor (1834–1846), Sass 
József (1846–1896). Kiváló felkészültségüket 
bizonyítja, hogy a század folyamán tanítvá-
nyaik közül kilenc lelkész és tíz tanító került 
ki. A történeti részekben leírtak alapján azt is 
megállapíthatjuk, hogy a gyülekezet önálló-

A répcelaki népiskola (oratórium) és tanítólakás az 1857-es térképen
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nem csekély kárára”. Az iskola bővítéséről 
1872-ben a templomépítést követően döntöt-
tek. Elhatározták a régi iskola és oratórium új 
szárnnyal való bővítését, mely 1875-ben ké-
szült el. 1875. október 17-én Poszvék Sándor 
esperes szentelte fel a Répcelakon épült új is-
kolát, mely két tanteremből, egy segédtanítói 
lakásból állt. A későbbiekben ezt a második 
tantermet is teljesen felszerelték, és másod-
tanítói állást rendszeresítettek. Sass József 
mellett Tóth Imre (1885), Lipenszky Ferenc 
(1886–1889), Sümegi Sándor (1889–1894), 
Posch Károly (1894–1896) voltak a másod-
tanítók. Sass József 1896-ban bekövetkezett 
halálát követően Szigethy Dénest hívták meg 
első tanítónak, aki 1925-ig, nyugdíjazásáig 
tevékenykedett itt. A másodtanítói állást Né-
meth Jenő (1897–1899), Ihász Ferenc (1899–
1905), Macher Béla (1905–1909), Buthy Gyula 
(1909–1911) Ihász Sándor (1911), Tóth István 
(1911–1920), és Vörös Lajos (1922–1928) töl-
tötték be.
1911-ben újabb tantermet és két tanítólakást 
építettek, melyhez 20.000 korona kölcsönt 
vettek fel. E célra a kerületi jegyzőkönyv sze-
rint a római katolikus vallású Skultéty Mihály 
is adakozott. A harmadik tanítói álláshelyen 
Káldy Margit (1911–1922) tevékenykedett.
A gyülekezet iskolái az első világháborút kö-
vetően is jó rendben működtek. Répcelakon 
a tantermek és a tanítólakások már adottak 
voltak. 1928–29-től a tanítói kar állandósult. 
Gőcze István igazgató, Takács Ernő és Sass 
Vilma tanítók egészen az államosításig oktat-
ták és nevelték a jövő nemzedékét. A II. vi-
lágháborút követően az addigi hatosztályos 

ságáig terjedő időszak tanítói – de később is 
Csánigon Horeczky Gyula egészen 1918-ig – 
ún. lévita tanítóként tevékenykedtek, azaz az 
anyagyülekezettől távol lévő filiákban megbí-
zás alapján egyes lelkészi teendőket is ellát-
tak.
Az 1866-ban önállósult répcelak–csánigi gyü-
lekezet életében is kiemelt figyelem fordult 
az oktatásra. Már 1865-ben fontos határoza-
tokat hoztak: „az egyesült oskolás növendé-
kek – egy tanítónak túl terhelő – sokasága, 
s a nevelés szent ügye érdekében” jól kikép-
zett segédtanító hívását kezdeményezték, 
és 1866–tól 1874–ig az alábbi segédtanító-
kat alkalmazták: Luttenberger Ágost (1866), 
Bernáth Sándor (1869–1871), Csizmazia Pál 
(1872–1874). Vasárnapi oskola (ismétlő iskola) 
indításáról is döntöttek: „...hogy az oskolából 
kimaradt 12-16 évig számítandó növendékek 
tanulmányaik ismétlése végett minden jóban 
és hasznosban megerősíttessenek.” A temp-
lomépítés tervezése kapcsán 1868-ban pe-
dig ezt jegyzik meg: „hogy drága kincseink, 
jövőnk reményei, oskolás gyermekeink fele 
számára sem elegendő nagy oskolaszobában 
összeszoríttatnak, lelki, testi gyarapodásuk 

népiskolai oktatási rendszer átalakult. 1946-
ban a gyülekezet – a hatályos jogszabályoknak 
megfelelően – megszervezte a nyolcosztályos 
általános iskolai oktatást. Ettől az évtől kezdve 
a csánigi felső tagozatosok is Répcelakra jártak 
át. Az új helyzet következtében a tanári kar is 
bővült (Szabó Kálmánné, Takács Ida, Sokoray 
Izabella, Vörös Endre). 1948-ban az államosí-
tás szüntette meg az ekkor Répcelakon és Csá-
nigon négy tanteremben nyolc pedagógussal 
működő oktatási intézményeket. Smidéliusz 
Ernő lelkész a következő gondolatokkal bú-
csúztatta a százötvenkét éve folyamatosan 
működő evangélikus iskolát: „Nem mondhat-
ja senki, hogy nem neveltünk igaz hazafiakat. 
Hisszük, hogy a sok áldozat, amit a gyüleke-
zet az iskoláiért hozott, nem volt hiábavaló.”

Csánig már 1872-ben jelezte, hogy önálló is-
kolát kíván felállítani. Így az akkori répcela-
ki közös erővel történő átépítés feltételeiben 
nem tudtak megállapodni. 1874-ben Csáni-

A csánigi iskola 1942-ben

A répcelaki igazgatói lakás 1942-ben

gon is elindult az elemi oktatás, iskola és ta-
nítólakás céljára ingatlant vásároltak, mely-
nek árát 1883-ig fizették ki. 1880-ban már 
nagyobbítás vagy építés szüksége merült fel, 
„de az idő mostohasága és szüksége miatt” ezt 
a „boldogabb időre” halasztották. 1883-ban 
az egyházmegyei közgyűlés hívta fel figyel-
müket „...gondoskodjanak a célszerűtlen he-
lyiségek átalakításáról.” A csánigi gyülekezet 
jegyzőkönyvben rögzítette, hogy „élénken 
érzi egy czélnak teljesen megfelelő épület fel-
állításának szükségességét, de a községet ért 
nagymérvű tűzi szerencsétlenség következ-
tében nincs abban a helyzetben, hogy ennek 
megvalósítását eszközölhesse”. 1889-ben a 
csánigi tervezett iskolaépítés céljaira a katoli-
kus hívek is adományt gyűjtöttek. Tanítójuk, 
Horeczky Gyula (1874–1918) lévita tanítói 
munkásságáról már az előzőekben megemlé-
keztünk. Az ő nyugdíjba vonulását követően 
Nitschinger János (1918–1922), majd 1922-től 
Vörös Endre tanított Csánigon.

Az 1911-ben épült répcelaki tanítólakás
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Hogy az utókor is képet alkothasson népta-
nítóink szerteágazó közegyházi és társadalmi 
tevékenységéről Horeczky Gyula csánigi és 
Gőcze István répcelaki igazgató-tanító mun-
kásságából emelünk ki részleteket.
Horeczky Gyula negyvennégy évig volt a 
csánigi gyermekek (évente 45-77)  „fárad-
hatatlan munkásságú és ügybuzgó” oktató-
ja és nevelője. Közegyházi munkásságának 
kiemelkedő területe a tanító-egyesületek 
munkájában betöltött vezetői szerepe. A Vasi 
Közép Egyházmegye tanítóegyesületének el-
nökeként, az egyházkerületi tanítóegyesü-
let alelnökeként tanító társai széles körének 
megbecsülését bírta. Társadalmi tevékeny-
ségei közül mindenekelőtt a tűzrendészet te-
rületén kifejtett munkássága emelendő ki. A 
Vas vármegyei tűzoltószövetség első titkára, a 
Sárvári járás I. tűzrendészeti kerületének fel-
ügyelője volt. E téren szerzett érdemeiért az 
uralkodótól 1912-ben a koronás arany érdem-
kereszt kitüntetést kapta. Mindezek mellett 

 A régóta tervezett iskolabővítés végül 1928-
ban történt meg, amikor építési államsegély 
segítségével, a régi iskola telkén új iskola-
épületet (tanító lakás, tanterem) hoztak lét-
re. Ebben az új tanteremben 1948-ig folyt az 
evangélikus oktatás, 1946-tól azonban már 
csak az alsó tagozatosok számára. Tanítójuk 
Kriska Irén volt.
Néptanítóink életrajzának és munkásságának 
áttekintésére könyvünk behatárolt keretei 
nem adnak lehetőséget, csak néhány rövid 
összefoglaló megjegyzésre és két tanítói pá-
lyafutás vázlatos ismertetésére szorítkozha-
tunk. Általánosságban megállapítható, hogy 
tanítóink oktatási tevékenységük mellett a 
települések gyülekezeti, szellemi, kulturális 
és társadalmi életének alakítói és irányítói 
voltak, és ennek következtében közmegbe-
csülésben részesültek. A mindenkori népta-
nítók megválasztásukkor kötelezték magukat 
a gyülekezeti kántori szolgálatra és a jegyzői 
feladatok ellátására is. Az államosítást köve-
tően pedig Vörös Endre nyugalmazott tanító 
volt csaknem három évtizeden át a gyüleke-
zet hűséges kántora. 

a Rába-szabályozó Társulat ellenőri, az Első 
Magyar Általános Biztosító Társaság megbí-
zotti, a csánigi hitel-és fogyasztási szövetke-
zet elnöki teendőit is ellátta.
Répcelakon Gőcze István huszonnyolc évig 
volt az evangélikus népiskola tanítója, hu-
szonhárom évig egyben igazgatója is. A te-
lepülésen fáradhatatlan kulturális és nép-
művelői tevékenységet fejtett ki. Éveken 
keresztül műkedvelő színtársulatot szerve-
zett. Az őszi-téli hónapokban népművelői 
előadásokat tartott a falu felnőtt lakosságá-
nak. Ő is munkatársa volt az Első Magyar Álta-
lános Biztosító Társaságnak, majd ügyvezetője 
és igazgatósági tagja a „Hangya” fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetnek. 1948-ig felügyelte 
a temetőt, és részt vállalt az evangélikus nép-
főiskola oktatási munkájában is.
Ha a már említett ok, valamint a források szű-
kössége miatt tanítóink többségének pálya-
futását nem is tudjuk részletesen bemutatni, 
talán a két kiragadott példa is kellően indo-
kolja, hogy a kései utódok is fejet hajtsanak 
néptanítóink felbecsülhetetlen értékű szol-
gálata előtt.Horeczky Gyula csánigi tanító

Nitschinger János csánigi tanító

Iskolai csoportkép Vörös Endre tanítóval

Gőcze István répcelaki igazgató-tanító
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Iskolai csoportkép Gőcze István igazgatóval

Iskolai csoportkép 1946-47-es tanévben ; A tanári kar az ülő sorban balról: Szabó Kálmánné,
Gőcze István, Smidéliusz Ernő, Sass Vilma, Vörös Endre
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A tanári kar az 1947-48-as tanévben
Ülő sorban balról: Horkay Béla, Takács Ernő, Gőcze István,

Szabó Kálmánné, Smidéliusz Ernő, Vörös Endre

Óvodai csoportkép Bartos Piroska diakonissza nővérrel
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Konfirmáció 1942. május 14. Áldozócsütörtök ; Álló sor balról: Szakács László, Simon Zoltán, Töm-
böly Miklós, Fülöp József, Horváth Ilonka, Varga Lajos, Őri Béla, Kiss Ernő, Buti János ; Középső sor 
balról: Széles László, Vass József, Finta Kálmán, Erős Emma, Varga Karolin, Gaál Dénes, Kovács Kál-
mán, Horváth Endre ; Ülő sor balról: Pődör Ilona, Horváth Eszter, Kiss Gabriella, Mészáros Karolin, 

Varga Irén, Németh Margit, Őri Erzsébet, Szakács Ilona

„Légy hű mindhalálig,
és neked adom az élet koronáját.”

(Jel 2,20)

„Áldás esője 
hull...”
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Répcelak és Csánig együttes tanulói létszámának alakulása
1834 és 1871 között az evangélikus névtárak adatai alapján.

 Év Létszám

 1834 143
 1838 115
 1844 120
 1848 120
 1855 123
 1861 154
 1865 152
 1868 142
 1871 138

A tanuló létszámok alakulása a csánigi iskola felállítását követően

 Év Répcelak Csánig

 1875 108 45
 1880 112 47
 1885 123 60
 1891 144 74
 1903 177 55
 1910 194 77

Tanuló létszámok tanévek szerinti bontásban 1934 és 1943
között az 1942. évi felmérés adatai szerint

 Tanév Répcelak Csánig

 1934/35 173 52
 1935/36 169 56
 1936/37 177 63
 1937/38 175 60
 1938/39 157 60
 1939/40 161 60
 1940/41 155 63
 1941/42 174 58
 1942/43 166 59
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Konfirmáció 1943. június 3. Áldozócsütörtök ; Álló sor balról: Németh József, Bittenbinder Edit, Né-
meth József ; Középső sor balról: Kiss István, Finta Lajos, Tömböly Lajos, Varga Emília, Mészáros 
Emma, Varga Ida, Horváth Jolán, Fülöp Imre, Őri Sándor, Vörös Dezső, Kálmán Jenő ; Ülő sor balról: 
Németh Elvira, Szabó Jolán, Kronekker Ida, Vörös Jolán, Béres Sarolta, Schuszter Ilona, Varga Jolán, 

Simon Irén

Konfirmáció 1944. május 18. Áldozócsütörtök ; Álló sor balról: Takács András, Zsohár Kálmán, Var-
ga Géza, Csuti László, Varga Béla, Pődör Jolán, Fülöp Károly, Németh István, Fülöp Kálmán, Hujber 
Kálmán, Németh Béla ; Ülő sor balról: Molnár Emma, Gaál Etelka, Őri Irma, Tömböly Ilona, Varga 

Emília, Varga Jolán, Mészáros Ilona, Varga Erzsébet

Konfirmáció 1945. május 10. Áldozócsütörtök ; Csuti Zsuzsanna, Horváth Emma, Kovács Ida, Kovács 
Irén, Molnár Erzsébet, Mészáros Eszter, Mészáros Jolán, Németh Erzsébet, Széles Erzsébet, Tömböly 
Ida, Varga Karolin, Zsohár Karola, Ágoston Kálmán, Buti Lajos, Buti Sándor, Molnár Béla, Németh 

Imre, Németh Miklós, Őri Lajos, Varga József, Varga Lajos

Konfirmáció 1946. május 30. Áldozócsütörtök ; Bárány Jolán, Dömötör Julianna, Hollósy Emma, 
Horváth Ida, Kiss Ida, Kiss Julianna, Tömböly Etelka, Tömböly Irén, Varga Jolán, Dömötör Sándor, 
Mészáros Lajos, Németh Dénes, Németh Sándor, Schuszter Béla, Szakács Péter, Széles Imre, Széles 

Sándor, Takács Lajos, Vörös Endre
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Iskolai csoportkép Gőcze István igazgatóval
Iskolai csoportkép Gőcze István igazgatóval
Iskolai csoportkép Gőcze István igazgatóval
Iskolai csoportkép Gőcze István igazgatóval

Konfirmáció 1948. május 6. Áldozócsütörtök ; Álló sor balról: Mészáros József, Takács Lajos, Töm-
böly Ferenc, Őri Imre ; Középső sor balról: Szabó Irma, Mészáros Emma, Gaál Lídia, Horkay Éva, Őri 
Karolin, Kiss Karolin, Varga Eszter ; Ülő sor balról: Kiss Jolán, Molnár Jolán, Kiss Gabriella, Horváth 

Katalin, Szanyi Emma, Fülöp Rózsa, Simon Éva, Nagy Irén 

Konfirmáció 1949. május 26. Áldozócsütörtök ; Bittenbinder Lívia, Csuti Erzsébet, Dömötör Ida, 
Gömböcz Irma, Kiss Ilona, Moór Gizella, Mészáros Hermina, Varga Olga, Balassa István, Dömötör 
László, Csuka Imre, Finta István, Gaál Kálmán, Horváth Béla, Máté Sándor, Molnár Imre, Molnár 

Lajos, Nagy József, Szalay Endre, Széles Béla, Széles István, Varga János

Konfirmáció 1950. május 21. Exaudi vasárnapja ; Álló sor balról: Varga Károly, Varga Lajos, Göm-
böcz György, Bokányi Ernő, Szabó Sándor, Bokányi László, Molnár László, Németh István ; Középső 
sor balról: Molnár Etelka, Bálint Julianna, Mesterházy Dénes ; Ülő sor balról: Fazekas Ilona, Németh 

Lídia, Őri Etelka
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Konfirmáció 1951. május 14. Pünkösd 2. napja ; Álló sor balról: Mészáros István, Molnár István, Dö-
mötör József, Mészáros Lajos, Horváth Ferenc, Németh László ; Középső sor balról: Horváth Zsófia, 
Mészáros László, Őri Katalin, Nagy Eszter, Horváth Karolin, Béres Irén ; Ülő sor balról: Kovács Éva, 

Nagy Julianna, Horkay Márta, Pauer Vilma, Simon Jolán, Horváth Gizella

Konfirmáció 1952. Június 8. Szentháromság vasárnapja ; Álló sor balról: Németh János, Bakk Jenő, 
Finta Károly, Pető Endre, Szarka Sándor, Bárány István, Ágoston Lajos, Hatos József, Mészáros End-
re ; Második sor balról: Molnár Sándor, Bittenbinder Éva, Szabó Emília, Ágoston Irma, Varga Teréz, 
Nagy Gizella, Csuka Julianna, Kiss Anna, Szabó Sámuel ; Ülő sor balról: Szabó Éva, Garas Ilona, 
Szalay Lenke, Mészáros Etelka, Őri Irén, Fazekas Jolán, Széles Julianna ; Guggoló sor balról: Tóth 

Károly, Fekete János, Szabó Dezső, Mészáros Imre, Tóth József, Németh József, Bálint István

Konfirmáció 1953. május 31. Szentháromság vasárnapja ; Álló sor balról: Németh Béla, Varga Lajos, 
Dömötör Sándor, Csuka Imre, Huszár Kálmán, Gaál László, Németh Sándor, Szakács József, Hőbe 
Gyula ; Első sor balról: Hatos Erzsébet, Mészáros Edit, Gömböcz Karola, Németh Lenke, Horváth 

Julianna, Tömböly Krisztina

Konfirmáció 1954. Június 13. Szentháromság vasárnapja ; Álló sor balról: Varga Csaba, Hollósi Kál-
mán, Varga Kálmán, Pethő Endre, Gaál Lajos, Kiss Sándor ; Második sor balról: Kiss Judit, Gömböcz 
Erzsébet, Garas Károly, Mészáros Ottó, Tömböly Csaba, Moór Imre, Szabó István, Horváth Sándor, 
Szabó Piroska, Németh Margit ; Első ülő sor balról: Varga Irén, Mészáros Lídia, Kiss Lujza, Fehér 
Ilona ; Alsó ülő sor balról: Csuka Lajos, Simon László, Németh István, Mészáros Zoltán, Beleznai 

Vilmos, Őri Ernő
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Konfirmáció 1955. Június 5. Szentháromság vasárnapja ; Álló sor balról: Csuka József, Máté István, 
Tömböly Gyula ; Középső sor balról: Németh Imre, Gömböcz Matild, Mészáros Izabella, Kovács Lídia, 
Szalay Edit, Németh Jenő ; Ülő sor balról: Szabó Ibolya, Fekete Matild, Németh Piroska, Csuka Etelka

Konfirmáció 1956. Május 27. Szentháromság vasárnapja ; Álló sor balról: Tóth Ernő, Gaál Csaba, 
Mészáros István, Bokányi Lajos, Mihácsi Kálmán, Németh István, Szabó Lajos ; Középső sor balról: 
Varga Ferenc, Varga Éva, Szekeres Piroska, Molnár Karolin, Széles Emília, Varga Irén, Simon Ilona 
; Ülő sor balról: Mészáros Jolán, Őri Gizella, Csuka Ilona, Smidéliusz Emőke, Tóth Magdolna, Boká-
nyi Erzsébet, Moór Ida ; Alsó ülő sor balról: Szabó Kálmán, Csuka László, Varga János, Kiss József, 

Tömböly Endre

Konfirmáció 1957. június 6. Szentháromság vasárnapja ; Álló sor balról: Tömböly Zsigmond, Fülöp 
József, Varga Imre ; Középső sor balról: Fazekas Sándor, Holbok István, Szakács Sándor, Gaál Tibor, 
Horváth Lajos, Bokányi Kálmán ; Ülő sor balról: Németh Etelka, Bálint Rózsa, Éles Erzsébet, Dömötör 

Ilona, Szalay Márta, Garas Piroska, Szabó Lenke

Konfirmáció 1958. május 25. Pünkösd vasárnapja ; Álló sor balról: Halász István, Varga József, Smi-
déliusz László, Hatos Imre, Szabó Jenő ; Középső sor balról: Szabó Rozália, Ambruszter Ildikó, Amb-
ruszter Gyöngyi, Fülöp Ilona, Batha Zsuzsanna, Balassa Ida ; Ülő sor balról: Béres Ida, Mészáros 

Jolán, Gaál Ibolya, Bárány Ibolya, Varga Emma, Vörös Zsuzsanna
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Konfirmáció 1959. Május 24. Szentháromság vasárnapja ; Álló sor balról: Horváth András, Fülöp 
Béla, Hatos Kálmán ; Középső sor balról: Tóth Gyula, Horváth Sándor, Takács Károly, Garas Kálmán, 
Balassa Imre, Szarka József ; Ülő sor balról: Inotai Ilona, Rónaszéki Éva, Szekeres Gizella, Kovács 

Gizella, Béres Kornélia, Varga Irén, Dóczi Piroska

Konfirmáció 1960. Június 12. Szentháromság vasárnapja ; Álló sor balról: Szabó László, Gömböcz 
Imre, Szalay István, Vörös Kálmán, Könczöl József, Torma Ferenc ; Középső sor balról: Németh Lász-
ló, Mészáros Károly, Tömböly Irma, Varga Ilona, Németh Lajos, Moór Ferenc, Mihácsi Zoltán, Őri 
László ; Ülő sor balról: Szabó Gyöngyi, Gaál Judit, Gömböcz Gizella, Diószegi Mária, Mészáros Irma, 

Simon Ida Katalin

Konfirmáció 1961. Május 28. Szentháromság vasárnapja ; Álló sor balról: Töreki István, Béres Sán-
dor, Diószegi József, Bokányi Lajos, Balassa Kálmán, Balassa József ; Középső sor balról: Dömötör 
Sándor, Mészáros Ernő, Varga Lajos, Hatos János, Éles Lajos, Tóth Sándor, Tóth Sándor, Szabó Gyu-
la, Torma János ; Ülő sor balról: Csuka Ernő, Kiss Rozália, Horváth-Erős Piroska, Bognár Piroska, 

Tóth Éva, Takács Ida

Konfirmáció 1962. április 29. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Horváth Kálmán, Mé-
száros Ernő, Dömötör Imre, Kovács Zoltán, Gazda József, Moór Lajos ; Középső sor balról: Smidéliusz 
Zoltán, Hollósi Sándor, Gömböcz Ferenc, Balassa Péter, Béres Elemér, Mészáros Kálmán, Tömböly 
Dénes, Giczi József, Micskó Zoltán ; Ülő sor balról: Takács Éva, Varga Gyöngyi, Szalay Éva, Szabó 

Sarolta, Halász Anna, Gönczöl Piroska, Varga Irén, Fülöp Ilona
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Konfirmáció 1963. Április 21. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Galambos József, Mé-
száros István, Dömötör Kálmán, Szalay László, Mészáros Sándor, Dóczi Attila, Szekeres István, Tóth 
István, Király Gyula, Vass József, Németh Kálmán ; Középső sor balról: Kiss Ernő, Németh István ; 
Ülő sor balról: Balassa Edit, Kiss Márta, Hatos Edit, Simon Ida, Balassa Ida, Szakács Jolán, Szalay 

Dóra

Konfirmáció 1964. Április 6. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Nagy János, Varga Sán-
dor, Gömböcz Lajos, Plausevszky László, Horváth László, Boros Mária, Csuka Endre, Béres Endre, 
Kéri Lajos, Mészáros Zoltán, Gönczöl István, Horváth Géza ; Ülő sor balról: Őri Zoltán, Dömötör 
Ilona, Németh Katalin, Mészáros Ilona, Bognár Rozália, Kiss Katalin, Boros Ildikó, Gaál Jolán, Varga 

Ilona, Csizmadia András

Konfirmáció 1965. Április 25. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Őri Dénes, Gömböcz 
László, Mészáros Árpád, Kéri Zoltán, Németh Miklós, Bárány József, Balassa Imre, Hatos Imre, Ga-
lambos Gábor ; Ülő sor balról: Takács Julianna, Németh Zsuzsanna, Gömböcz Katalin, Tóth Zsu-
zsanna, Szakács Éva, Németh Lenke,  Fülöp Elvira, Bálint Katalin, Varga Márta, Rónaszéki Erzsébet, 

Könczöl Ibolya, Takács Zsuzsanna

Konfirmáció 1966. Április 17. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Horváth Márta, Béres 
József, Mészáros Imre, Targyán Kálmán, Csuka Kálmán, Varga József, Szabó Gyula, Gazda Ilona ; 
Középső sor balról: Vass Irma, Varga Erzsébet, Galambos Katalin, Micskó Ida, Őri Edit, Koczor Ilo-
na, Boros Katalin ; Ülő sor balról: Dömötör Gyöngyi, Kovács Mária, Mészáros Gizella, Vörös Lívia, 

Domján Piroska, Németh Judit
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Konfirmáció 1967. Április 23. Cantate vasárnapja ; Álló sor balról: Takács István, Fülöp Sándor, 
Szalay Lajos, Gömböcz Gyula, Németh József, Hatos Géza, Varga András ; Középső sor balról: Huszár 
Attila, Kiss Jenő, Dömötör János, Holbok János, Torma István, Szalay Lajos, Hollósy Kálmán, Varga 
Jenő, Gönczöl Károly ; Ülő sor balról: Tóth Julianna, Fülöp Ágnes, Dominek Judit, Németh Ágnes, Né-

meth Erzsébet, Smidéliusz Katalin, Giczi Judit, Simon Ilona, Töreki Dóra, Csuka Edit

Konfirmáció 1968. április 21. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Galambos Károly, Var-
ga Tibor, Koczor Sándor ; Középső sor balról: Szarka Irén, Szarka Lajos, Bokányi Béla, Éles János, 
Kovács Sándor, Mészáros Miklós, Őri László, Tóth Imre, Szanyi Veronika, ; Ülő sor balról: Kiss Má-
ria, Csizmadia Erika, Szalay Mária, Szarka Zsuzsanna, Vass Márta, Németh Piroska, Bálint Ildikó, 

Micskó Valéria

Konfirmáció 1969. Április 13. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Gyurkó Endre, Kovács 
Pál, Szekeres András, Horváth Imre, Joó Ferenc, Szarka Károly, Gömböcz Endre, Mészáros András, 
Németh József, Sajben Márton, Takács József, Kiss Sándor ; Középső sor balról: Szakács Frigyes, 
Csuka Éva, Varga Julianna, Horváth Éva, Mészáros Éva, Szétag Mária, Takács Mária, Boros Csaba ; 
Ülő sor balról: Gömböcz Tünde, Dömötör Zsuzsanna, Kéri Mária, Hatos Ildikó, Takács Gyöngyi, Őri 

Márta,Németh Lenke, Szakács Valéria

Konfirmáció 1970. Május 18. Pünkösd 2. napja ; Álló sor balról: Takács István, Balassa Béla, Németh 
Ernő, Fülöp József, Bokor Kálmán, Kiss László,Tóth István, Gazda Lajos, Vass András ; Ülő sor balról: 

Varga Irén, Bokányi Erna, Szabó Zsuzsanna, Kiss Györgyi
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Konfirmáció 1971. Április 18. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Szakács Dénes, Mészá-
ros István, Németh József, Németh Ágnes, Sajben Boriska, Buti Ildikó ; Ülő sor balról: Szabó Erika, 

Tömböly Ildikó, Kiss Katalin, Varga Teodóra, Horváth Erika, Pósfai Ilona

Konfirmáció 1972. április 16. Misericordia domini vasárnapja ; Álló sor balról: Plausevszky Erzsé-
bet, Tömböly Lajos, Németh Kálmán, Buchnitz Ferenc, Szalay Gábor, Hasza István, Tömböly Ildikó ; 
Ülő sor balról: Varga Ildikó, Dan Anna, Soós Rozália, Varga Julianna, Östör Márta, Pósfai Gabriella,                          

Szakács Éva, Dan Ibolya

Konfirmáció 1973. április 23. Húsvét 2. napja ; Álló sor balról: Szabó Béla, Kovács Lajos, Széles Ist-
ván, Németh István, Tömböly Lajos, Takács Kálmán, Szalay Kálmán ; Ülő sor balról: Kiss Ibolya, Kiss 

Ildikó, Hollósi Gizella, Tóth Ibolya, Zsiray Gyöngyi

Konfirmáció 1974. április 21. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Széles László, Varga 
László, Bokányi László, Szarka Csaba, Molnár István, Tóth Kálmán, Kiss Sándor ; Ülő sor balról: 

Széles Sándor, Németh Edit, Hasza Gizella, Vass Szilvia, Kiss Ildikó, Szarka Teréz
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Konfirmáció 1975. április 13. Misericordia domini vasárnapja ; Álló sor balról: Kiss Tibor, Kovács 
Kálmán, Vass Gábor, Kovács Attila, Galambos Ferenc, Bokányi Attila, Molnár Attila, Tömböly Mik-
lós, Varga László ; Alsó sor balról: Kiss Aliz, Nagy Hilda, Szanyi Andrea, Udvardi Éva, Lónay Judit, 

Tömböly Gyöngyi, Vass Rita, Fülöp Lajos

Konfirmáció 1976. április 26. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Dan József, Németh Dé-
nes, Molnár Endre, Németh Tibor, Kiss Kálmán, Csontár Gábor ; Ülő sor balról: Németh Csilla, Soós 

Zsuzsanna, Dömötör Csilla, Szalay Ibolya, Hajba Zsuzsanna

Konfirmáció 1977. április 17. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Mesterházi Dénes, Varga 
Gizella, Széles Ilona, Zsirai Katalin, Németh Gábor ; Ülő sor balról: Mészáros Kálmán, Németh Béla, 

Mészáros Endre, Németh János

Konfirmáció 1978. április 16. Jubilate vasárnapja ; Álló sor balról: Dobos Pál, Széles Attila, Molnár 
Tibor, Kiss Katalin, Kronekker Judit, Moór József, Lónay József, Tatay Zoltán ; Ülő sor balról: Varga 

Judit, Horváth Éva, Horváth Katalin, Kiss Márta, Kovács Rita, Mészáros Ildikó
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Konfirmáció 1979. április 22. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Bokányi Zsolt, Kovács 
Róbert, Kiss József, Széles Sándor, Gaál Zoltán, Németh Péter ; Ülő sor balról: Dobos Éva, Joó Ildikó, 

Tömböly Katalin, Buti Andrea, Szarka Rozália

Konfirmáció 1981. április 26. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Rosta László, Kiss Já-
nos, Németh Rezső, Kovács László, Halász István, Gaál Lajos, Szarka András ; Ülő sor balról: Németh 

Gertrúd, Szabó Elvira, Molnár Hajnalka, Csontár Gyöngyi

Konfirmáció 1980. április 13. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Molnár Katalin, Ko-
ronczai Attila, Kiss Ernő, Fülöp Zsolt ; Ülő sor balról: Hujber Enikő, Takács Erzsébet, Kiss Ildikó, 

Németh Sára

Konfirmáció 1982. április 18. Quasimodo geniti vasárnapja ; Álló sor balról: Mészáros Tímea, Né-
meth Hajnalka, Tóth Ágota, Németh Judit, Hajba Aranka, Kiss Julianna, Koronczai Lilla ; Ülő sor 

balról: Böcskör István, Kiss Tamás, Mesterházi Attila, Horváth Béla
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A Répcelak-Csánigi Evangélikus Egyházközség jegyzőkönyvei és 
konfirmációs anyakönyve. É. n.
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I R O D A L O M J E G Y Z É K

 Évszám Répcelak Csánig Nick

 1813 576 403 -

 1834 597 411 -

 1838 650 382 -

 1844 681 391 15

 1848 695 400 15

 1855 704 420 25

 1865 764 450 25

 1868 695 402 12

 1871 720 369 19

 1875 687 383 31
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 1885 725 402 25

 1891 745 391 51

 1897 763 408 50

 1903 781 380 58

 1940 946 407 25

At evangélikus lakosok számának alakulása 
Répcelakon és Csánigon 1813 és 1940 között az 

evangélikus névtárak adatai alapján
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