
Bevezetés 
 
Az 1857–1858-ban alapjaitól újjáépített 
ölbői római katolikus templomot 1936-ban 
kibővítették. Az építési munkálatok során, 
május 16-án, a régi szentély lebontásakor, 
egy erre a célra kialakított falüregben, mai 
modern szóval élve ún. időkapszulát talál-
tak. A parafadugóval lezárt, spanyolviasz-
szal lepecsételt üveg, benne a templomépü-
let 1857. szeptember 26-ai alapkőletételére 
vonatkozó feljegyzéssel és Gaál Sándor1 
nagyölbői plébános 1858. április 24-én kelt 
jövőnek szánt üzenetével, mellettük kora-
beli pénzérmékkel2 közel 80 esztendeig 
pihent, talán mindenki által elfeledve 
abban a falmélyedésben, ahová 1858-ben, 
az építkezés befejeztével helyezték el. Egy 
ilyen „lelet” felbukkanása napjainkban is 
érdeklődésre számot tartó hír lenne.3 Így 
volt ezzel a korabeli média is. Nem tudni 
miért, de a  vármegyén kívül megjelenő 

napilapok, Zalaegerszegtől Orosházáig,4 
előbb „kapták fel” a hírt, a Vasvármegye 
csak náluk jó 1 hónappal később számolt be 
hasábjain a „felfedezésről”, igaz, teljes szö-
veggel leközölve a megtalált dokumentu-
mokat.5 Az időkapszulába rejtett iratok szö-
vegét a  nagyölbői plébánia historia 
domusa6 őrizte meg hitelesen az utókor-
nak, ahová Kóbor István7 ölbői plébános 
gondos kézzel szó szerint bemásolta azokat 
1936-ban. Ugyanide bejegyezte annak 
az  általa írt két újabb dokumentumnak 
a szövegét is, amellyel kiegészítve az idő-
kapszula tartalmát még ugyanazon évben 
visszahelyezték a templomfalba, hogy ott 
örök időkig(?) őrizze mindkét plébános 
utókornak szánt megszívlelendő üzenetét. 

a m ú lt n a k k ú t j a

   1 Gaál Sándor (Felsőőr, 1804. október 1. – Nagyölbő, 
1863. szeptember 11.): Pappá szentelése (további-
akban: P. sz.) 1829. Plébános Nagyölbőn 1843-tól 
elhunytáig. Részletes életrajzát lásd A Szombat-
helyi Egyházmegye története. 3. köt. Történelmi 
névtár. Szerk. Géfin Gyula. Szombathely, 1935. 
(továbbiakban: Géfin, 1935.) 104–105. p. 

   2 Rábapatyi plébánia irattára. Nagy-Ölbő plébánia 
története 1885. év július 19-étől kezdve (továbbiak-
ban: Historia domus) [10–12.] p. 

   3 Legutóbb Feiszt György írt róla a megyei napilap 
„Mesélő házak” című rovatában. Feiszt György: 
Dupla időkapszulát rejt a középkori templom. = 
Vas Népe (továbbiakban: VN), 2017. júl. 8. 11. p. 

   4 Az  egykori ölbői plébános falbarejtett üzenete 
a „jövendő ivadéknak”. = Zalamegyei Újság, 1936. 
jún. 24. 1. p.; „Emlék a Jövő embereinek”. = Pesti 
Hírlap, 1936. jún. 26. 15. p.; Üzenet a  múltból 
a levegőben utazó gőzkocsiról. = Friss Újság, 1936. 
júl. 3. 6. p.; Üzenet 1858-ból. = Orosházi Friss 
Hírek, 1936. júl. 3. 3. p.; Üzenet 1858-ból – 
az ostoba, buta, műveletlen „jövő ivadéknak”. = 
Esti Kurir, 1936. júl. 3. 7. p.; Igaza lett Gaál Sándor-
nak. = Kis Újság, 1936. júl. 5. 2. p. 

   5 Két érdekes levelet találtak az ölbői templom átala-
kításánál. = Vasvármegye (továbbiakban: Vvm.), 
1936. aug. 4. 3. p. 

   6 Historia domus (lat. háztörténet): plébániák, szer-
zetesházak napi történetét feldolgozó, általában 
a plébános által vezetett naplószerű könyv, a plé-
bániák és szerzetesházak történeti kutatásának fő 
forrása. 

   7 Kóbor István (Terestyénjákfa, 1887. december 20. 
– Uraiújfalu, 1969. augusztus 25.): P. sz. 1912. Hit-
tanár Szombathelyen 1922–1926. Plébános Kerka-
szentmiklóson 1926–1935, Ölbőn 1935–1964. Géfin, 
1935. 200. p. 
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Pup Csilla 
Az ölbői római katolikus templom  

időkapszulája –  
plébániatörténeti kitekintéssel



Az alábbiakban teljes szöveggel közöl-
jük az  időkapszula iratait. Megelőzően, 
a kontextusba helyezés végett, érdemesnek 
gondoltuk a „kezdetektől” a plébánia meg-
szűnéséig – a  személyekre és építkezé-
sekre koncentrálva – röviden összefoglalni 
a (nagy)ölbői egyház múltját. A hangsúly 
a vázlatos történeten van, hiszen jelen írást 
bevallottan nem előzte meg teljeskörű for-
rásfeltárás, célunk csupán egy érdekes, 
talán még ritkaságnak is tekinthető egy-
háztörténeti forrás publikálásával apró, de 
fontos epizódot „felvillantani” az ölbői plé-
bánia múltjából. 
 

Ölbő vázlatos egyháztörténete 
 
Első, közvetett adatunk az ölbői egyházról 
1327-ből8 származik, amikor is Szeleste 
határjárásakor a települést az Egyházasölbő 
(„Ighazas Ilbou”) névvel jelöli a forrás. Ez 
a megnevezés arra utal, hogy az egyházigaz-
gatásilag ekkor a Győri Egyházmegyéhez – 
1777-től az  újonnan létrehozott Szombat-
helyi Egyházmegye sárvári esperesi kerüle-
téhez – tartozó településnek már volt temp-
loma és a szomszédos falvak számára vallási 
központ is lehetett. A templom alapításának 
pontos idejéről írott forrás ugyanakkor nem 
áll rendelkezésre. Időben következő adatunk 
sem magára a  templomra, hanem annak 

papjára, illetve az általa végzett tevékeny-
ségre vonatkozik. 1450-ben Ölbő plébánosát 
Miklósnak hívják, aki Antal rábaközi főespe-
res és Antal győri vikárius utasítására 
a szentgyörgyi (ma: Répceszentgyörgy) és 
a sömjéni (ma: Rábasömjén, Sárvár város-
része) plébánossal együtt teljesíti megbíza-
tását.9 1465-ben Ölbő plébánosa már Mihály 
győri olvasókanonok és vikárius megbízásá-
ból jár el a sárvári és szentivánfalui (ma: 
Uraiújfalu) plébánosokkal közösen.10 Tamás, 
ölbői plébános, a  győri káptalani Szent 
Lőrinc-oltár igazgatója, akit ekkor már név-
vel is megjelölnek a források, 1469-ben és 
1472-ben is kap megbízatást. 1469-ben 
a győri káptalan megbízásából intézkedik.11 
1472-ben Egerszegi Mihály királyi ember-
rel együtt bevezeti Vadkert avagy Kis -
zsédeny (ma: Zsédeny) birtokába a csornai 
konventet és Pál fráter csornai prépostot.12 
1475-ben az ölbői plébános, a szentgyörgyi 
és bői társával egyetemben Szentgyörgyi 

pup csilla: az ölbői római katolikus templom időkapszulája – plébániatörténeti…

    8 Anjou-kori oklevéltár, 1301–1387. 11. köt., 1327. 
Szerk. Almási Tibor. Budapest–Szeged, 1996. 44–
45. p. 76. sz.; Urkundenbuch des Burgenlandes 
und der angrenzenden Gebiete der Komitate Wie-
selburg, Ödenburg und Eisenburg. 3. Bd. Die 
Urkunden von 1301 bis 1327 mit Nachträgen von 
1233 bis 1301. Bearb. von Irmtraut Lindeck-Pozza. 
Wien–Köln–Graz, 1979. 238–240. p. Nr. 438. (Pub-
likationen des Instituts für österreichische Ges-
chichtsforschung. Siebente Reihe); DL–DF 42685. 
1327. február 10. Tartalmi átírás 1398. Kiadó:  
I. Károly király https://archives.hungaricana.hu/hu/ 
charters/23875/?list=eyJxdWVyeSI6ICI0MjY4NSJ9 
(Megtekintve: 2020. október 10.) 

   9 „…discreti viris … Nicolai de Elbew … ecclesiarum 
plebanis …” DL–DF 261599. 1450. május 1. Eredeti 
kiadó: Antal győri vikárius, Antal rábaközi főespe-
res, Antal győri kanonok. https://archives.hunga-
ricana.hu/hu/charters/161404/?list=eyJxdW-
VyeSI6ICJKRUxaPSgyNjE1OTkpIn0 (Megtekintve: 
2020. október 10.) 

  10 „discretis viris... de Elbew... ecclesiarum parochia-
lium plebanis” DL–DF 50489. 1465. június 26. Ere-
deti kiadó: Mihály győri kanonok.  https://archi-
ves.hungaricana.hu/hu/charters/186243/?list=eyJ
xdWVyeSI6ICI1MDQ4OSJ9 (Megtekintve: 2020. 
október 10.) 

  11 „hominem videlicet discretum dominum Thomam 
presbyteren de Elbew rector Sanctÿ Laurentÿ 
martyris fundate in dicta sostra ecclesia” DL–DF 
16795. 1469. február 22. Eredeti kiadó: Győri Káp-
talan. https://archives.hungaricana.hu/hu/char-
ters/193052/?list=eyJxdWVyeSI6ICIxNjc5NSJ9 
(Megtekintve: 2020. október 10.) 

  12 „discretum Thomam presbyterum de Elbew recto-
rem altaris Sanctÿ Laurentÿ martyris in dicta ecc-
lesia [Jauriensis]” DL–DF 17292. 1472. április 21. 
Eredeti kiadó: Győri Káptalan. https://archives. 
hungaricana.hu/hu/charters/198893/?list=eyJxW-
VyeSI6ICJKRUxaPSgxNzI5MikifQ (Megtekintve: 
2020. október 10.) 
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András győri kanonok és vikárius meg-
hagyásából jár el, ami alapján joggal felté-
telezhetjük, hogy a környék tekintélyesebb 
egyházi személyiségei közé tartozhatott. 13 
1506-ban is említik Ölbő plébánosát, aki-
nek két jobbágya van ekkor.14 

A 16. században a falu akkori birtokosai 
a Nádasdyak, a reformáció elterjedésével 
evangélikusokká lettek, és „akié a föld, azé 
a  vallás is (cuius regio, eius religio)” elv 
alapján az  egész falu áttért az  új hitre. 
Nagyölbő első ismert evangélikus lelkészét 
1596-ban Polyáni Ambrusnak hívták,15 
nevével az  „Egyesség Könyvének” (For-
mula Concordiae)16 aláírói között is talál-
kozhatunk.17 Az 1601. évi dicalis összeírás 
alapján az ölbői prédikátor 1 forint (flore-
nus) adót fizetett.18 Az iváni zsinat 1603-ban 
már Nagyölbőre is egyházlátogatókat kül-
dött.19 1628–1630 között Szentlőrinczi 
Balázs volt a lelkész, 1631-ben pedig már 
Dobroni Gábort avatták fel lelkipásztornak 
Nagyölbőre. 1633. március 11-én Kis Berta-

lan püspök egyházlátogatására került sor. 
A nagyölbői lelkészi tisztet Basilides Gábor 
látta el ekkor,20 akinek neve az  1638. évi 
csepregi zsinat résztvevői között is meg-
jelenik később.21 Az 1633. évi visitatio idején 
a lelkészséghez tartotó két leányegyházat is 
összeírták. Kisölbőről és az 1630-ban újon-
nan telepített Esztergács22 nevű faluról van 
szó, utóbbi az egyházlátogatás alkalmával 
csatlakozott Nagyölbőhöz és lett annak fili-
ája. 1635-ben Philargirus Jakab került a lel-
készségbe. 1641-ben Gotthard Miklóst, 
1652-ben újra Dobroni Gábort találjuk itt. 
A  földesúr, Nádasdy (III.) Ferenc (1623–
1671) rekatolizációját követően a templom 
már 1646-ban vissza lett rendelve a katoli-
kus egyházhoz és a falu lakói is visszatértek 
a régi hithez. Musay püspök a megmaradt 
gyülekezet ideiglenes gondozásával Szeme-
nyei János rábabogyoszlói lelkészt bízta 
meg. Nagyölbő utolsó protestáns lelkészét 
Losy Mihály sárvári plébános és Nádasdy 
(III.) Ferenc várkapitánya, Lándor Péter 
1660. pünkösd előtt való csütörtökjén  
– május 13-án – korbáccsal és puskaaggyal 
űzte ki a parókiából a feleségével együtt.23 

A falu templomának Szent Miklós püs-
pök titulusát, tudomásunk szerint, az 1633-
ban készült protestáns visitatio említi elő-
ször, amelyet teljes szöveggel leközöl 
a „Magyar protestáns egyháztörténeti adat-
tár.”24 Innen tudható, többek között az is, 

vas i  s z e m l e  |  2021.  3 .  szám |  a   m ú lt n a k k ú t j a

  13 „discretis dominis de Elbew” DL–DF 45628. 1475. 
december 13. Eredeti kiadó: Szentgyörgyi András 
győri vikárius. https://archives.hungaricana.hu/ 
hu/charters/204234/?list=eyJxdWVyeSI6ICJK-
RUxaPSg0NTYyOCkifQ (Megtekintve: 2020. októ-
ber 10.) 

  14 „Elbew … ibidem plebanus habet jobagiorum duo-
rum” DL–DF 37005. 1506. Urbaria et conscriptio-
nes (Q 344) Birtokösszeírás (Kanizsai János és 
György). https://archives.hungaricana.hu/hu/ 
charters/view/258377/?pg=1&bbox=-1880%2C-
3928%2C5774%2C107  (Megtekintve: 2021. január 24.) 

  15 Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházke-
rület története. 1. köt. Sopron, 1924. (továbbiakban: 
Payr, 1924.) 70. p. 

  16 Formula Concordiae (lat.): az ágostai hitvallású 
evangélikus egyház egyik legfontosabb történeti 
okmánya. 

  17 Payr Sándor: Egyháztörténeti emlékek forrásgyűj-
teménye a Dunántúli Ág. Hitv. Evang. Egyházke-
rület történetéhez. 1. köt. Sopron, 1910. (továbbiak-
ban: Payr, 1910.) 53–55. p. 

   18 XX. 1601. Az ezen évi … = Magyar protestáns egy-
háztörténeti adattár (továbbiakban: MPEA), 1908. 
105–106. p. (A Magyar Protestáns Irodalmi Társa-
ság kiadványai; 24.) 

  19 Payr, 1924. 604. p. 

  20  Payr, 1924. 70. p. 
  21 Payr, 1910. 128–129. p. 
  22 Esztergácsra vonatkozóan lásd Pup Csilla: Eszter-

gács és a pölöskei Eördögh család. Egy 17. századi 
sikertelen telepítési kísérlet családtörténeti háttér-
rel. = Vasi Honismereti és Helytörténeti Közlemé-
nyek (továbbiakban: VHHK), 2014. 1. sz. 5–30. p. 

  23 Payr, 1924. 70–71. p. 
  24 Visitatio Ecclesiae Nagy Ölbő S. Nicolai, Ministro 

Verbi Dei Gabriele Basilides Dobronensis. Anno 
Domini 1633. die Martii. 11. Lásd Kis Bertalan és 
Musay Gergely dunántúli ág. hitv. ev püspökök 
egyházlátogatási jegyzőkönyve, 1631–1654. Közli 
Thury Etele. = MPEA, 1907. 115–118. p. (A Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság kiadványai; 23.) 
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hogy a templomnak ebben az időben van 
egy db aranyozott rézkelyhe, egy db török 
patyolat nyomtatott keszkenője és egy db 
ostyasütő vasa is.  

Kazó István25 főesperes 1698. január 12-
én a Nagyölbői plébánián és annak filiájá-
ban, Kisölbőn tett visitatioja a  plébánia 
javainak és jövedelmeinek ismertetése 
mellett az  első részletes leírását adja 
a nagyölbői templomépületnek és a temp-
lom felszereléseinek is. A jegyzőkönyvből 
tudjuk, hogy a  templom kelet felé néz, 
körülötte van a temető, amelyet fal kerít 
körül, a  temetőfal néhány helyen romos 
állapotban van és javításra szorul. Kicsi 
fatorony van az épületen, amely a temp-
lommal együtt cseréppel fedett. A templom 
mennyezete fából készült és festett, a kórus 
szintúgy. A templom régi szószéke kőből 
van, az új már fából készült, ez azonban 
még nincs a  megfelelő helyre állítva. 
Az  ülőhelyeket alkalmasnak találták 
az összeírók. A templom padlózata a bolt-
íves szentélyben téglás, máshol a föld színe 
képezi azt. Egy oltár van, sekrestye, 
keresztkút, gyóntatószék, kellően kidolgo-
zott tabernákulum26 azonban még nincs. 
Ami a templom felszerelését illeti: egy oltár 
köve, egy rituáléja27 van, miseruha három 
és a többi egyházi ruhákból is legalább egy 
db van. Ezüst cibóriuma,28 aranyozott ezüst 

kelyhe egy, selyem kehelyterítő, kendő 19, 
három terítő a szószékre, képek, szobrok, 
csengő stb. A templom körüli temető mel-
lett áll déli irányban a fából készült cserép-
pel fedett harangláb. A  visitatio idején 
a  nagyölbői egyháznak nincs plébánosa, 
ugyanúgy, ahogy az  összes szomszédos 
településen, egészen Sopron vármegyéig 
nincs pap, kivéve Sárvárt és Vámoscsaládot 
– jegyzi meg Kazó. Hívek számáról tudjuk, 
hogy az  anyaegyházban az  összes lakos  
158 fő, ebből katolikus 80, nem katolikus 
10, csecsemő 68 fő volt ekkor. A kisölbői 
leányegyháznak minden lakosa katolikus, 
összesen 13 fő. A plébánia kegyura a sár-
vári uradalom.29 

Az 1758. szeptember 3-ai Batthyány-
féle30 visitatio idején már az egész nagyöl-
bői templomépület boltíves, csak a szószék 
van fából. Az  épületet Nádasdy (III.) 
Tamás31 gróf még 1727-ben renováltatta, 
az  egyházlátogatást megelőzően, 2 évvel 
korábban, új cseréppel fedték. A templom-
nak egy oltára van. Felszereléséről meg-
jegyzik, hogy a  szent edények rézből 
készültek, de aranyozva vannak. A temp-
lomnak két nagyobb harangja is van, mise-
ruha négy db stb. A  plébániaház fából 
épült, viszonylag nagy udvarral és kerttel, 
részben rossz állapotban. A  plébániához 
három leányegyház tartozik ekkor: 
Kisölbő, Alsószeleste (ma: Szeleste) és Söm-
jén. Hívek száma Nagyölbőn 244 gyónó,  

pup csilla: az ölbői római katolikus templom időkapszulája – plébániatörténeti…

  25 Kazó István, Kasó (Szombathely?, 1658 k. – Szom-
bathely közelében, 1721. augusztus 6.): választott 
püspök. 1689–1699: vasvári prépost és szombat-
helyi plébános, 1697–1698-ban kánoni látogatást 
tartott. 

  26 Tabernákulum, tabernaculum (lat. kis hajlék), 
kibotósz (gör. sátor): a  katolikus egyházban  
a 12. század óta az Oltáriszentség őrzésének helye. 

  27 Rituale, agenda, baptismale, liber catechumeno-
rum, manuale, obsequiale, ordo, pastorale: a litur-
gikus könyvek között a papok szertartáskönyve, 
a  püspököknek fenn nem tartott szentségek és 
szentelmények, körmenetek és exorcizmusok 
szertartását tartalmazza. 

  28 Cibórium, kiborion (lat., gör. sátor, kehely): az áldoz-
tatáshoz megszentelt ostyát tartalmazó kehely. 

  29 Magyar Nemzeti Levéltár (továbbiakban: MNL) Vas 
Megyei Levéltára (továbbiakban: VaML) Helytörté-
neti lexikon. Cédulagyűjtemény (továbbiakban: 
HLC) Nagyölbő; Canonica visitacio, 1698. 
Nagyölbő. Takács J. Ince fordítása. Szombathelyi 
Egyházmegyei Levéltár (továbbiakban: SZEL) 
Kazó-féle vis. can., 1697–1698. 492–497. p. 

  30 Batthyány József, gróf: a Vasvári Szent Mihály Tár-
saskáptalan prépostja, a vármegye esperese. 

  31 Nádasdy (III.) Tamás, gróf (?–1734): királyi taná-
csos, Zala, majd Somogy vármegye főispánja, 
koronaőr és titkos tanácsos, 1726–1734-ig helytar-
tótanácsos. 
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89 gyónásképtelen, Kisölbőn 46 gyónó,  
16 gyónásképtelen, Alsószelestén 87 gyónó,  
50 gyónásképtelen, luteránus 26, Sömjén-
ben gyónó 165, gyónásképtelen 85, az összes 
lélekszám 808 fő. Nagyölbőn a földesúr és 
kegyúr32 trakostyáni Draskovics János gróf, 
Kisölbőn a közbirtokos nemesség. Nagyölbő 
plébánosát Dugovics Jánosnak (1729–1804) 
hívják ekkor,33 aki Horváth Jánost34 követve 
25 évig, 1754–1779 között teljesített szolgá-
latot a  plébánián. Ezalatt plébániájának 
három templomát restaurálta és belső fel-
szereléssel látta el. Ölbőn kétszer szenvedett 
nagy kárt tűzvész következtében, amelynek 
során a  plébániaház is leégett.35 1779. 
július–1801. február 2-ig Tarródi György,36 
1801. március–1823. november 28-ig Szabó 
József,37 1823. december–1843. április 6-ig 
Szabó Ferenc,38 majd 1843 áprilisától 1863. 

szeptember 11-én bekövetkezett haláláig 
Gaál Sándor39 volt a nagyölbői egyház plébá-
nosa. Az ő idején, az 1855–1858. években, új 
iskolaépületet emeltek40 és a  templom is 
újjáépült alapjaitól a faluban. A „templomé-
pítő” plébános 1804. október 1-jén született 
Felsőőrött (ma: Oberwart, Ausztria), nemes 
Gaál János és Kondor Judit gyermekeként. 
1829-ben szentelték pappá. Vámoscsaládi, 
káldi, majd szombathelyi káplánkodás után 
1843. április 25-től nevezték ki Nagyölbő plé-
bánosának, ahol 20 évig szolgálta a híveket.41 
A  helybeliek emlékezete úgy őrizte meg, 
mint kemény, szókimondó egyéniséget, akit 
ugyanakkor hívei szerettek, mert hűséges 
lelki gondozójuk volt.42 Jól jellemzi személyi-
ségét talán az is, hogy az 1848–1849. évi ese-
ményekből „pap létére” sem maradhatott ki. 
1848. október 12-én a nagyölbői születési 
anyakönyve tett bejegyzéséből tudjuk, hogy 
Eredics István és Tóth Anna nemtelen pol-
gárok József nevű gyermekét azért nem 
keresztelhette saját maga „mivel általjános 
népfelkelés lévén a Horváthok ellen, kik Sop-
ron megyében Salamon fánál csatáztak, 
magam is a góri templomnál őrt állattam 
sokakkal, és a Horváth tábor éjjel gyalázato-
san megszökött.”43 

A 19. század közepére az anyaegyház és 
aktuális filiái – Kisölbő, Cseres major, 
Teged major, Alsószeleste, Bébic major – 
lakosainak száma meghaladta a  800 főt. 
Ebből 1853-ban csak Nagyölbőn 442, 
a hozzá tartozó Teged majorban 18, a temp-
lom nélküli Kisölbőn 82, a faluhoz tartozó 
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  32 Kegyúr (lat. patronus): föld ura, aki területén 
templomot vagy kolostort alapított, épített és tar-
tott fenn. A kegyurasággal öröklődő kötelességek 
és jogok – egyházi hivatal viselője kijelölésében 
való részvétel, a  templom karbantartásának, 
illetve felújításának kötelezettsége, valamint más 
terhek – jártak. 

  33 MNL VaML HLC Nagyölbő; Canonica visitacio, 
1758. Nagyölbő. Takács J. Ince fordítása. SZEL 
Batthyány-féle vis. can., 1758. 523–562. p. 

  34 Magyar katolikus lexikon. 10. köt. Oltal – Pneu. 
Főszerk. Diós István. Bp., 2005. 299. p. 

  35 Dugovics János (Kőszeg, 1729. június 13. – Szom-
bathely, 1804. január 18.): P. sz. 1752. Plébános 
Nagyölbőn 1754–1779, sárvári kerületi esperes, 
a pápoci káptalan helynöke, szemináriumi igaz-
gató és jószágkormányzó. Vas és Sopron vármegye 
táblabírája. Géfin, 1935. 76. p. 

  36 Tarródi György (Pósfa, 1751. január 11. – Nagyölbő, 
1801. február 2.): P. sz. 1774. Káplán Vámoscsalá-
don, majd adminisztrátor Hegyfalun 1774–1779, 
plébános Nagyölbőn 1779-től elhunytáig. Géfin, 
1935. 415–416. p.  

  37 Szabó József (Hegyfalu, 1759. március 20. – 
Nagyölbő, 1823. november 28.): P. sz. 1782. Plébá-
nos Répceszentgyörgyön 1786–1801, majd Nagyöl-
bőn 1801-től elhunytáig. Géfin, 1935. 387. p. 

  38 Szabó Ferenc (Torna, 1771. február 12. – Nagyölbő, 
1843. április 6.): P. sz. 1794. Plébános Répceszent-
györgyön 1801–1823, majd Nagyölbőn 1823-tól 
elhunytáig. Tiszteletbeli kanonok és szentszéki 
ülnök. Géfin, 1935. 383–384. p. 

  39 Géfin, 1935. 104–105. p. 
  40 MNL VaML Cs. és K. Sárvár Kerületi Szolgabírói 

Hivatal iratai (továbbiakban: Sárvár Ker. Szb.) Köz-
igazgatási iratok (továbbiakban: Közig. ir.) X. B. 
1728/1856. Nagyölbői iskolaház építése tárgyában. 

  41 Géfin, 1935. 104–105. p. 
  42 Két érdekes levelet találtak az ölbői templom átala-

kításánál. = Vvm., 1936. aug. 4. 3. p. 
  43 MNL Mikrofilm anyakönyvek adatbázisa. Ölbő, 

római katolikus születési anyakönyv. 
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Cseres majorban négy, a  két településen 
összesen 546 katolikust tartott nyilván 
a sematizmus.44 Míg 1698-ban az együttesen 
171 lakosú két Ölbőn45 161 katolikust élt  
– a  csecsemőkkel is számolva –, addig 
a 1850-es évekre, a Kazó-visitatio óta eltelt 
másfél század alatt, lassacskán több mint 
háromszorosára növekedett a hívők lélek-
száma. A plébániatemplom így már kicsinek 
bizonyult a falu számára, ami az akkorra 
már meglehetősen rossz állapotba került 
középkori templomépület újjáépítését szin-
tén indokolttá tette. A Szombathelyi Püspöki 
Szentszék a  nagyölbői plébániatemplom 
roskadozó állapotáról tett jelentése kapcsán 
1857 áprilisában adott utasítást Gaál Sándor 
plébánosnak, hogy a  megnagyobbítandó 
vagy, ha az  elkerülhetetlen, újonnan épí-
tendő templom tervét és költségvetését egy 
megfelelő építőmesterrel készíttesse el, azt 
megvizsgálás végett a szentszékre terjessze 
fel. A  templom felépüléséig engedélyezte 
Gaál plébánosnak, hogy a plébánia vasár-
napi istentiszteletét az alsószelestei temp-
lomban tarthassa, „s a bezárandó nagyölbői 
templom tornyának pitvarában a hétköznapi 
ájtatosság teljesíthetése végett oltárt emelhes-
sen, és a betegek számára az oltári szentséget 
egyik minden ember elől elzárandó szobában, 
tisztességes helyen megőrizhesse.”46 

Gaál Sándor plébános 1858. október 
28-án kelt folyamodványából tudjuk, hogy 
1857-ben a Cs. és K. Sárvár Kerületi Szolga-
bírói Hivatal felszólította a falu akkori két 
földesurát,47 egyben a plébánia kegyurait, 
szentgyörgyi Horváth (II.) Lászlót48 és 
Ödönt,49 hogy a roskadozó nagyölbői anya-
templom helyett új egyházat építtessenek. 
A Megyei Püspöki Hivatal is elrendelte egy 
új és nagyobb templom építését, amelynek 
költségét 3600 pengőforintban állapította 
meg az építőmester.50 A püspöki hatóság 
úgy döntött, hogy az összegből 3000 pengő-
forintot a nagyölbői templompénztár fizes-

pup csilla: az ölbői római katolikus templom időkapszulája – plébániatörténeti…

  44 Schematismus venerabilis cleri dioecesis Sabari-
ensis pro anno a Christo nato MDCCCLIII. Saba-
riae, [1853.] 68. p. 

  45 A két Ölbő közigazgatási különállása egészen a 19. 
század végéig fennmaradt, lakott részei pedig 
mindmáig nem épültek össze. Kisölbő és Nagyölbő 
Ölbő néven történő közigazgatási egyesítésére 
1888-ban került sor. Vasvármegye köztörvényha-
tóságának szabályrendeletei, általános jellegű 
határozatai és intézeteinek alapszabályai. Hiv. 
kiad. Szombathely, 1901. 2. p. 

  46 SZEL Püspöki Levéltár (továbbiakban: PL) Püspöki 
Hivatal iratai (továbbiakban: PH) Püspöki Szent-
szék (továbbiakban: PSZ) Iratok. Szentszéki jegy-
zőkönyvek (továbbiakban: Protokollum consistori-
ale). A  Szombathelyi Püspöki Szentszék 1857. 
április 18-án tartott ülésének jegyzőkönyve 
142/1858. 

  47 A szentgyörgyi Horváth család és Ölbő kapcsola-
táról lásd Pup Csilla: Rendhagyó kastélytörténet. 
Az ölbői szentgyörgyi Horváth kastély. = VHHK, 
2018. 1. sz. 53–79. p. 

48 Szentgyörgyi Horváth (II.) László (Baja, 1820. 
június 9. – Sopron, 1872. július 3.): táblabíró, vasi 
alispán (1861). Apja, szentgyörgyi Horváth (III.) 
János (1777–1841), halálát követően Ölbő egyik föl-
desúra. 

  49 Szentgyörgyi Horváth Ödön (Pest, 1820. november 
19. – Répceszentgyörgy, 1861. augusztus 26.): 
1848/1949-es országgyűlési képviselő. Apja, szent-
györgyi Horváth (III.) József (1780–1850), halálát 
követően Ölbő egyik földesúra. 

  50 SZEL PL PH PSZ Protokollum consistoriale. 
A Szombathelyi Püspöki Szentszék 1858. évi szep-
tember 11-én tartott ülésének jegyzőkönyve 
297/1858. „A nagyölbői plébániatemplom felépítésé-
hez a felküldött, s visszacsatolt költségvetés szerint 
megkívánt 3600 ft összeg fedezése tekintetéből Gaál 
Sándor nagyölbői plébánosnak megengedtetett, 
hogy a nagyölbői templom pénzbeli értékének, mely-
hez a  templom pénztárában találtató készpénz, 
kamatozó tőkék, hátralévő kamatok és a templom 
erdejében lévő eladatlan fa ára is számíttassék, 
három negyed része a  templom felépítésére for -
díttassék; egy negyed része pedig részint a felépí-
tendő később kimutatandó belső felszerelésére, 
részint pedig a templom évenkénti költségének fede-
zésére kívánt alaptőke nevelésére fordíttassék; ezen 
engedelem kíséretében az érintett plébánosnak meg-
hagyatott, hogy a költségvetésben említett minden 
fizetési részletet a templom értékéből az építéshez 
kifizetni megengedett három negyed részben ará-
nyosítson.” 
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sen ki. A fennmaradó 600 pengőforintot, 
fele–fele arányban, a két egyházvédnöknek 
kellett állnia. Szentgyörgyi Horváth (II.) 
László ígéretet is tett a rá eső rész kifizeté-
sére, ugyanakkor Gaál plébános 1858-ban 
a szolgabírói hivatalhoz intézett levelében 
aggodalmának és kételkedésének adott 
hangot azzal kapcsolatban, hogy az összes 
ingó és ingatlan vagyonával csőd alá vont 
szentgyörgyi Horváth Ödön hajlandó lesz-
e a rá háruló 300 pengőforintot önként lefi-
zetni. Megkeresésében ezért arra kérte 
a hatóságot, hogy csőd vagy árvereztetés 
alkalmával az  uraság részére befolyt 
összegből, lehetőség szerint, a templom-
építési költséget foglalják le.51 A szolgabíró 
november 22-én intézett felszólítást szent-
györgyi Horváth Ödönhöz a 300 pengőfo-
rintot 14 napon belüli lefizetése végett, 
aminek a  kegyúr valószínűleg eleget is 
tehetett.52 Az új templom alapkőletételére 
1857. szeptember 26-én került sor. Az épí-
tési munkálatok jó része már 1858 áprilisá-
ban lezárulhatott, hiszen a szentély hátsó 
falába befalazott időkapszula üzenetét Gaál 
plébános ezzel a  dátummal keltezte. 
A templom megáldására 1858. november 
15-én Vadász Ferenc53 kanonok, alsólendvai 
főesperes kapott püspöki engedélyt.54 

A kanonok az 1830-as években nevelőként 
működött Hegyfalun a  plébánia egyik 
akkori kegyura, szentgyörgyi Horváth (III.) 
József (1780–1850) császári és királyi kama-
rás családjánál, ezért talán nem alaptalan 
az a feltételezésünk, hogy egykori tanítvá-
nya, szentgyörgyi Horváth Ödön és unoka-
testvére, szentgyörgyi Horváth (II.) László 
szíves felkérésének tehetett eleget, amikor 
vállalta a benedikciót. A középkori temp-
lom helyén ekkor emelt új és nagyobb épü-
let már csak keletelt fekvésével emlékezte-
tett a hajdani egyházra.  

Gaál Sándort Stegmüller Károly követte 
a plébánián, aki 1863 és 1885 között volt 
helyben a plébános.55 Stegmüller idejében, 
1863-ban az anyatemplom főoltárára fel-
állított új tabernákulumot szenteltek.56 
1876-ban idősebb Storno Ferenc57 soproni 
festőművész dolgozott a nagyölbői plébánia 
számára,58 aki az anyatemplom szentélyét 
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  51 MNL VaML Sárvár Ker. Szb. Közig. ir. XI.  
B. 4534/1858. Gaál Sándor levele a Cs. és K. Sárvár 
Kerületi Szolgabírói Hivatalnak a nagyölbői temp-
lom építése tárgyában. Nagyölbő, 1858. október 28. 

  52 MNL VaML Sárvár Ker. Szb. Közig. ir. XI.  
B. 4534/1858. Cs. és K. Sárvár Kerületi Szolgabírói 
Hivatal levéltervezete szentgyörgyi Horváth Ödön-
nek. Sárvár, 1958. november 22.  

  53 Vadász Ferenc (Körmend, 1804. november 13. – 
Szombathely, 1861. május 24.): kanokok, alsólend-
vai főesperes. Géfin, 1935. 439. p. 

  54 SZEL PL PH Acta Cancellariae (továbbiakban: AC) 
Egyházkormányzati iratok (továbbiakban: Egyház-
korm. ir.) Iktatókönyvek. Protocolla Cancellariae 
1978/1858. 1858. november 15. „Clarissimo domino 
Fransisco Vadász facultas an ceditur ecclesiam 
parochialem in Nagy-Ölbő benedicendi” – a bejegy-
zéshez kapcsolódó irat nem található. 

  55 Stegmüller Károly (Kőszeg, 1822. november 3. – 
Szombathely, 1906. május 22.): P. sz. 1845. Teoló-
giai doktor. A  szemináriumban a  dogmatika 
tanára, a líceumban hittanár és hitszónok, a pap-
nevelde lelkiigazgatója. Szentszéki ülnök, zsinati 
vizsgáló. Plébános Nagyölbőn 1863–1885. 1882-ben 
sárvári kerületi esperes, 1885–1890 szemináriumi 
rektor, 1890-től püspöki helynök, pápai prelátus, 
nagyprépost. Géfin, 1935. 374–376. p. 

  56 SZEL Plébániák levéltára. Nagyölbői plébánia ira-
tai (továbbiakban: Nagyölbői pléb. ir.) Bitnicz Lajos 
püspöki helynök levele a nagyölbői temetőben lévő 
kereszt és az  új tabernákulum felszentelésére 
vonatkozóan. Szombathely, 1863. október 9.  

  57 Storno Ferenc, id. (Kismarton, 1821. február 20. – 
Sopron, 1907. január 29.): festő, építész, restaurá-
tor. Storno munkája, többek között, a nemesládo-
nyi templom Szent Miklós-oltárképe is. 

  58 Idősb Storno Ferenc ünneplése. = Műcsarnok, 
1900. 9. sz. 120. p.; A katholikus Magyarország. 
A magyarok megtérésének és a magyar királyság 
megalapításának kilencszázados évfordulója alkal-
mából. 2. köt. Szerk. Kiss János, Sziklay János. Bp., 
1902. 833. p. „Ölbő. (XIII. sz.) Temploma sz. Miklós. 
Szentélyét Storno festette…” 
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díszítő freskókat59 festette. A templom nél-
küli kisölbői filiában Szent Lőrinc diakónus 
vértanú tiszteletére egy toronnyal, harang-
gal, oltárral, padokkal ellátott kis kápolna 
épült, amelynek alapkövét 1868-ban tették 
le.60 A kisölbői közbirtokosok és a helység 
elöljárói maguk, utódaik és egész Kisölbő 
község nevében vállaltak kötelezettséget 
a saját költségükön felépített kápolna min-
denkori jó állapotban tartására.61 A szent-
székhez intézett folyamodványa alapján,62 
a kerületi alesperes beleegyezésének felté-
tele mellett, Szenczy Ferenc63 püspök 1868. 
június 12-én hatalmazta fel Stegmüller 
Károlyt arra, hogy a plébános szerint Szent 
Lőrinc ünnepéig, augusztus 10-ig elkészülő 
kápolnaépület megáldását saját maga 
végezhesse el. Engedélyt adott egyúttal egy 
elhagyott, egykor a Hetésy család alapította 

Mária szobornak az új kápolna falába, egy 
torony alatti fülkében történő elhelyezé-
sére, hétköznapokon miseszolgáltatásra, 
valamint a  búcsúnap megtartására is, 
utóbbira azzal a kitétellel, hogy az istentisz-
teletnek a  fáratemplomban64 szokott 
módon való megtartása ekkor sem marad-
hat el.65 1875. június 2-án már Szabó Imre66 
püspök hagyta jóvá azt, hogy a  kisölbői 
kápolnában, annak búcsúvasárnapján 
megtartott, szentbeszéddel egybekötött 
ünnepélyes szentmise egyúttal a fára isteni 
szolgálat is legyen.67 A  kápolna közel  
100 évig szolgálta a  híveket. Az  1960-as 
évekre állaga annyira leromlott, hogy szük-
ségessé vált az épület lebontása. Kóbor Ist-
ván ölbői plébános 1963 júniusában kezde-

pup csilla: az ölbői római katolikus templom időkapszulája – plébániatörténeti…

  59 Idősebb Storno Ferenc Soproni Múzeum Storno-
gyűjteményeben őrzött több vázlatkönyvében is 
vannak rajzok Nagyölbőről és a Storno tervtárban 
több terv és néhány dokumentum is található. 
(Utóbbiak: Nagyölbő (jelenleg Ölbő, Vas megye) 
1876 Id. Storno Ferenc: S.2007.1.1. Kápolna kifestés 
terve (hosszmetszet), S.2007.1.2. Kápolna mennye-
zetkifestés-terve és sormintaterv, S.2007.1.3. Üveg-
ablak tervvázlat, S.2007.1.4. Akvarell vázlat, Szt. 
Miklós a tengeri viharban, S.2007.1.5. Szt. Miklós  
2 jelenet, S.2007.1.6. Rafael és Gabriel arkangyalok, 
S.2007.1.7. Uriel és Mihály arkangyalok, S.2007.1.8. 
Krisztus megkeresztelése). Az adatokat nagy hálá-
val köszönöm Takács-Iváncsics Zsuzsannának, 
a Soproni Múzeum munkatársának. Jelen tanul-
mány keretében nincs lehetőség a Storno festmé-
nyek további ismertetésére. 

  60 SZEL Nagyölbői pléb. ir Bitnicz Lajos püspöki 
helynök levele a kisölbői kápolna alapkőletételére 
vonatkozóan. Szombathely, 1868. május 16.  

  61 SZEL Nagyölbői pléb. ir A kisölbői közbirtokosok 
kötelezvénye a kápolna mindenkori jókarbantar-
tásáról. Kisölbő, 1868. május 22.  

  62 SZEL PL PH PSZ Iratok 309-313/1868. Stegmüller 
Károly nagyölbői plébános folyamodványa a szom-
bathelyi Püspöki Szentszékhez. Nagyölbő, 1868. 
május 22.  

  63 Szenczy Ferenc (Szombathely, 1800. szeptember 
17. – Szombathely, 1869. február 19.): magyar egy-
házi író, szombathelyi megyéspüspök 1852–1869. 

  64 Fáratemplom: plébániatemplom, anyatemplom. 
  65 SZEL Nagyölbői pléb. ir. Szenczy Ferenc püspök 

levele a kisölbői kápolna felszentelésére, a mise 
szolgáltatásra, búcsúra stb. vonatkozóan, 1868. 
június 12-ei szentszéki ülés, Szombathely. Steg-
müller ezen iratra rávezetett soraiból tudjuk, hogy 
a  szentszék azon határozata, amely szerint 
a nagyölbői plébánosnak a kisölbői búcsúvasárna-
pon is a plébániatemplomban kellett miséznie és 
prédikálnia csalódás okozott a  kisölbőiknek és 
közelégedetlenséget szült. (Más okok mellett azért 
is, mivel a répceszentgyörgyi plébániához tartozó 
szomszédos Pósfa település hasonló méretű temp-
loma régtől fogva rendelkezett azzal a joggal, hogy 
a plébános egyszer egy évben, búcsúvasárnap ott 
misézzen.) A fentiek odavezetettek egyrészt, hogy 
Kisölbő lakóinak pap után kellett néznie, ami nem 
volt mindig problémamentes, másrészt szép idő 
esetén a plébános üres plébániatemplomnak pré-
dikált, mivel a nagyölbőiek színe–java a mindössze 
10 percnyi távolságra eső kisölbői búcsúba sietett. 
A kisölbőiek kezdeményezték a püspöknél a hatá-
rozat megváltoztatására, amire megkapták a szó-
beli ígéretet, ezért folyamodott 1875. május 28-án 
kelt levéltervezetében Stegmüller Károly a búcsú-
tartási engedély írásbeli megadásáért is. 

  66 Szabó Imre (Békás, 1814. október 10. – Szombat-
hely, 1881. február 28.): író, szombathelyi megyés-
püspök 1869–1881, tanár, az MTA tiszteleti tagja. 

  67 SZEL Nagyölbői pléb. ir. Szabó Imre püspök enge-
délye a kisölbői búcsú megtartására. Szombathely, 
1875. június 2.  
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ményezte a  kápolnaépület lebontását,68 
amire megkapta a püspökség engedélyét.69 
A  kisölbői Szent Lőrinc-kápolna egykori 
helyét ma egy fakereszt jelöli, amit 2006-
ban állítatott az egyházközség. 

Stegmüller Károlyt 1885 júliusa és 1911 
júliusa között Beszinger Sándor70 követte 
a plébánián. A templom pécsi Angster gyár 
építette orgonája 1892-ben Beszinger ide-
jén készült el.71 Amikor 1911. szeptember 
23-án Osztovics József72 került lelkipász-
tornak Ölbőre a plébániaház állagát úgy 
jellemezte, mint „domus desolata et dere-
licta … mintha már 30 éve senki se lakta 
volna”73 és a templomot, mint olyan épü-
letet, aminek belseje gondozatlan és külső-
leg is renoválásra szorul. A régi plébániala-
kot a kegyúr, báró Baich Milán,74 1912-ben 
Günsberger Jenő építési vállalata tervei 
alapján újjáépítette.75 Az építéshez 17.673 
koronát adott, amihez a  plébános 3000 

koronát maga tett hozzá.76 Osztovics idején 
épült fel a római katolikus elemi népiskola 
harmadik tanterme, amit 1913. szeptem-
ber 14-én szenteltek fel,77 a plébánialakhoz 
pedig új gazdasági épület lett emelve, 
mindkettő Boór András építőmester tervei 
alapján.78 Osztovics József 1935 augusztu-
sában elhalálozott. 1935. október 18-tól 
1964-ig Kóbor István töltötte be a plébá-
nosi tisztséget. Az  ő idejében, 1936-ban 
történt az anyatemplom megnagyobbítása 
és a  Gaál-féle időkapszula megtalálása. 
A  20. századi „templomépítő” plébános 
1887. december 20-án született Terestyén-
jákfán (ma: Jákfa) Kóbór János és Vinko-
vics Ágnes földműves szülőktől. 1912-ben 
szentelték pappá. Kemenesmihályfai, rép-
ceszentgyörgyi, táplánfai (ma: Táplán-
szentkereszt), kőszegszerdahelyi, felsőszil-
vágyi (ma: Vasszilvágy), felsőpatyi (ma: 
Rábapaty), jánosházai káplánkodás után 
1922–1926 között hittanár volt Szombat-
helyen a  leánylíceumban és a  női felső 
kereskedelmi iskolában. Ezt követően plé-
bános lett Kerkaszentmiklóson (ma: Tor-
nyiszentmiklós, Zala megye) 1926. január 
12-től,79 majd Ölbőn 1935-től.80 Kóbor plé-
bános jó kapcsolatot ápolt Mindszenty 
Józseffel,81 akivel a premontrei gimnázi-
umban és a  papnevelő intézetben isko-
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  68 SZEL PL PH AC Egyházkorm. ir. Iratok. 883/1963. 
Kóbor István ölbői plébános engedélykérő levele 
az ölbői kis kápolna lebontása tárgyában. Ölbő, 
1963. június 5.  

  69 SZEL PL PH AC Egyházkorm. ir. Iratok. 883/1963. 
Kovács Sándor püspök engedélye az  ölbői kis 
kápolna lebontása tárgyában. Szombathely, 1963. 
június 17.  

  70 Beszinger Sándor (Vép, 1850. július 28. – Cell-
dömölk, 1916. február 24.): P. sz. 1873. Plébános 
Ölbőn 1885–1911, plébános helyettes Salomváron 
1911–1915. Géfin, 1935. 37. p. 

  71 SZEL Nagyölbői pléb. ir. Költségvetés az  ölbői 
római katolikus templom számára építendő orgo-
náról. Pécs, 1892. január 24.  

  72 Osztovics József (Sirokány, 1880. március 16. – 
Ölbő, 1935. augusztus 23.): P. sz. 1903. Plébános 
Ölbőn 1911-től elhunytáig. 1928-tól a sárvári felső 
kerület esperese. Géfin, 1935. 305–306. p.; Gyürki 
László: Calendarium. A Szombathelyi Egyházme-
gye elhunyt papjai, 1772–2002. Bőv., átd. kiad. Kör-
mend, 2002. (továbbiakban: Gyürki, 2002.) [266.] p. 

  73 Historia domus [5.] p. 
  74 Baich Milán, báró (Varadia, 1858. június 22. – 

Budapest, 1914. augusztus 9.): a főrendiház örökös 
jogú tagja. 

  75 SZEL Nagyölbői pléb. ir. Tervrajz az építendő ölbői 
plébánialakról. Keményegerszeg, 1912. április.  

  76 Historia domus [7.] p. 
  77 MNL VaML Sárvári Járás főszolgabírói  iratai 

(továbbiakban: Sárvár Jár. Fszb.). Közig. ir. 
2591/1912. Tervrajz az ölbői iskola építendő 3. tan-
terméről. Ölbő, 1912. április 18. Az épület felszen-
teléséről lásd Ölbő ünnepe. = Szombathelyi Újság, 
1913. szept. 16. 2–3. p.; Iskolaszentelés és beszá-
moló Ölbőn. = Szombathelyi Kis Újság, 1913. szept. 
16. 2. p. 

  78 MNL VaML Sárvár Jár. Fszb. Közig. ir. 2975/1912. 
Tervrajz a nagyölbői plébánialak gazdasági épü-
letéről. Keményegerszeg, 1912. április 8.  

  79 Géfin, 1935. 200. p. 
  80 Gyürki, 2002. [268.] p. 
  81 Mindszenty (1942-ig Pehm) József (Csehimind-

szent, 1892. március 29. – Bécs, 1975. május 6.): 
hercegprímás érsek, bíboros. 
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latársak voltak Szombathelyen. Ha a hely-
zet úgy alakul, a veszprémi püspök bújta-
tását is vállalta volna az ölbői plébánián 
Mikes János (1876–1945) gróf érsek kéré-
sére 1945-ben.82 A háborút követő új rend-
del nem tudott megbékélni. A régi rend-
szer képviselőjeként és híveként, 
kommunizmus ellenes magatartása és 
megnyilvánulásai miatt megfigyelték83 
az amúgy könnyű természetűnek egyálta-
lán nem nevezhető egyházfit. Az 1950-es 
évek elején neve többször is megjelent 

a  párt- és kormánypropaganda lapként 
funkcionáló megyei napilapban „atom-
pap”,84 „kulákpap”,85 „kulákplébános”,86 
„megyeszerte hírhedt, a falujában „kupec-
pap”-nak titulált …, szabotáló kulák…”87 
jelzőkkel illették. 1951-ben tiszteletbeli 
esperessé nevezték ki. 1964. szeptember 
15-ével vonult nyugalomba,88 1969. augusz-
tus 25-én hunyt el Uraiújfaluban. Jákfán 
temették.89 Plébánosi teendői ellátása mel-
lett az  1920-as években rendszeresen 
jelentek meg közleményei a  Máriakert, 
a Jézus Szíve Hírnöke, Rózsafüzér Király-
néja című lapokban, az 1930-as években 
gazdasági, politikai témákban fejtette ki 
véleményét a  Zalamegyei Újságnak, 
a Dunántúli Hírlapnak, az Összetartásnak 
és a Vasvármegyének írt cikkeiben.90 Az, 
hogy az  időkapszulából „hír lett”, és 
az elsőként a Zalamegyei Újságban jelent 
meg, nem kétséges, Kóbor plébános „újsá-
gírói múltjának” és korábbi zalai kapcsola-
tainak is köszönhető. 

Az 1930-as évek közepére az anyaegy-
ház és filiája (Alsószeleste) lakosainak 
száma együttesen megközelítette az 1700 
főt. Ebből 1934-ban csak Ölbőn 1140 katoli-
kust számolt a  sematizmus.91 Mivel 

pup csilla: az ölbői római katolikus templom időkapszulája – plébániatörténeti…

  82 Feiszt György: Mindszenty József Ölbőn. Ismeret-
len történeti adatok a plébánia historia domusá-
ban. = Vasi Szemle (továbbiakban: VSZ), 2019. 2. sz. 
210–214. p. 

  83 Kövér István: Egyházügyi jelentések Vas megyéből, 
1952–1958. = VSZ, 2002. 5. sz. 631., 634–635. p.; 
MNL VaML Az MDP Vas Megyei Bizottságának ira-
tai 86. őe. 115–118. fol. Államvédelmi Kirendeltség 
Sárvár jelentése Ölbő község feltérképezése tárgyá-
ban. Sárvár, 1950. augusztus 3. „… A  községben 
ellenséges megnyilvánulásai voltak és vannak Kóbor 
István helybeli rk. papnak, aki ellen számos jegy-
zőkönyvet és jelentést küldtünk be, azonban még 
ezidáig eljárás ellene nem volt. Jelenleg a  község 
aktív ellenségei a következők: Kóbor István, kulák 
rk. plébános, aki a felszabadulás óta ellenséges tevé-
kenységet fejtett ki. Ellenséges tevékenysége abban is 
konkrétan bebizonyosodott, hogy a haladó szellemű 
ifjúságot ököllel fenyegette, hogy vigyázz, mert már 
te is kommunista vagy rá fogsz fizetni. A ráfizetést 
egy esetleges helyzet változásra értelmezte. A tanító-
ságot szintén meg fenyegette, hogy vigyázzanak, mert 
készül az akasztófa számukra. Az ellenséges tevé-
kenysége a  mai napon sem szünetel, mivel aka-
dályozza a  termelő munkát, a  beszolgáltatásnak 
még a mai napig sem tett eleget, pedig már 5-6 nap-
pal ezelőtt elcsépelt. Az aratás folyamán igyekezett 
termelő csoport tagokat felvenni aratónak azzal 
a céllal, hogy a termelő csoportban bomlást idézzen 
elő. Ez sikerült is neki, mivel a termelő csoportból 
kettő, akinek a legtöbb földje volt a csoportban, kilé-
pett és különhordta a gabonáját. Ilyen formában 
tehát el kellett, hogy szegódjön hozzá két termelő cso-
port tag, hogy azoknak az évi kenyér keresetük meg-
legyen. Kóbor plébános egyáltalán nem dolgozik. 2 
alkalmazottat tart, aki helyette dolgozik és ő pedig 
részére megbízható elemeket látogatja. Ezek közé 
tartozik Hencsei Antal volt MDP titkár, kizárt párt-
tag, Gecse Kálmán cipész párton kívüli, Szele Géza 
szöv. boltkezelő és hasonló jobboldali elemek. …” 

  84 Kóbor István a 70 holdas atompap a béke és a dol-
gozók ellensége. = Vasmegye (továbbiakban: Vm.), 
1950. máj. 28. 5. p. 

  85 Dobson: Az öntudatos ölbői dolgozó parasztok – 
a pap, a tinó és a kulák közül – a termelőcsoportot 
választották. = Vm., 1950. aug. 24. 3. p. 

  86 Akik olcsón adnák a békét. = Vm., 1950. szeptem-
ber 30., 3 p. 

  87 „…aki sorozatosan megszegi mind az állam rendel-
kezéseit, mind a püspök utasításait, és a kisgyer-
mekek verésén, túl odáig merészkedik, hogy vérben-
forgó szemmel nyíltan merészelje fenyegetni 
a dolgozók legjobbjait, a kommunistákat.” Esküsze-
gők – fekete talárban. = Vm., 1952. máj. 11. 6. p. 

  88 História domus [24–25.] p. 
  89 Gyürki, 2002. [268.] p. 
  90 Géfin, 1935. 200. p. 
  91 Schematismus cleri dioecesis Sabariensis pro 

anno Domini 1934. Sabariae, [1934.] 27. p. 
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Az ölbői templom terve, bővítés előtti állapot, 1929 
(MNL VaML SZÉVM 12 doboz. Ölbői római katolikus templom bővítése, 1929)

Az ölbői templom bővítési terve, 1929 
(MNL VaML SZÉVM 12 doboz. Ölbői római katolikus templom bővítése, 1929)
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A templom főoltára és a szentély egykori Szent Miklós freskói az 1910-es években 
(Kőszeg falviné Pajor Klára: Vas megye települései képes levelezőlapokon. Szombathely, 1999. 60. p.)

A Nepomuki Szent János-szobor Ölbőn, a templom előtt 
(Fotó: Orbán Róbert, 2016)



az 1850-es évekhez viszonyítva megduplá-
zódott a faluban a hívek száma, így igen-
csak indokolttá vált a 19. század közepén 
emelt templomépület megnagyobbítása. 
A templombővítési munkálatok előkészíté-
sét tulajdonképpen Osztovics plébános már 
az 1920-as évek végén megkezdte. 1929-ben 
Müller Ede92 és Weiss Oszkár93 építési vál-
lalkozók szombathelyi cége készített építési 
terveket a bővítéshez.94  

Osztovics József korai halála után utóda, 
Kóbor plébános működése idején valósult 
meg az építkezés. Az ölbői plébániatemplom 
megnagyobbítását 1936-ban Zsolnai 
Mihály95 sárvári építőmester vállalta el 
11.086 pengőért.96 Az építési munkálatok, 
Grősz József97 püspök szóbeli engedélye 
alapján, május 8-án falbontással kezdődtek 
és az  épület nagyobbítása a  régi szentély 
lebontásával, kelet irányban 9 m 30 cm 
hosszúságban történt. A szentély Szent Mik-
lós püspököt, arkangyalokat stb. ábrázoló, 
idősebb Storno Ferenc festette freskói min-
den bizonnyal ekkor semmisülhettek meg. 

Május 16-án került elő az időkapszula 
egy, a hátsó falban négy nagy, külön erre 
a  célra készült téglával határolt üregből.  
A 7 dl-es, spanyolviasszal lepecsételt, para-
fadugóval lezárt fehér üvegben két db 

fekete–sárga zsinórral lekötött, egymásba 
összegöngyölített papírt találtak. A  négy 
nagy tégla közül az alap téglán „Gaál Sándor 
n. ö. plébános 1858 24. april.” szövegű bevé-
sés volt olvasható, a felső téglán a kőműve-
sek ceruzával írt neve, ez utóbbit azonban 
nem tartotta érdemesnek lejegyezni Kóbor 
plébános a historia domusba. Az iratok mel-
lett az üvegben találtak még különféle kora-
beli fémpénzeket, köztük egy–egy ezüst- és 
aranypénzt is. 22-én érkezett meg 
1167/1936. számmal a templomnagyobbítási 
engedély. 29-én kezdődött meg az új alap 
betonozása. Az előkerült iratokat, pénzér-
méket június 10-én helyezték vissza a temp-
lom hátsó falába egy 3 l-es üvegbe Kóbor 
plébános szövegezte két új irattal és újabb 
pénzérmékkel, papírpénzzel kiegészítve.98 
Grősz József megyéspüspök 1936. szeptem-
ber 28-án szentelte fel a templomot.99 

Kóbor plébános nyugalomba vonulását 
követően, 1964 szeptemberétől Hatt And-
rás100 lett a  falu plébánosa, aki 1976-ban 
bekövetkezett haláláig szolgálta az  ölbői 
híveket. Hatt András alatt, 1965-ben a plé-
bánia tetőzetét tatarozták. 1968-ban 
a templomépületet külső tatarozása való-
sult meg és a plébániaház külsejét is kijaví-
tották, újonnan színesre meszelték. 1969-
ben tovább folytatódtak a  javítási 
munkálatok a plébánialakon. A ház az utca 
felől műkő burkolatot kapott, az eresz alá 
csatornát csináltattak. A templomban vil-
lamosították és javították az orgonát.101 
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  92 Andráskay Müller Ede (Brünn, 1866 – Székesfe-
hérvár, 1960. augusztus 14.): mérnök, szombat-
helyi építési vállalkozó, kormányfőtanácsos. 

  93 Weiss Oszkár Jakab (Székesfehérvár, 1873. augusz-
tus 2. – 1936. április 8.): mérnök, szombathelyi épí-
tési vállalkozó. 

  94 MNL VaML Szombathelyi építési vállalkozók 
műszaki iratai (továbbiakban: SZÉVM) 12 doboz. 
Ölbői római katolikus templom bővítése, 1929. 

  95 Zsolnai (Zsidó) Mihály (Sárvár, 1893. október 30. – 
Sárvár, 1967. április 28.): építőmester, építési vál-
lalkozó. 

  96 MNL VaML Sárvár Jár. Fszb. Közig ir. 5-56/1936. 
Az ölbői római katolikus templom tervei. 

  97 Grősz József (Féltorony, 1887. december 9. – Kalo-
csa, 1961. október 3.): római katolikus pap, szom-
bathelyi megyéspüspök 1939–1943, kalocsai érsek 
1943–1961. 

  98 Historia domus [10–16.] p. 
  99 Templomszentelés Ölbőn. = Vvm, 1936. szept. 29.  

4. p.; Templomszentelés Ölbőn. = Dunántúli Nép-
lap, 1936. okt. 3. 10. p.; Templomszentelés Ölbőn. = 
Sárvár és Vidéke, 1936. okt. 11. 1–2. p. 

100 Hatt András (Szerecseny, 1899. november 30. – 
Sárvár, 1976. április 14.): P. sz. 1923. Hitoktató 
Szombathelyen 1923–1924. Plébánoshelyettes 
Ostffyasszonyfán 1934–1964, plébános Ölbőn 1964-
től elhunytáig. Géfin, 1935. 133. p.; Gyürki, 2002. 
[123.] p. 

101 Historia domus [25–27.] p. 
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Hatt András esperes–plébánost 
1976–1987 között Vizy József102 követte 
a plébánosi tisztségben. A templombelső 
rendbetételére, kifestésére Vizy idején, 
1977-ben került sor. Ugyanezen évben elké-
szült a szembenéző oltár és a két mellék-
oltár is, Vogl Jenő pécsi kőfaragó munkái. 
A plébániaházhoz új melléképületet emel-
tek, a régit pedig lebontották. A következő 
esztendőkben a templom- és a plébánia-
épültétben is több korszerűsítés valósult 
meg. 1978-ban megtörtént a  templom 
északi felének víztelenítése, megépült 
a  templomkerítés. 1981-ben a  plébánia-
házba központi fűtést szereltek. 1982-ben 
a plébániatemplom fűtése készült el.103 

1987. szeptember 1-jétől Vizy Józsefet 
a Nárai plébániára nevezték ki. Az új plébá-
nos Rátkai Imre104 lett, aki Egyházashetyé-
ről jött, szeptember 10-én költözött Ölbőre. 
Rátkai Imre működése alatt további moder-
nizációs tevékenységek és felújítási munká-
latok zajlottak a plébánián. Közel sem tel-
jességgel sorolva az  eredményeket, 
1989-ben a  plébániházban új fürdőszoba 
alakítottak ki, a háztető cserepezésére és 
a  lakás egy részének kifestésére is sor 
került. 1989-ben megvalósult a  templom 
főoltárának rendbehozatala, aranyozása. 
1990 nyarán üvegeztetve lett a templom és 
a paplakon is javításokat végeztek. A plébá-
nián befejeződött a  pince szigetelése és 
mélyítése is. 1991-ben a templomban a négy 

evangélista szobrát újra festették, javították; 
az oltárhoz mikrofont vezettek. 1992 júniu-
sában a kántornak lett felszerelve mikrofon 
hangerősítővel. 1996-ban a templom szob-
rai lettek teljesen kifestve, aranyozva a szó-
székkel együtt. 1997. január 17-én volt a gáz-
szerelés átadása a  plébánián, majd 
a  templomban is 1 hónapon belül. 1997. 
augusztus 4–9-ig zajlott a templomépület, 
majd 11–12-ig a plébániaház cserepezése, 
javítása. 1998. október 10–11. társadalmi 
munkában renoválták a  plébániaház két 
oldalát. 2000-ben felújították a plébánia-
templom orgonáját.105 2001 májusában 
a templomba négy db csillárt vettek. 2006-
ban a  harangokat javították.106 2012-ben 
a templom új cseréptetőt kapott. 2012. októ-
ber 1-jével Veress András107 szombathelyi 
megyéspüspök Rátkai plébánost Egyházas-
rádócra helyezte át, egyúttal megszüntette 
a  középkor óta fennálló ölbői plébániát. 
A falu a rábapatyi plébánia filiája lett. 
 

Forrásközlés 
 
Az 1936. évi építési munkálatokról és 
az  időkapszulákról a  historia domus 
az alábbiakat rögzíti: 
 

„1936. év 
1936. máj. 8. 
Grősz József ap[ostoli] kormányzó szóbeli 
engedélye alapján az ölbői templom nagyob-
bítását Zsolnai Mihály sárvári építőmester 
vállalta el 11086 P. ért. A fal bontása meg-
kezdődött. 

pup csilla: az ölbői római katolikus templom időkapszulája – plébániatörténeti…

102 Vizy József (Salomvár, 1927. március 8. – Branden-
burgi kórház, 1994. július 12.): P. sz. 1951. Plébános-
helyettes Tornyiszentmiklósón 1958–1976, plébá-
nos Ölbőn 1976–1987, majd Náraiban 1987-től 
haláláig. A Szombathelyi Egyházmegye névtára. 
Szombathely, 1972. 191. p.; Gyürki, 2002. [223.] p. 

103 Historia domus [28–29.] p. 
104 Rátkai Imre (Horvátnádalja, 1946. november 19. –): 

P. sz. 1972. Plébános Egyházashetyén 1981–1987, 
Ölbőn 1987–2012, Egyházasrádócon 2012-től. 
A  Szombathelyi Egyházmegye névtára. Szerk. 
Horváth Imre, Rába Imre. Szombathely, 2000. 
145. p. 

105 Örömünnep az  orgonaszentelés. Felújították 
a település több mint százéves hangszerét. = VN, 
2000. dec. 28. 4. p. 

106 Historia domus [29–36.] p. 
107 Veres András (Pócspetri, 1959. november 30. –): 

szombathelyi 2006–2016, jelenleg győri megyés-
püspök. 
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máj. 16. 
A hátsó falban négy nagy, külön e célra 
készült téglával határolt üregben, egy 7 dl.-
es fehér üvegben, amelynek parafadugója le 
volt spanyolviasszal pecsételve, két fekete-
sárga zsinórral lekötött egymásba összegön-
gyölített papírt találtunk. Tartalmuk, illető-
leg szószerinti másolatuk a következő. 
 
A' teljes Szent Háromságnak nevében! 
 
Az 1758ki püspöki látogatás (Visitatio Cano-
nica) tanusítása szerint a régi keresztények 
által századok előtt e' helyen emelt 's Szent 
Miklós püspök emlékére szentelt Nagy Ölbői 
anya templom az idő és elemek viszontagsá-
gaitól roncsolva romba dülni indulván, 's 
csekelysége miatt a' hívek növekedése szá-
mát is befogadni képes nem lévén, Nagysá-
gos Szent Györgyi Horváth László és 
Edmund urak mint a' Nagy Ölbői Plébániá-
nak jelenlegi kegyurai, Őseik keresztény buz-
góságát követve, a' plébániai hívek kézi 's 
szekerezési munkájának hozzájárultával a' 
Mindenható Istennek dicsőítésére, és a' 
hívek buzgóságának emelésére ugyan e' 
helyen szinte Szent Miklós püspök emlékére 
egy alapjából új, és tágasbb templomot 
emelni: Istennek segítségével, ki minden jó 
szándékot elősegít, az építési munkát mie-
lőbb megkezdeni óhajtották. Minek követ-
keztében mai napon Szent Mihály havá-
nak108 26án Szent Czyprián püspök napján 
1857ik évben IXik Pius Szentséges Római 
Pápának,109 Ferencz József110 ausztriai Csá-
szár és Apostolai Magyar Királynak uralko-
dása – Szenczi Ferencz Szombathelyi 

Megyés Püspöknek, Gaál Sándor helybeli 
plébánosnak, Ásbót Miklós Nagy Ölbői hely-
ség birájának hivatoskodásuk idejében, és 
az alulírottak jelenlétében a' fent irtt helybeli 
plébános püspöki engedély mellett az alap-
követ beszentelve letette. Az Atyának és Fiu-
nak, és Szent Lélek Isten nevében. Ámen. 
Hayden Pál s[aját] k[ezűleg] Hegyf[alu] 
urad[almi] tisztt[artó]. Horváth István s. k. 
Kiss Pál s. k. taníttó, Ásbóth Miklós s. k. biró, 
Fazekas Tamás s. k. eskütt, Rozmán György 
s. k. eskütt, Puklér László s. k., Simon József 
s. k., Szántó Antal s. k. Simon János s. k. 
Péter István s. k. 
 
Emlék a' Jövendő embereinek. 
 
Még történik hogy 50-100-200, vagy ha sze-
rencsésebb lesz a' jövendő Nagy Ölbői ivadék, 
500 év mulva ha ezen irás papirjaival együtt 
el nem rodhad, olvasni fogja, hogy e templom 
e' mostani jó népnek (bár 500 év alatt igy 
lehetne nevezni!) közre munkálásával történt 
– Lesz, előre gondolom, olylyan, ki e' mos-
tani ivadékot együgyűnek, tudatlannak és 
Isten tudja minek nem fogja mondani. (:mért 
a későbbi ivadék csak 100 évek után is magát 
bölcsebbnek, okosabbnak szoktat tartani, 
mint őseit:) De – hallyad: !!! Te, mikor ezt 
olvasod, nem leszel olly okos, müvelytt, 
finom társalkodó, szebben öltözködő, 
nagyobb becsület tudó 's Isten félőbb, mint e' 
jelen ivadék, ha csak a' levegőben nem fogsz 
utazni gőzkocsin, vagy azt ki nem találod, 
hogy az ember levegővel elélhet. Jövő ivadék! 
Mely minket tán ostobáknak fogsz majd 
mondani, én előre megmondom, hogy: te 
vagy ostoba, buta, müveletlen. Ezt mondja 
nektek – Gáál Sándor Nagy Ölbői plébános 
1858-ban Ápril 24-én. Emlékezzetek rólunk. 

A négy nagy tégla közül az alap téglán ez 
a bevésés áll: Gaál Sándor n. ö. plébános 
1858 24. april. A  felső téglán a kőmivesek 
ceruzával irott nevei. 
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108 Szent Mihály hava: szeptember hónap régi magyar 
elnevezése. 

109 Pius, IX., B., Giovanni Maria Mastai Ferretti (Seni-
gallia, Marche, Itália, 1792. május 13. – Róma, 1878. 
február 7.): XVI. Gergely utódaként 1846. június 16. 
– 1878. február 7.: pápa. 

110 Ferenc József, I. (Bécs, 1830. augusztus 18. – Bécs, 
1916. november 21.): osztrák császár és magyar 
király. 
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Az üvegben még találtunk: egy darab 
1848-ban készült magyar krajcárt; egy 
darab 1851-ben készült osztrák krajcárt; egy 
darab 1849-ben készült osztrák hat krajcá-
rost; ónlemezve betakarva egy darab 20 
(valószinüleg 20 forintos) számú jelzésű, 
1848-ban készült ezüst pénzt. Felirása: 
Magy. Or. Védője 1848. Sz. Mária Ist. 
Annya.111 – V. Ferd. Magy. H. T. Orsz. Kirá-
lya. Erd. N. Fejed.;112 ugyancsak ónlemezbe 
betakarva egy darab számjelzés nélküli 
arany pénzt. Felirása: S. Maria Mater Dei 
Patrona Hung.113 1845. – Ferd. I. D. L. Aust. 
Imp. Hung. B. Rex. H. N. V. R. L. V. D. C. L. 
I. A. A.114 - A pénzeken a magyar szentkoro-
nának a keresztje még nincs elhajolva. 
 
május 22. 
A templomnagyobbítási engedély 1167/1936. 
sz. alatt megérkezett. 
május 29. 
Az új alap betonírozása megkezdődött. 
jún. 10. 
A május 16-án előkerült iratok, pénzek visz-
szahelyeztettek a  templom hátsó falába 
a következő szövegű két új irattal együtt: 
 
Isten nevében. 
 

Az 1858-ban újból készült ölbői templom 
a  hivek számának növekedése folytán 
nagyobbitásra szorult, a szombathelyi egy-
házi főhatóságnak 1167/1936. sz. engedélye 
alapján a  templomföldek haszonbéréből 
évről-évre összetevődött tőkéjének felhasz-
nálásával, a  hivek készséges kézi és igás 
napszámának segítségével az ölbői egyház-
községi képviselőtestület a templomot meg-
nagyobbíttatta. A  nagyobbítást Zsolnai 
Mihály sárvári építőmester végezteti 11086 
aranypengőért. A nagyobbítás a régi szen-
tély lebontásával kelet irányban 9 m 30 cm 
hosszuságban történik. A munkálatok 1936. 
május 8-án kezdődtek. Jóllehet a templom 
ujbóli megáldását 1936. év Nagyboldogasz-
szony napjára tervezzük, de azért őseinknek 
Szent Miklós püspök iránt való tiszteletét 
kegyeletes szívvel akarjuk megőrizni, meg-
nagyobbodó templomunkat ismét Szent 
Miklós püspök védnöksége alá helyezzük. 
A mi vágyunk, forró imánk azért száll 
a mindenható Istenhez, hogy a megnagyob-
bodó templomunkban megnagyobbodott 
szeretettel kereshessük fel a Jóságos Terem-
tőt s mindazok, akiket e templom valamikor 
is látni fog s befogad falai közé, egykor Isten 
országban viszontláthassuk s megismerhes-
sük egymást. 

Ölbő, 1936. jún. 10-én Szentséges Atyán-
knak, XI. Piusz115 pápánknak, Vitéz Nagybá-
nyai Horthy Miklós csonka országunk kor-
mányzójának, Grősz József szombathelyi 
apostoli adminisztrátor felsz[entelt] Püspök 
kormányzósága, Báró Baich Mihály116 alsó-
szelestei nagybirtokos kegyurasága idejében 
mint az ölbői egyházközség és politikai köz-

pup csilla: az ölbői római katolikus templom időkapszulája – plébániatörténeti…

111 Magy. Or. Védője. 1848. Sz. Mária Ist. Annya: 
Magyarország Védője. 1848. Szűz Mária Istennek 
Anyja. 

112 V. Ferd. Magy. H. T. Orsz. Királya. Erd. N. Fejed.: 
V. Ferdinánd, Magyar-, Horvát- és Tótország Kirá-
lya, Erdély Nagyfejedelme. 

113 S. Maria Mater Dei Patrona Hung. (Sancta Maria 
mater Dei patrona Hungariae): Mária, Istennek 
Szent Anyja, Magyarország patrónája. 

114 Helyesen: FERD. I. D. G. AVST. IMP. HVNG. B. 
REX. H. N. V. R. L. V. D. G. L. I. A. A. (Ferdinandus 
I. Dei gratia Austriae imperator, Hungariae, Bohe-
miae rex huius nominis quintus, rex Lombardiae, 
Venetiae, Dalmatiae, Galiciae, Lodomeriae, Illy-
riae, archidux Austriae): I. Ferdinánd Isten kegyel-
méből Ausztria császára, Magyarország, Cseh-
ország e néven ötödik királya, Lombardia, Velence, 
Dalmácia, Galícia, Lodoméria, Illiria királya, 
Ausztria főhercege. 

115 Pius, XI., Achille Ratti (Desio, Lombardia, 1857. 
május 31. – Róma, 1939. február 10.): XV. Benedek 
utódaként 1922. február 6 – 1939. február 10.: pápa. 

116 Baich Mihály, báró (Satumic, 1889. október 27. – 
Ölbő, 1955. március 17.): dendrológus, a Szelestei 
Arborétum továbbfejlesztője és mai formájának 
kialakítója.  
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ség képviselői jelen iratot saját kezüleg alá-
irva a templom hátsó falában elhelyeztük. 
Kóbor István plébános P[ecsét] H[elye] 
Király József körjegyző. Harmat József kán-
tortanító. Szirt Ilona tanitónő, Ecker Emilia 
tanitónő, Simon Sándor t[anít]ó, Kovács 
János, Kovács Géza, Németh József, Nagy 
József, Horváth Imre, Grubanovits Sándor, 
Németh Zsigmond, Szele Ferencz, Asbóth 
József, Bognár Lajos, Kondor József, Varga 
Gyula biró és gondnok, pénztáros P. H. 
Németh István közs[égi] irodatiszt, Dr. Gáb-
riel Lajos j[egy]zőgyakornok, Puklér János 
egyh[áz]k[özség] vil[ági] elnök és közgyám, 
Fodor Lajos képviselő és tanácstag, Kovács 
Gyula esküt, Szele István, Smidelius Géza, 
Patyi Gyula, Patyi Jenő – s. k. 
 
Intelem a jövő nemzedéknek. 
 
Meghatottan olvastuk az 1857-ben a temp-
lom falában elhelyezett, az 1936 évben előke-
rült, de még ugyanazon évben visszahelye-
zett iratokat. Rezgett a  szivünk, amikor 
olvastuk: »Te mikor ezt olvasod…«. Az a gon-
dolat futott végig rajtunk, hol vannak ők 
már, akik az iratot aláírták. Testük elpor-
ladt, de éreztük, hogy lelkük hozzánk simul, 
megilletődött lélekkel hallgattuk tanításukat: 
ha gőzkocsin jártok is a levegőben, mégis sze-
rencsétlenek, ostobák vagytok, ha Istenről 
meg feledkeztek. Jövő nemzedék, légy hát val-
lásos. Egy igazi érték van a földön: ez a lélek. 
Viseld hát gondját! Minden elmúlik a földön, 
de a lélek örökké él. Nem mindegy: Istennél 
van-e vagy a kárhozatban. Nemzedékek jön-
nek, eltűnnek; egyik nemzedék elfelejti 
a  másikat. Amikor ez írásunk napfényre 
kerül, talán 300-500 év mulva, vagy ennél is 
később, senki sem fog már rólunk tudni, 
ismeretlenek leszünk az emberek előtt. Nem 
baj, ez az ember sorsa itt a földön. Ha Isten-
nek élünk, Isten nem fog meg feledkezni 
rólunk soha. Amikor a nagyobbodó templom 

alapjait ástuk, emberi csontokra, kopo-
nyákra akadtunk. Voltak koponyák egészen 
egymás mellett is, amiből tömegsírokra 
következtettünk. Ki tudja, micsoda viharos 
időket élhettek gazdáik és senki meg nem 
tudta különböztetni, hogy dusgazdag vagy 
koldusemberéi voltak-e. A sírban egyenlőkké 
lettek, földi dicsőségük már rég letünhetett, 
szenvedésüknek már rég vége lehetett. Jövő 
nemzedék, értsétek meg egymást már itt 
a földön is, tudjátok meg, e világnak élni nem 
érdemes, csak az az élet értékes, amely Isten 
szeretetében folyik le. Mindent itt kell hagyni, 
csak a jócselekedetek kisérik lelkünket pár-
tolólag Isten elé, csak ezeknek van értékük 
Isten előtt. 

Ha majd talán a mi csontjaink is száza-
dok multán előkerülnek, hantoljátok el őket 
buzgó imádság közben. A  természettudo-
mány rohamos lépésekkel halad előre. Ma 
már repülőgépek szelik a  levegőt, a  rádió 
útján messze világrészekkel beszél az ember, 
szobájából a  messze távolságokat kezdi 
szemlélni. Ki tudja, mit ki nem talál még 
az emberi ész. De haladjon bár a tudomány 
odáig, hogy hónaljad alá szárnyakat 
illesztve madár módjára repülsz a levegő-
ben, azért ez a tudomány el ne távolítson 
Istentől, hanem inkább közelebb vigyen 
hozzá. Hiszen Isten az, aki a természet tör-
vényeit alkotta s akarja, hogy azok felfede-
zésével a  tudomány mindinkább előbbre 
haladjon. Titkos törvényekkel szórta tele 
a természetet, mert a titokszerüség vonzza 
az  embert és kutatásra sarkalja. Amikor 
az ember kutatja a természet titkait, talán el 
is feledkezik róla, hogy ezzel a paradicsomi 
parancsolatnak hódol: »hajtsátok uralma-
tok alá a földet«. A természet titokszerüsége, 
szépsége figyelmeztessen benneteket arra, 
hogy ígaz vallásunk szent titkaival is kell 
foglalkoznotok s hivja fel figyelmeteket Isten 
megmérhetetlen gazdagságára, végtelen 
jóságára, bölcseségére, szépségére, hogy egy-
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kor ne csak mint most homályosan, a ter-
mészet által ismerjétek meg Istent – hanem 
szinről-szinre is megláthassátok a végtelen 
szépséget. 

Bízunk alázatos lélekkel abban, hogy 
amikor ti esetleg írásunkat olvassátok, mi 
már akkor Isten imádásában, szemléletében 
gyönyörködhetünk. Istenben látni fogjuk a ti 
küzdelmeteket, imádkozni fogunk értetek, 
hogy ti is közénk jussatok. Istennél várunk 
titeket, hogy átvegyétek az örök élet koroná-
ját. Ámen. Ölbő, 1936. jún. 10. Kóbor István 
plébános s. k. 

Mostan használatos és régen használa-
tos különféle ezüst, réz, papírpénzeket is 
helyeztünk el egy 3 literes üvegben. 

1936. szept. 28-án nagy ünnepség keretében 
benedikálta a templomot Grősz József apostoli 
adminisztrátor, amelyet Sárvár és Vidéke idő-
közi lapja (1936. okt. 11.) így ír le: …”117 

Zárszó 
 
A 19. század közepén újjáépített ölbői temp-
lomról nincs korabeli képanyagunk (terv-
rajz, grafika stb.). Orbán Róbert helytörté-
nész szerint ugyanakkor az épület előtt ma 
is álló barokk Nepomuki Szent János-szobor 
talapzatának reliefjén az  1857–1858-ben 
emelt templomépület homlokzati sziluettje 
látható és egy reverendás alak, talán Steg-
müller Károly plébános, aki bottal a kezé-
ben, kalappal a hóna alatt a templom felé 
siet. (B4 kép) A talapzat fő oldalán a C. S. P. 
betűk (valószínűleg Carolus Stegmüller 
Parochus), oldalt a felújításra utaló „RENOV 
1866” felirat olvasható. A helytörténész úgy 
gondolja, hogy az  1700-as évek közepén 
alkotott szobrot 1866-ban – mielőtt a jelen-
legi helyére állították – renoválták. Ekkor 
készült a  talapzat domborműve is, rajta 
a templom korabeli ábrázolásával.118

pup csilla: az ölbői római katolikus templom időkapszulája – plébániatörténeti…

117 Historia domus [10–17.] p. A  forrás átírásához 
nyújtott segítséget Pup Krisztinának köszönöm. 118 https://www.kozterkep.hu/28538/Nepomuki_ 

Szent_Janos_Olbo_1866.htmlhttps:/www.google.c
om/?gws_rd=ssl# (Megtekintve: 2019. június 30.
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A templom és az 1. világháborús hősi emlékmű valószínűleg az 1930-as években,  
már a templombővítés után. (Berzsenyi Dániel Könyvtár Savariensia Gyűjtemény)


