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Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Ámen. 

 

Szeretett Testvéreink a Jézus Krisztusban! 

 

Ezernyolcszáznegyvennégyet1 írtak akkor, amidőn templomunk ma is meglevő 

orgonáját a gyülekezet buzgó, áldozatkész tagjai közadakozásból beszerezték. Ezt a szép és 

nemes cselekedetét a híveknek, akkori lelkipásztorunk, Ntü. Szedenics György2 lelkész úr az 

orgona belső falazatára ragasztott írásában a késő utókor számára megörökítette. 

Több, mint 100 év múlt már el azóta e gyülekezet felett. Több mint 100 éve szól már ez 

az orgona Istennek eme hajlékában. Ha végeztek is rajta némi kis javítást, alaposabban át nem 

javították, mert a hívek lelkében mindig ott élt a vágy egy új és a templom méreteihez megfelelő 

orgona után. Sajnos ezt a vágyat mind a mai napig nem tudta megvalósítani, mert a két 

világháború után beállt leszegényedés leszegényítette híveinket is. De a Lélek nem hagyta 

elaludni a hívek szívében a szép tervet. S ha egyelőre le is kellett tenni az új orgona 

beszerzéséről, alapos átjavításáról annál többször hangzott megnyilatkozás, mert hangja nagyon 

[hami]ssá vált már az utóbbi időben. 

És 1951. december 9-én advent II. vasárnapján, a gyülekezet templomszentelési hálaadó 

ünnepén, hiszem, hogy Isten Szent Lelkétől indítatva mondottam, - amikor a templomépítő 

ősökről emlékeztem meg – mi… [a tinta elhalványulása miatt olvashatatlan szöveg] 

bizony jól összejönne az átjavításhoz, tisztításhoz szükséges összeg. Ha ez akkor nem is 

valósult meg, de Isten nem hagyta elaludni a tüzet a lelkekben és hiszem, hogy az Ő cselekedete 

volt az, hogy a hívek, élükön néhai szeretett felügyelőnkkel, Vági Károllyal, mind többen és 

többen sürgették a gyűjtés megindítását. 

És ugyanakkor Isten vezérelt hozzánk olyan férfiut, - mert hiszem és vallom, hogy 

semmi sem történik véletlenül, - aki mint orgonaépítő mester, hivatása magaslatán állva vállalta 

öreg orgonánk teljes átjavítását, tisztítását stb. Kemenesi Rezső szombathelyi (Vas m.) 

orgonaépítő mester úr testvérével, Kemenesi Gyulával nagy szakértelemmel és szeretettel 

átjavította, tisztította, s újra hangolta, és 45 új homlokzati és belső síppal látta el, és végezetül 

külsőleg is átfestette, aranyozta. Így a régi, szinte már alig-alig szóló orgonánk megifjodott, s 

kellemes, tömör hangjával gyönyörködteti a híveket, s viszi, vezeti énekünk az Ég Ura elé. 

Legyen áldott a nagy Isten, hogy kegyelméből ezt is megérhettük, s orgonánkat 

megújíthattuk. Isten gazdag áldása nyugodjon meg minden adakozó igyekezetünkön? , de 

nyugodjon áldása az adományaikból […]tül újjávarázsolt orgonánkon is. Ő védje meg ezt a 

szent hangszert minden bajtól, veszélytől, hogy hangjával mind több és több lelket vihessen 

még sok-sok éven át az áhitat szárnyán Isten elé. Isten áldását és megtartó kegyelmét kérjük 

azokra a kezekre is, amelyek nekünk ily szépen rendbehozták, megújították, de azokra a 

testvérekre is, kik a jövőben s minden időben ezen az orgonán játszanak, éneket vezetnek, vagy 

művészi játékukkal a hívek seregét Istenhez, Isten elé vezetik. 

Ti pedig, kedves utódaink, testvéreink, ha majd hosszú idő multán valóban teljesen új 

orgonát állítotok e régi, de most hosszabb időre megifjodott helyére, és olvassátok a régi 

emlékeket, lássátok és tudjátok meg, hogy a ti őseitek, nehéz körülmények között is tudtak, - 

nem a feleslegből, de a legszükségesebből is áldozni Isten dicsőségére, Szentegyháza 

berendezéseire. 

Isten gazdag áldása, és megsegítő kegyelme nyugodjon meg mindnyájunkon, s rajtatok 

is késő utódokon. Arra kérünk és intünk Titeket, hogy legyetek hűek anyaszentegyházunkhoz 

s annak Urához, a Jézus Krisztushoz! 

 

Bakonytamási, 1952. április 27-én. 

                                                 
1 Helyesen: 1843 
2 Helyesen: Szakonyi Mátyás 
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†Vági Károly gy.[ülekezeti] felügyelőnk    Mohácsy László 

márc. 2-án hirtelen elhunyt, így     lelkész és 

szép álma megvalósulását már nem láthatta meg. 

 

Németh Jenő gondnok idejében, kik mellett mint egyháztanácsosok az alant felsoroltak 

szolgálták az egyházat: 

1. Id.[ősebb] Adorján Sándor, 2. Bors István, 3. Id.[ősebb] Csonka József, 4. Id.[ősebb] Erdélyi 

Lajos, 5. f.[olyósi] Bors Gyula, 6. Fodor István, 7. Fodor Károly, 8. Németh János G. K. 

[felesége monogramja], 9. Németh Sándor V. K. [felesége monogramja], 10. Varga Gyula, 11. 

Id.[ősebb] Vajda Mihály, 12. Vági Mihály, 13. Vági Viktor. 

A nagy munka összesen 3310 Forintba került. 


