
Szent Anna Templom 

 
 A falusi közösség, a plébánia, a templom szorosan összefüggő egységes eleme 

volt e településeknek. A falu templomát a teljesség igénye nélkül mutatjuk be. A 

gazdagon díszített, szobrokban, bővelkedő templom önmagában is sok 

érdekességet rejt,  

 Az István király rendeletére épített templomot Nicken kilenc falu építette 

fel, melyeknek nagy része mára teljesen eltűnt. Az 1328-as püspöki vizitáció 

szerint Egyházasniczken a templom titulusa Szent Miklós. 1698-as püspöki 

vizitácó leírása szerint  a templomban kőszószék és pasztofórium van . Ez a mai 

templom elődje , egy középkori templom volt, melyről a végrendeletében Niczky 

Lázár is említést esz, miszerint nagyon rossz állapotban van. ( A hétszáz éve 

stemplom) A Niczky család – a volt kegyúr – a rekatolizázió után -1761-ben  

felújítja, , majd 1776-86-ig felépíti a mai, késő-barokk templomot. 

 A templom egyhajós, a szentélye a hajónál keskenyebb, kosáríves 

záródású, déli oldalán áll a sekrestye. A tornya a főhomlokzat előtt rizalit szerűen 

lép ki a nyugati egyenes oromfalú homlokzatból. A főhomlokzat erőteljes, 

fejezetes falpillérekkel tagolt. A kórus szintjén keretezett szegmentíves záródású 

az ablak, a padlás szintjén álló ovál, a harangok szintjén és a hajó déli oldalán is 

szegmentív záródásúak az ablakok. A hajó két, a szentély egy csehsüveg 

boltozatos.. A nyugati oldalon három íven álló, kihasasodó orgonakarzat áll. A 

szentély falába simuló, nagyméretű, rokokó főoltár a négy egyházatya szobrával 

díszített: Nagy Szent Gergely pápa, Szent Ambrus püspök, Szent Ágoston és 

Szent Jeromos – az oszlopsor felett volutás és kagylós díszítésű oromzat, Szent 

Miklós és Szent Márton püspökök kisméretű szobraival. Az oltárkép a XIX. 

században készült, a templom titulus-váltásakor: Szent Annát ábrázolja. Felette 

Szent Miklós püspök képe, középen a Niczki család címere. Bal oldalon található 

a Jézus Szíve-oltár. A nagy oltárkép feletti kisebb, XIX. századi kép Szent 

Rozáliát örökíti meg. Mindkét kép mellett két-két fából faragott festett szobor áll: 

Szent Borbála, Alexandriai Szent Katalin, alul Szent Longinus és Keresztelő 

Szent János. A jobb oldalon a Mária Szíve-oltár található. Az oltárkép felett Szent 

Márk képe látható, szintén XIX. századi alkotás. Hasonlóan a másik oldalhoz, itt 

is faragott fa szobrok díszítik az oltárt. Felül Avilai Szent Teréz és Szent 

Skolasztika, alul Szent Ferenc és Szent Domonkos alakja látható. A templom 

bejáratáról jobbra található a Szentsír oltára, amelyen, mintegy kétszáz éves 

Pieta-szobor áll. Jobbra tőle Lisieux-i Kis Szent Teréz, baloldalon Szent József a 

Kis Jézussal. A szembemiséző oltár 1982-ben készült egy család adományából. A 

templom orgonája Kemenesi Sándor szombathelyi orgonaépítő munkája. A 

boltíves mennyezetet Steffek Albin freskói díszítik, melyek 1954-ben készültek 

el. Árpád-házi Szent Erzsébet és Szent Imre herceg freskói mellett, az 1980-as 

évek elején készült színes üvegablakok örökítik meg Szent Istvánt király, Szent 

László, Szent Margit, valamint Boldog Batthyány-Strattman László és Boldog 

Maximiliam Kolbe emlékét. A templom egy mesterséges dombon áll, egykor 

temetővel volt körülvéve; alatta a ma is meglévő kripta található, melyben  a 

Kisfaludy és a Nicky családok elhunytai nyugszanak.  


