MEZŐSINÉ KOZÁK ÉVA

KŐVÁGÓÖRS ÉS EVANGÉLIKUS TEMPLOMA

A Balaton-felvidék festői környezetében, a Káli
medence déli részén fekszik Kővágóörs község. Kö
zépkori eredetű, majd a XVIII-XIX. században átépí
tett temploma a település központjában kiemelkedő
sziklaszirtre épült fel.

1. ábra. A templom délnyugatról, a kutatás kezdetén
Abb 1. Die Kirche von süd-westlicher Seite am Anfang der
Forschungstätigkeit

A templom kutatás előtti külső-belső megjelenésé
ben az utolsó két évszázad átépítő munkálatait őrizte
magán. (1. ábra) Az egyhajós, barokk teremtemplom,
a keleti oldalán a hajóval megegyező szélességű le
sarkított szentéllyel, a nyugati oldalon a hajóval meg
egyező szélességű toronnyal zárult. A falkutatás és a

régészeti feltárás nyomán beigazolódott, hogy a
templom átalakított formájában is sok középkori ma
radványt megőrzött. Magában rejti a falu egyhajós,
egyenes szentélyzáródású román kori templomának
jelentős maradványait.
Kővágóörs és környéke az újkőkor óta bizo
nyítottan lakott terület. Nóvák Antal szőlőjéből, a Kamonya-hegy délkeleti oldaláról két újkőkori jellegű
kőbalta került a keszthelyi Balatoni Múzeumba. A le
lőhelyen, a felszínen néhány szórványos őskori csere
pet is találtak.1
A falu északnyugati szélén 1960-ban római épület
maradványaiból, terrazzo burkolat darabja, IV. száza
di kisbronz, egy csonttű került be a keszthelyi Balato
ni Múzeumba. Jámbor Lajos közlése szerint pedig a
Kishegytető lejtőjén kőlapokkal bélelt római sír ke' rült elő, amelyben melléklet nélküli csontváz feküdt.
A községi erdőben 1780-ban római kőkoporsó aljára
leltek. A falu szélén Fortuna Redux istennőnek dedi
kált oltárkövet talált Kuzsinszky Bálint. A lelet alap
ján itt Mócsy András beneficiarius állomást feltétele
zett. A terepbejáráson, a lelőhelyen Felsőhát nevű ha
tárrészen viszont semmi nyomot nem tapasztaltak. A
keszthelyi múzeumnak Bosnyák József 1938-ban ró
mai vaskaszát ajándékozott.2
Rómer Flóris 1861-ben járt Ecsér pusztán, amely
ekkor még Kővágóörshöz tartozott. (Ő írta le és raj
zolta először a romot.) A középkori román kori rom
templom környékén 1962-ben végzett régészeti kuta
táson a kutató őskori és római kori életre utaló lelet
anyagot tárt fel. A templomromból négy feliratos kő,
köztük római oltár került elő.3 A fent tárgyalt szór
vány emlékek is utalnak arra, hogy Kővágóörs kör
nyezete a római korban is lakott terület volt.
A falu neve két tagból tevődik össze, az előtag
„Kővágó" utal a környéken folyó kőbányászatra, az
utótag Örs helynévből, vagy személynévből keletke
zett magyar névadással. Az alapul szolgáló törzsnév,
vagy személynév tövében az ó-török férj, férfi rejlik.
Az országban jelentkeznek szétszórtan az Örs helyne
vek, amelyet a törzs nevéből alkottak.4
Kővágóörs nevében szereplő „Örs", személynév
ből alkotott helynév. A Balaton-felvidék nyugati fe347

lében a régi birtokos az Atyusz-nemzetség. Központ
juk talán Hegyesd táján lehetett, a családi monostoruk
a Monostor-Apáti mellett fekvő almádi monostor,
amelyet a nemzetség Bánd nevű tagja alapított. Kál
mán király uralkodása alatt a monostor felépült, fel
szentelésére 1121-ben került sor.5 Később hiteles
helyként is működött. A nemzetségből származó Sol
(Saul) comes 1121-ből fennmaradt végrendeletéből
tudjuk, hol voltak a birtokai Verestó, Nagyvázsony
mellett, Almádon, Köveskálon, Iváncson, Egregyen,
Szentivánban, Kóvágóörsön, Révfülöpön, Kovácsi
ban, Diszelen és Véneken birtokolt. A káli völgyben,
a csobánci hegyen és Hegymagason szőlővel rendel
kezett. Más írásos adatokból tudjuk, hogy Szepezd,
Pécsely, Zánka, Udvari, Szőlős, Vászoly, Paloznak is
a nemzetségi birtok részét képezte.6
Az Atyusz nemzetség birtoklása mellett feltehető
leg már a XI. században a veszprémi püspök és a káp
talan is rendelkezett birtokokkal a Balaton-felvidé
ken.7 A falvak birtokai a XIII. század elején sok eset
ben már többféle birtokos kezén találhatók.
Kővágóörs község első említésével az 1121-ből
fennmaradt Sol comes végrendeletében találkozunk,
ahol Örs (Vrs) predium szerepel egy földművessel,
négy szólómuvessel, amelyet az adományozó Helbrug nevű fiának hagyományoz. Ezenkívül Fülöp (régi
neve Pilop, ma Révfülöp) is egy szabaddal és hat vin
cellérrel a birtokába került.8
A végrendeletét 1227-ben megerősítette, Verestó
(Verustov) falut az almádi (Almád) bencés apátság
nak adományozta, Őrsöt és Fülöp harmadát fiának
Helbrugnak adta. Az oklevélben található számos
Kővágóörs környéki község, így Vének, Szt. Iván,
Iváncsa, Egregy, Barnag és a Csobánc hegység, stb.9
Örs prediumként szerepel, ez a XI-XII. században
olyan földesúri gazdasági üzemet, telepet jelölt, ame
lyet a földesúr maga tartott fenn, s benne saját eszkö
zeivel folytatott mezőgazdasági termelőmunkát.10
A veszprémi káptalan 1268-i átiratából fennmaradt
egy 1263-ban készült oklevél. A hantai prépost bizo
nyos vitás földeket, nevezetesen Symonis földjét és
egy szőlejét Őrsön („villa Vrs") Jakabnak Henrik fiá
nak odaítéli. Parochiális papját említik, és Szt. László
eklézsiát, amelynek számára Jakab egy zsoltáros
könyvet (psalteriumot) köteles venni.11
A XIV. századtól az írásos feljegyzések száma
megnő. Az 1332-33-ból fennmaradt pápai tizedjegy
zékben Örs (Vrs), mint a tapolcai kerület plébániája
szerepel, amely a veszprémi püspökség zalai főespe
rességéhez tartozott. A fiókegyháza Ecsér (Echir),
Szepezd (Zepezd, Scepuzd), Abraham puszta. A pap
ja Barnabás 1334-35-ben hat széles és huszonhat kis
dénárt fizetett a pápai tized fejében.12 Később 1357ben Mátyás nevű papját említik.
A fent említett falvak közül a legtöbbet Ecsérről
tudunk, amely Kővágóörs határában fekszik, és itt
1962-ben folyt régészeti kutatás és helyreállítás is kö
vette. A templom első okleveles említése 1082-ből
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való, a kutatás során előkerült „ S " végű hajkarika és
a III. Béla érem utal Árpád-kori eredetére.13
Fontos, hiteles történeti adatokat szolgáltat az
1329-ből fennmaradt Ábrahám és Rendes (Rendus)
határjárásáról szóló oklevél, ahol Cybriánörs falut
említik, amely a mai Ábrahám-hegy község határa
mentén feküdt.14
Az 1338-ból származó oklevél arról tudósít, hogy
az almádi konvent előtt Czibrián unokái a fölmáli he
gyen egy szőlőt eladnak, és ebben az oklevélben a
Szt. László egyház szoléiról is történik említés.15
Az 1341-ben készült oklevélből megtudjuk, hogy a
fehérvári káptalan a király parancsára kiküldte speci
ális megbízottját, és a király pedig Péter fia Tamás
mestert liptói ispánt és csókakői várnagyot a Kál völ
gyébe, - ahol jelen volt a veszprémi püspök és több
veszprémi kanonok, - hogy a királytól cserébe kapott
birtokokat körülhatárolják. I. Károly Róbert, hogy
megszerezze Tátika várát a veszprémi püspöktől haj
landó a káli völgyben lévő birtokait átadni a veszpré
mi püspökségnek és káptalannak. A megbízottak fel
adata volt a birtokok összeírása, a valódi nemesek ki
szűrése, akiknek oklevélileg kellett a királyi udvarnál
jelentkezni. A káli völgyben Őrsön öt udvarnokot ta
láltak, akik közül ketten oklevéllel nemesítettek, 19
személy pedig nemes várjobbágynak vallotta magát.16
A birtokcsere 1342-ben zárult le, I. Lajos király
utasította a Kál-völgyi alattvalóit, hogy ezek után a
püspököt tekintsék uruknak és a püspök tiszttartóinak
engedelmeskedjenek.
Az eddigiekből láthatjuk, hogy a falu birtokosai ki
rályi udvarnokok, részben nemesek, sőt a tihanyi
apátság is rendelkezett részbirtokkal.17 Az 134l-es
adat pedig arra utal, hogy az udvarnokok földjét a
veszprémi püspökség kapta meg. A veszprémi püs
pökség és káptalan egyre erósebb birtokpolitikája ér
vényesült a Kál-völgyben. A püspökök kérésére I.
Lajos 1362. év június 30-án megerősítette, hogy a
veszprémi egyház hadakozó nemes jobbágyai a ka
mara adó alól is felmentést kapjanak. A veszprémi
püspök elérte a királynál, hogy elővételi joga legyen a
Kál-völgyben, azoknál a nemesi birtokoknál, ame
lyek nemesi tulajdonban maradtak, és amelyeket a
birtokos el szeretne adni. Erre utal az 1377-ből szár
mazó királyi rendelet.
Az almádi konvent előtt Szentlászlóörs-i OthmárCzibrián és Mihály a Felmáli szőlőhegyen fekvő sző
lőjüket Nagyörsi Lórincz fia János jobbágyainak öt
márka dénárért eladják. Az 1351-ben kelt oklevélben
a Szentlászló egyház szőlőjét is említik. Az oklevél
ből kiemelnénk, hogy a Szentlászlóörs és Czibriánörs
ugyanazt a falut jelenti, és a névalakban feltűnik
Nagy-örs neve is.18
Ezt erősíti meg az 1361-ben kelt oklevél, amelyben
szenüászlóörsi nemesek Balázs és Péter, „Chibriántelek" nevű birtokukat eladják Szentgróti-Fülöp fiainak.19
Nagy Lajos uralkodásának idejéből származó,
1374-ben kelt levélben Eörsi Cybrian unokája Lő-

rincz Kóvágóeörs, Kiseörs, Fülöp, Uzsa és Detk nevű
birtokokat a királyra hagyja, mert utódai nincsenek.20
Itt egyértelműen szerepel a két falu jelezve a megket
tőzést, amely már sokkal korábban megtörtént. Ebben
az oklevélben értesülünk a király intézkedéséről is,
amelyben a felsorolt falvak bíráit és lakóit felszólítja,
hogy az új uruknak Himfi Benedek temesi főispán fi
ának Miklósnak engedelmeskedjenek.21
A Himfiekról tudjuk, hogy a Balaton-parti Nemti
helységet Kun László király 1279-ben elvette ebgondozóitól s Heim-Him nevű bakonyi vadászispánjá
nak, a Döbrentei Himfiek őseinek adományozta.22
Heim és utódai a Himfiek apáról-fiúra örökölték az
erdőispánság ispáni tisztjét.
Az 1380-ban kelt oklevélben a település nemesi
névben szerepel Nagyörsi Pétert (Petri filii Ernoldy
de Nogurs) említik nejével Margittal egy birtokügy
letben, majd 1394-ben Boldogasszonyörs-i Dénes fia
Antalról olvashatunk.23 Az 1401-ben kelt és 1408-i
átiratból ismert oklevélben Nagyörsi Dénes fia Balázs
szerepel.24 Tehát Boldogasszonyörs, másnéven Na
györs későn szerepel az írásos feljegyzésekben, ez a
régibb település neve. A pápai tizedjegyzék után a
második adat, amely település egyházára utal.
Az 1420-ból származó oklevélben Eörsi Ethieh
György neve szerepel bírósági ügylet kapcsán.25 Ne
mesi névben és elónévben 1428-ban található Na
györs neve.26
A falu a XVI-XVII. században
A Balaton-felvidék tipikus végvidék a török kor
ban, amely 1543 után már hadszíntérré vált. Bár a
nagy hadjáratok elkerülték a vidéket, de portyázó ál
landó kisebb harcok helye lett. A háborúzások alatt
elnéptelenedett, majd ezek szüneteiben ismét benépe
sült. Hosszabb időre a török nem tudta elfoglalni. Hegyesd, Tapolca, Csobánc, Szigliget, Sümeg, Tihany,
Rezi, Tátika várai vagy nem kerültek ellenséges kéz
re, vagy csak rövid időre. Az első pusztítás a vidéket
az 1529-ben lejátszódó török támadás idején érte,
amikor a török lovascsapatok a Duna és Balaton kö
zött Bécs irányába felvonuló haderőket kísérve a Kálvölgybe is behatoltak.
Az 1543. november 17-én a besztercebányai or
szággyűlésen I, Ferdinánd király az egyházi és világi
nagybirtokosokra hárította a török támadások elleni
védelem megszervezését. így a veszprémi püspökre
hárult Veszprém és Tátika védelme, a tihanyi kolos
tor erődöt védte a Choron család, Nagyvázsonyi a
Horváth család, a Kál völgyéhez közelfekvő Csobánc
várát Gyulaffy László, stb. királyi parancsra.27
A vidék török-kori történetére vonatkozóan külö
nösen sok értékes adatot őriztek meg a rovásadó öszszeírások (dicalis conscriptiók), és a török feljegyzé
sek, kincstári defterek. A végvidéki állapotok ellenére
is kivetette a magyar királyság az állami adót a dicát.

Az adózás alapja a XVI-XVII. században portánként
történt egészen 1598-ig, majd ezt követően 1609-ig a
„domus" a ház az adóalap, és 1609-1648 közötti idő
ben ismét a régi porta szerint adóztak.28
Az 1529-es portyázásokat követően 1531-ből ma
radt fenn dicalis conscriptio, itt Kóvágóörsön Vázsonyi Horváth Jeromosnak 1 adófizető és 12 szegény és
puszta telke volt.29 Az 1534., 1536. évi összeírások is
hasonló adatokat tartalmaznak.
Az 1542. év csendes, az ez évi összeírásban Boldo
gasszonyörs, Kisörssel és Sóstókállal együtt csak az
egytelkes nemesi összeírásban szerepel.30 Kisörssel itt
találkozunk utoljára. 2 adózót említenek Szász Mi
hályt és Kis Pétert. Kisörs faluban 1 telkes nemesek
laktak, később máshová költöztek, talán Kővágóörs
re. Az egy telkes nemesi összeírásban szerepel 1542ben a környező falvak közül Szentbenedekkál, Kisfa
lud, Kerekikál, Mindszentkál. Az utóbbi három falu
ban egyházi nemeseknek püspöknek, káptalannak
adózó nemesek szerepelnek.
Az 1543-ban lezajlott támadás során fontos váro
sok kerültek török kézre, Tata, Székesfehérvár, Esz
tergom, a Balaton délkeleti partja, stb. E vidéket is
pusztítás érte, elnéptelenedés tapasztalható, pl. Kisörs
falu is ekkor pusztult el, lakói elmenekültek. Az öszszeírásban a környező területen lévő Mindszentkál és
Szentbenedekkál sem szerepelnek. A bakonybéli
apátságnak egy telkét jegyzik Kóvágóörsön.
Ferdinánd király 1545-ben békét kötött Mehmed
budai beglerbéggel és így 1545-52 közötti időben a
török betörések ritkulnak a Káli-medencében. Kóvá
góörsön 1549-50-ben Bakics Péternek 1 telkét írták
össze. Működő templomáról is értesülünk. A többi
Kál-völgyi falut nem is említi az összeírás.31
A Balaton-felvidék török-kori viszonyaira nagy ha
tással volt Veszprém eleste (1552. június 1.), amelyet
Khadim-Ali budai beglerbég csapatai foglaltak el.32
Az egyházmegye püspökei székhelyüket áthelyezték
Sümeg várába, a káptalan Zalaegerszegre kény
szerült. Az uralkodó, a püspökség és káptalan birto
kainak nagy részét pedig a végvárak fenntartására
rendelte. A Balaton mentén a védekezés fontos pont
jává vált Nagyvázsony és Tihany. A dunántúli vég
várrendszer a XVI. század derekán elsősorban Nádasdy Tamás irányításával épült ki. A magánvárak
katonai értéke nem volt nagy, de a külső támadásokat
lassították (Csobánc, Rezi, Tátika, Szigliget, stb.)
Ezek fenntartása a tulajdonosokra hárult.
Az adózás kétfelé történt 1552 után. A törökök a
tapolcai és sümegi járásokból kialakítják saját köz
igazgatási területüket a sümegi és csobánci nahiét.
A dicalis összeírásokba a következő adatok szere
pelnek. Kővágóörs 1553-ban puszta, de 1554-ben új
ra 1 telek után fizetett adót, majd 1555-56-ban a Czobor családnak 3 és Bakics Péternek 1 adófizető telke
volt, majd 1557-ben a Czobor családnak 12 1/2, 1 bí
rónak átengedett, 5 szegény, 2 zsellér, a nemeseknek
3 adófizető telke volt. Külön egy telket Tihany várá349

пак fenntartására rendeltek. Majd még 1559-ben is
Tihany várához 1 adófizető telek tartozott. A község
1564-ben puszta, ezt követően az 1 telkes összeírá
sokban szerepel.33 Tehát az 1553-64 közötti időben a
lakosok visszamennek oda kis számban, a földesúri fal
vakban is kevés adózó lakosságot találtak a dicatorok.
A török közigazgatási területeket tekintve Kővágó
örs a fejérvári szandzsák csobánci nahiéjába tartozott.
A fejadó a kincstári defterben feltüntetett adatok alap
ján 1563-66 között 20 ház után 50 akcse összeget tett
ki. A falu Ihszán csaus tímárja.34
Később 1572-ben a székesfehérvári vár építéséhez
és javításához „Kővágó-Örs"-ről 3 embert 51 napi
munkára visznek, ezt a napszámosok bérlajstromából
tudhatjuk meg.35 A hódoltsági községeket adófizetés
re kényszerítették a végvári vitézek is, akik napi megélhetőségükhöz így akartak lehetőséget teremteni. A
végvárak viszont, amelyek e területen általában ma
gyar kézen voltak, védelmet nyújtottak a falvaknak a
napi munkájukhoz.
Kővágóörsöt 1566-88 között a dicalis összeírások
ban nem találjuk. A 15 éves háború a megyében
Veszprém várának törökök általi elfoglalásával kez
dődött (1593). A Kál völgyében a pusztítás szintén le
mérhető.36 A nemesi lakosság Kóvágóörsön, vagy ré
gi nevén Boldogasszonyörsön tovább élt, ez az 1599ból származó nemesi összeírásból, és a különböző pe
riratokból olvasható ki. A községben 1599-ben 26 ne
mest írtak össze, és ezek 11 forint 85 dénár állami
adót fizettek.
A XVII. századból több értékes írásos emléket kö
zöl Kővágóörsről Veress D. Csaba, a Kál völgyéről
írott összefoglaló tanulmányában.37 Többek között
határjárást, periratot, végrendeleteket, levelet, nemesi
portákról összeírást, adásvételi szerződést, elzálogosí
tásról szóló levelet, dicalis összeírást. Ezekből az tük
röződik, hogy a harcok közti szünetekben a nemesi
falu a megszokott napi életét élte.
Erghelius Ferenc veszprémi püspök 1620-ban el
rendelte, hogy a boldogasszonyörsi határban lévő
szántóföldjeiről kimutatást készítsenek. Az okmány
ból megismerjük a határ leírását, a határneveket és a
földek birtokosainak nevét, stb. A veszprémi püspök
hozzávetőleg 72 hold földet birtokolt, ezeknek zöme
szántó, kevés rét, parlag szőlő a hegyen. Az egyház
földje, a középkori templomhoz tartozó birtok hat ha
tárrészen szerepel a „tanarokon", Csorda-út mellett,
a Sédre dűlőben, Halas tónál, Farkasveremben, Szólókúton. Említi a határjárás a tihanyi apát földjét,
amely a püspök „Kiskertek"-ben lévő földjével volt
határos. A helyi birtokosok mellett itt a püspök káli
jobbágya, mindszentkáli, köveskáli és szentbenedek
káli lakosok is rendelkeztek földdel. A falu határában
az irat említi a szénégetőt, és a Sóstón felül az orszá
gutat. Ezen a Székesfehérvártól Tapolcára vezető utat
kell érteni, amely ma is forgalomban van.38
Kóvágóörsön 1624-ben lezajlott peranyagból meg
ismerjük a falu lakóinak nevét, életkorát.39 Diskai
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Margit 1629-ben kelt levelében szerepel Kassai Huszár
András boldogasszonyörsi prédikátor, amely jelzi, hogy
ebben az időben a templom már az evangélikusé.40
Az 1645-ből fennmaradt összeírás alapján Szarka
Lukács Zala megye főszolgabírója a tihanyi apátság
tól három telket kapott zálogul Kóvágóörsön.41
Kálmán Mihály 1637-ben a maga és neje nevében
kővágóörsi kúriájának felét és annak tartozékait elad
ta Sinka Ilonának és Rendesi Tamásnak. A kúria he
lyét is leírja az adásvételi szerződés. Keleten a közút,
délen a Szűz Mária tiszteletére szentelt templom,
északon a királyi közút és nyugaton a rétek határol
ták.42 A középkori templom közelében lévő épületről
van szó.
Az időnként lezajló török támadásoknak kitett vi
dék sokat szenvedett a környező magyar várak vité
zeinek zaklatásaitól is. Erre utal egy 1656-ból fenn
maradt feljegyzés. A kővágóörsi nemesek panaszt tet
tek, hogy a nagyvázsonyi vár hajdúi a faluba érkez
tek, megszálltak. Nem voltak tekintettel a nemesi ki
váltságokra sem. A házakban ellátást kaptak, ennek
ellenére bort, disznót, malacot vittek el.43
A XVII. század második felének történetéhez tar
tozik, hogy a földesuraknak fizetett adó mellett 166080-as években a béke kedvéért a Balaton-felvidék fal
vai a töröknek is adót fizettek.
A töröktől való felszabadulás után a királyi kincs
tár 1696-ban összeírást végzett, amelynek célja az ál
lami adó megállapítása volt. Ezek szerint Kővágóörs
az egy telkes nemesek birtoka, akik 22 1/2 hold szőlő
vel rendelkeztek és ezen 189 akó bor termett.44
A XVIII-XIX. századi történeti adatok
A XVIII. századtól a templommal foglalkozó ada
tok száma megnő, és ezek már magára az épületre is
szolgálnak információkkal. A templom használatával
kapcsolatban a protestánsokkal folytatott viták, a tata
rozásokra utaló kérelmek, szerződések, az egyház
földjeit tartalmazó írások, adás-vételi szerződések,
végrendeletek, dicalis összeírások, stb. teszik ki a
számunkra fontos anyagot.
A Kál völgyében Szentbékkálla, Mindszentkálla,
Salföld, Kékkút a katolikusoké, Köveskál, Monoszló,
Balatonhenye református, Kővágóörs az evangélikus
felekezeté. A protestáns pápai, másként veszprémi
egyházkerületben majd ötven évnyi késéssel váltak
szét a reformátusok az evangélikusoktól. A kutatás
feltételezi, hogy ezért lehetséges, hogy a protestáns
lakosság egy része ezen a területen luteránus maradt.
A protestáns egyházszervezet kezdetben a főúri párt
fogók védelme alatt állt, de a XVII. század elején ez
ellen kifogást emeltek, és e helyett a presbitériumok
kapták ezt a szerepet. A pápai zsinat 1630-ban kötele
zővé tette az egyház fennhatósága alatt működő vilá
gi szervezet megalakulását, és ez 1650-ben általános
sá vált a Dunántúlon.45

A XVIII. század kezdetétol is az egytelkes nemesi
falvak közé tartozott Kővágóörs. Az 1700-as dicalis
összeírásban 14 lakott telket számláltak. Lakosai az
evangélikus felekezethez tartoztak.
A Rákóczi szabadságharc befejezését követő idő
ben Zala vármegye 1711. november 23-án általános
összeírást rendelt el, amelyben a Káli-medence tele
pülései között Kővágóörs is szerepelt.46 Névszerint is
említi a falu nemeseit, a lakosok vagyonát taglalja. A
település fő terményei a búza, árpa és a szőlő, amely
utóbbi termelésével, valamint az állattartással jutottak
többletjövedelemhez.47
A település fellendülése az 1720-as évektől szem
beötlő. A környéken lévő mezővárosok Sümeg, Ta
polca, Csabrendek után következett lélekszámban. A
temploma 1754-ben Szentbékkálla filiája átmeneti
leg.48
A falu evangélikus lelkészségének irattárában ed
dig még közöletlen anyag maradt meg, amely a temp
lomra vonatkozóan sok értékes adatot tartalmaz. Az
is kiolvasható belőlük, hogy milyen viták zajlottak a
templom és birtokainak birtoklása ügyében a katoli
kusok és a protestáns felekezet között.49
Az evangélikusok 1779-ben a királyi Helytartó Ta
nácsnak levelet írtak Pozsonyba a régi katolikus föl
dek és javak ügyében. A levél elején utaltak arra,
hogy a templom 1605 óta a protestánsoké.
A kővágóörsi nemesek 1757-ben Zala vármegyé
hez fordultak, mert a templom zsindelyfedése erősen
megromlott, és félnek, hogy a gerenda- és szalufák a
beázástól elrothadnak. Kérik, hogy a vármegye küld
jön ki egy szolgabírót a helyszíni szemlére. Ez utal a
javítási munkák hivatalos elintézésének módjára is.
Ismerünk Hertelendi Imre paróchus aláírásával egy
jegyzőkönyvet 1773-ból, amely a templom eredetére
vonatkozó vizsgálatot tartalmazza. Azonos kérdése
ket tesznek fel öt időskorú tanúnak. A kérdések: Mi
lyen régi tatarozásra emlékeznek? A templomot a
„luteránusok" vagy a „pápisták" építették-e? Koráb
ban jártak-e be katolikusok és miként hagyták el?
Az első tanú Kis Örsi Péter katolikus kővágóörsi
születésű nemesember elmondta, hogy életében két
alkalommal tud a templom lepusztulásáról. A tetőzet
javításakor a három vallási felekezet a református,
evangélikus és katolikus hívek egyenlő költséget vál
laltak ebben a munkában. Közösen használták a
templomot és a prédikátornak is együtt fizettek. Az
egyház földjeit is együtt művelték meg. Bíró Márton
veszprémi püspök választotta el a katolikusokat a
protestánsoktól, és plébánost rendelt a faluba. Emlí
tette, hogy a torony tetején lévő vaskeresztet a szél le
verte, és azt is közösen helyezték vissza. A torony
melletti falon egy festett képet is látott. A tanú emlí
tette, hogy öregemberektől hallotta, hogy a falu ere
deti neve Boldogasszony-Örs volt, és a templomot is
az б tiszteletére szentelték. A haranglábat a két fele
kezet együtt építtette. A templom régi tornyából a ha
rang leesett és eltörött. így a haranglábba már új ha

rangok kerültek, szintén közös költségen. A temp
lomhoz földek és rétek tartoztak, de azt nem tudja,
hogy a katolikusok, vagy evangélikusok hagyták-e a
templomra?
A második tanú vallomása sok újat nem tartalmaz
az előzőhöz képest, de a harmadik tanú a kővágóörsi
születésű Tóth Mihály több értékes dolgot közöl. Két
építkezésről tud, és kiemeli, hogy a harangláb emelé
sekor a munkához pénzzel hozzájárult, sőt dolgozott
és mestereket is tartott. A harang árába befizettek a
katolikusok, de a haranglábért még mindig tartoznak.
A hívek, ha a könyörgésról elmaradtak, a prédikátor
tól büntetést is kaptak. A változás 1755-ben történt,
mikor a katolikusok plébánost kaptak, és az evangéli
kusoké lett a templom. A tanú saját szemével látta,
hogy a templom belső falain és a szentélyben szentek
képeit ábrázolták. A déli oldalon, ahol az evangéliku
sok karzata állt Boldogasszony képét látta a falon. A
tanú az öregektől hallotta korábban, hogy a templom
ban kétszer tartottak ünnepet Boldogasszony ünne
pén. Két oltárt említett, egyet a szentélyben, és egy
kisebbet a bal oldalon. Az evangélikusok a kis oltárt
elbontották és helyére székeket rakattak. A kőműves
a bontás nyomán alul egy sírt talált, a halott kezeiben
a szent olvasóval. A tanú vallomásából kitűnik, hogy
a templomnak 40 hold földje, 10-15 szekérre való
rétje volt. A nemes evangélikusok l - l mérce búzát
adtak a templom számára. Hallotta, hogy a katoliku
sok hagytak javakat az egyház számára.
A negyedik tanú a Kis Örsről való Hébly Mátyás
kőműves mester volt, aki Kóvágóörsön 1749-63 kö
zött kocsmát vezetett. Kőműves lévén a szentély fe
hérre meszelését ő végezte el. Mikor a régi vakolatot
kalapáccsal megveregette, alul további festett rétege
ket talált. Vörös és zöld színű keretíveket, és palástos
Boldogasszony képet látott. Az evangélikusok kérték,
hogy vakolja le, de a mester csak lemeszelte.
Az ötödik tanú Somogyi Ferenc említi, hogy apja 1
hold földet és 8 forintot hagyott a templomra. A jegy
zőkönyv megírásakor a földekkel és rétekkel árendában az evangélikusok rendelkeztek. A prédikátor szá
mára szánt földet az evangélikusok szántották, vetet
ték.
A kővágóörsi protestáns nemesek 1773-ban egy
kérelmet írtak a vármegyéhez a templom megjavítása
ügyében. Ebben leírják, hogy a padlás erősen meg
romlott, a deszkák szakadozottak, a kórusra felvezető
lépcső alkalmatlan helyen funkcionál. A belső teret
megvilágító ablakok száma kevés és szűkek. Kisebb
belső javításokra is szükség lenne. A levél megírása
kor a középkori templom épülete még jelentősebb át
alakítások nélkül állt.
A katolikusok pedig 1774. november 13-án a Hely
tartó Tanácsnak írtak levelet, amelyben kérik vissza
templomukat és a hozzá tartozó földbirtokokat. Hi
vatkoznak arra, hogy eredetileg a templom a katoli
kusoké volt, mint azt építészeti kialakítása is mutatja.
Egy ideig együtt használták a protestánsokkal, de
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1755-ben Bíró Márton veszprémi püspök szétválasz
totta őket, és mivel a protestánsok voltak nagyobb
számban a katolikusoknak kellett a templomot el
hagyniuk. Leírja a levél, hogy a katolikusok a temp
lom tatarozásában, a kő harangláb építésében részt
vettek és ezt a költséget sem kapják vissza. Utalnak
arra, hogyha a lutheránusok vagy kálvinisták akarnak
templomot építeni maguknak nemcsak a településük
lakói járulnak hozzá, hanem országosan is kapnak se
gítséget a költségeikhez.
Bíró Márton püspök a katolikusoknak birtokot
adott, iskolamestert, majd lelkipásztort is kaptak. A
templomtól nyugatra eső kis telken az iskolamester
nek ház épült, és ebben egy szobát alakítottak ki, ahol
a plébános a misét tartotta. A szűk szobában mind
össze 40 ember fért el, viszont a katolikusok száma
500 fő lett. A katolikusok másik nagy gondja, hogy
az úgynevezett „Ecclesia földek"-et is elvitték tőlük
az evangélikusok. Tudják, hogy az utóbbiak tatarozni
kívánják az épületet, és félnek, hogy azok a bizo
nyítékok eltűnnek, amelyek igazolják a templom ere
detét.
Az egyházi földbirtok történetéről 1774-ből maradt
egy kimutatás, amely a település 9 rangos, főleg kato
likus lakójának tanúvallomását tartalmazza. Az irat
számba veszi azokat a birtokokat, réteket, szőlőket,
szántókat, amelyeket a katolikus hívek végrendelet
ben, vagy más ajándékozással a templomra hagytak.
Névszerint felsorolják a régi és az új birtokost, és a
birtok helyét megjelölik a határban. Ezek meglehető
sen elszórtan helyezkedtek el. Említik az evangélikus
tanító és prédikátor földjét, korábban a kisörsi „Szent
Egyház "-hoz tartozó birtokot, valamint az ecséri
pusztában lévő szőlőt, amely az itteni templomhoz
tartozott.
Még 1774. november 21-i dátummal keletkezett
egy újabb beadvány a katolikusok részéről, amelyben
határozott szándékként merült fel egy új templom
építése. A kiemelkedő oromzatra másként Kőhátra
tervezik, ahol a régi templom is áll, hivatkozva arra,
hogy itt az a föld az б tulajdonuk volt. Ezt követően
elkeseredett vita kezdődött a két felekezet hívei kö
zött. A katolikusok Mária Terézia királynőtől új
templomuk felépítéséhez engedélyt kaptak, amit a ré
gi templomtól 15 méterre jelöltek ki, és az e helyen el
is készült. Az új épület a régi egyházat erősen takarta,
és ma is ebben az állapotban funkcionál a két feleke
zet temploma.
Míg a katolikusok új templomuk építésén dolgoz
tak, az evangélikusok a régi átalakításán, kijavításán,
korszerűsítésén fáradoztak. Már 1774-ben végeztek
az épületen különböző munkákat, de a megnagyobbítására csak 1794-ben került sor. Fennmaradt 1794-ből
az építkezéseket végző kőműves és ács szerződése,
amelyet velük az evangélikusok tanácsa kötött. A kő
műves pallér Divósi József, akit a szentély átalakítá
sával, beboltozásával bíztak meg. A kőműves mellett
dolgozott 7 ember és még külön egy malterkeverő. A
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munka ára naponta 150 Rheimsi forint, 1 akó bor, 1
kg eleség. A szerződést Mezricky Károly és Sámuel
írta alá. A kőműves pallér is nyilatkozott az átvett
előlegről (4 forint 50 fillér) és az egyezségről, de nem
tudván írni, egy kereszttel jelezte egyetértését.
Töredékesen megmaradt Viasz Ferenc ács szerző
dése is, amely szintén 1794-ben keltezett. A templom
megnagyobbítására, a tető zsindelyezésére vonatko
zik, és e munkáért 70 forintot kapott.
A harmadik szerződés az átalakított templom belső
berendezésére utal, amely 1797-ben a gyülekezet
elöljárói és nemes Berkeny Sámuel veszprémi aszta
los mester között kötődött. A munka ára 85 Rheimsi
forint és harmadfélakó bor, és foglalóként egy körmöczi aranyat kapott.
A templom építési munkáinak befejezésére már
1795-ben készítettek összeírást, mert gondok támad
tak a befejezés körül. Fennmaradtak 1810-ből zálogle
velek, amelyek arra utalnak, hogy kénytelenek voltak a
gyülekezet földjeinek egy részét elzálogosítani. A toronyalji bejárat 181 l-es évszáma arra utal, hogy a torony fel
épült végre, és a templom tatarozásával végeztek.
Az új toronyba új harang is készült, 1816-ból fenn
maradt a jótállás. A harangok újjáöntésére a szerző
dést 1816. április 17-én kötötték meg és már a munka
május 29-én el is készült. A kő harangláb ekkor ke
rülhetett lebontásra, és az innen leemelt harangot ön
tötték át.50
1820-ban ismét tatarozási munkákra kell gondolni,
a faluban a tető zsindelyezésére gyűjtenek. A megma
radt gyűjtési ív adataiból kitűnik, hogy erre a munká
ra 242 forint gyűlt össze. Az ív a falu társadalmi öszszetételére utal, két osztályba és négy rendbe sorolja a
település adakozó lakóit. A falu 70 családja járult
hozzá a tetőzet munkálatainak elvégzéséhez.
A XIX. század folyamán a község fejlett kereske
delmi központtá válik. Fontos lett a gabonapiaca, az
árut Somogyból a révfülöpi réven át szállították.51 A
településen kőfaragó mesterséget is folytattak. A köz
séghez tartozott Révfülöp, Ecsér, Ábrahám, Kisörs. A
faluban a katolikus és evangélikus iskola mellett, zsi
dó iskola is működött. Zsinagóga épült, de ez ma ro
mos állapotban található. Az evangélikusok algimná
ziumot alapítottak. A XIX. században fő birtokosai
Saáry Lajos és Sághvári Elekné.
A település életében történt fellendülés, a község
lakóinak anyagi gyarapodása elősegítette, hogy a
templom épületén is jelentősebb átalakításokra kerül
hetett sor. A templom szentélyének északi falán elhe
lyezett írástábla 1863-as évszáma jelzi ezeket a mun
kálatokat. Ezt követően a belső berendezésben is sok
változás történt.
A templom rövid történetét 1958-ban Sümegi Ist
ván kővágóörsi lelkész írta meg. Megemlékezik az
épületen folyó további felújítási munkálatokról, külö
nösen az 1957-ben történt tatarozásról, amelyek az el
múlt években folyó műemléki helyreállítási munká
kat megelőzte.

Régi térképek
Az Országos Levéltár térképanyagában, a Batthyá
nyi gyűjteményben található két 1743-ból származó
térkép.52 (2-3. ábra) A térképeken a templom hangsú
lyozottan szerepel. Az egyik ábrázoláson a követke
zőket figyelhetjük meg. Ha a középkori tájolást, szo
kásos elrendezést vesszük figyelembe, a rajz készítője
az északi irányból rajzolta meg a templomot. A nyu
gati homlokzatból sátortetővel fedett torony emelke
dik ki. Az északi falán az első emeleti szinten egy
egyszerű, a második emeleten feltehetően egy ikerab
lak helyezkedett el. A második szinten keleti irányba
is nyílik még egy ablak. A hajón a három félköríves
ablak könyöklője egyvonalban, de a további kettő ki
csit magasabban egyvonalban jelenik meg. Ez jelzi a
hajó és az egyenesen záródó szentély elkülönülését,
ez a tetőmegoldásban is jelentkezik. A torony tetején,
valamint a tetőzet gerincén hátul kereszt látható, sőt
ez utóbbi mellett egy püspöki bot emelkedik ki. Kör
ben a templomot lőréses kerítófal övezi, amelyet egy
helyen fedett kapuépítmény tör át. Közepén félkör
íves kapu nyílik, amelynek két oldalán egy-egy nyílás
látható. Nemcsak a templomot, de a települést is lőré
ses kerítésfal övezi, a szögleteken fedett bányával. A
rajz bal felső sarkában Kisörs falu látható templomá
val.
A másik térkép központjában a Batthyányi-címer
áll díszes ábrázolásban, koronás oroszlán felett kicsi
nyeit etető pelikán. A kép jobb oldalán látszik a tiha
nyi apátság, bal oldalt pedig Kővágóörs. A települést

a templommal együtt ugyanabból a nézetből vették
fel, de a nyílásrendszer a déli homlokzatot idézi. A
torony kiemelkedik a nyugati homlokzatból, de itt
négy szintesnek ábrázolják. A szentély és a hajó itt
egy fedélszék alatt látható, és utalás sincs a két épü
letrész különválasztására. A leghitelesebbnek tűnik a
magasan elhelyezkedő négy félköríves, bélletes ro
mán kori ablak. Az ezek alatt megjelenő bejárat
olyan, mint a már a másik térképen is látott kerítőfalon lévő kapuépítmény. A templom körül kerítőfalat
nem tüntettek fel, a település lőréses falának egy sza
kaszát azonban ábrázolták. A térkép bal felső sarká
ban Kisörs falu látható templomával.
Az Országos Levéltárban fennmaradt egy 1755-73
közötti időből származó térkép, amely az előző kettő
nél sokkal hitelesebb. Mintegy illusztrálása az értékes
írásos anyagnak. (4. ábra) A települést az 1755-ben
lezajló protestáns és katolikus felekezet szétválása
utáni időszakban mutatja be. A település központja a
„Kóhát", a kiemelkedő pontján elhelyezkedő temp
lommal („C"). Abban a nagy szerencsében van ré
szünk, hogy a középkori templom alaprajzát láthat
juk, itt még nagyobb átalakítása nem történt meg.
Egyenes szentélyzáródású templom, téglalap formájú
hajóval, nyugati bejárattal. Torony nincs. A templo
mot körben ovális formában szaggatott vonal övezi,
ezen az északi részen egy négyszögletes épületet je
löltek. A szaggatott vonal az egykori kerítőfalat jelzi,
amely ekkor már erősen romos állapotban lehetett. A
rajta jelzett építmény egy megerősített bejárat. Kisebb
toronyépítmény is állhatott itt. A templomtól nyugat-

2. ábra. A település az 1743-ból származó térképen
Abb 2. Die Siedlung auf der Landkarte aus dem Jahre 1743
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3. ábra. Kővágóörs és környéke az 1743-ban készült térképen
Abb 3. Kővágóörs und Umgebung auf der Landkarte aus dem Jahre 1743

4. ábra. A falu a régi XVIII. századi térképen
Abb 4. Das Dorf auf einer alten Landkarte aus dem 18-ten Jahrundert
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5. ábra. A templom kutatási alaprajza
Abb 5. Der Forschungsgrundriss der Kirche

ra egy vonal utal a katolikus és evangélikus birtokot
elválasztó határra. A „Kóhát' ' déli oldalán, utak által
körbezárt háromszögletű térben egy négyosztatú há
zat látunk. („B") Az iskolamester számára épült. Eb
ből egy helyiség, amelyet kereszt jelöl, a katolikusok
imahelye lett. Két helyiség szolgált az iskolamester
lakásául, és egy pedig tanterem lehetett. A ház déli
oldalán áll a harangtorony, amelyet a két felekezet
korábban közös költségen épített. („A") Az iskola
mester házával szemközti telken „Parochia" feliratú
épület jelzi a katolikusok lelkipásztorának lakását, hi
vatalát. A település főutcáján a „Predicaniis" jelzésű
ház az evangélikus lelkészség, a mellette lévő kis
épület a levéltárnak épülete.53 A település házai az
útra merőlegesen épültek ki, soros beépítésben, ki
véve a sziklaszirt keleti oldalát. A bejelölt házak
száma 38, de kisebb melléképületeket is láthatunk.
A házakhoz tartozó telekhatárokat szaggatott vo
nallal jelezték.
A kővágóörsi rk. templomra vonatkozóan fennma
radt 1774-ből Paul Móser sümegi mester által készí
tett terv, amelynek alapján 1795-ig építkeztek. A
munkát azonban később Pauli Mihály a Pápa-Ugod-

Devecser-i uradalom építésze fejezte be. Esterházy
Károly egri püspök uradalma területén a 18. század
ban jelentős építőtevékenység folyt. Több katolikus
templom épült, méghozzá hasonló típustervek alap
ján.54 A kővágóörsi evangélikus templom átalakítása
is a 18. század végén ennek az építkezési jellegnek a
hatása alatt készült. Pauli Mihály épületei bizonyosan
mintaként szolgáltak a protestáns templomok számára
is.
. A templom régészeti feltárása és falkutatása
A kutatás előtt a templomot körben, különösen a
déli oldalon nagy törmelékhalmaz övezte, amelyen a
gaz is megtelepedett. Az épület erősen elhanyagolt ál
lapotban állt.55 (5. ábra)
A feltáró- és falkutatómunka nyomán egyértelmű
en kiderült, hogy a templom középső szakasza magá
ban foglalja egy középkori templom maradványait. A
település középpontjában emelkedő vörös homokkő
sziklaszirtre épült csekély alapozással és 110 cm szé
les falakkal. A kutatás nyomán megállapíthattuk,
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6. ábra. A középkori szentély feltárás után
Abb 6. Der mittelalterliche Chor nach der Freilegung

7. ábra. A középkori hajó délnyugati szöglete, a hajó alapfalával és
a karzatpillér maradványával
Abb 7. Die süd-westliche Ecke des mittelalterlichen Schiffes mit
der Grundmauer des Schiffes und den Überresten des Chorpfeilers

hogy az építkezés kezdetén a sziklák közötti egyenet
lenségeket köves, barna talajjal kiegyenlítették, majd
a felületet sárga agyagréteggel borították. E felett lát
szó habarcsos réteg az építési szint. A templom építő
anyaga vörös homokkő, amelyet vagy a helyszínen,
vagy a település közvetlen környékén bányásztak.
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A középkori templom hajója téglalap alaprajzú, az
északi és déli oldalon a párkány magasságáig áll. A
nyugati zárófalát a XIX. század elején a torony építé
sekor lebontották. A hajóhoz keleten csatlakozó
egyenesen záródó szentély alapfalait a XVIII. századi
szentély belsejében találtuk meg.56 A szentélyt a szik
laszirt legmagasabb pontjára építették, ettől nyugati
irányba a szikla magassága fokozatosan alacsonyo
dott.
A kutatás során megállapíthattuk, hogy a szentélyt
szabálytalanul tűzték ki. A sarkokat szépen megmun
kált kövekkel armirozták. Az oltárépítményből nem
maradt semmi. A középkori szentélyt a XVIII. század
végén lebontották, a törmelékkel a terepet kiegyenlí
tették, és a jól használható építőanyagot nyilván az
épülő új szentélybe felhasználták. (6. ábra)
A szentélyt a hajótól lépcső választotta el. Felületé
nek csak egyharmada megmunkált, kétharmada dur
va, érdes. Két dologra gondolhatunk: vagy a szentély
és a hajó között rekesztőt alakítottak ki, vagy még
egy lépcsőt emeltek itt.
A hajó belső területe jobb lehetőséget nyújtott az
eredeti középkori járófelület meghatározására (5.
árok). Az újkori cementpadló alatt az 186l-es kő bur
kolat látható, majd egy erősen meszes réteg jelzi a
középkori nívót. A déli hajófalon a mai padlótól 32
cm-rel mélyebben a középkori vakolat alja jól megfi
gyelhető. Ez a vakolat átsimul a hajó nyugati zárófa
lára, amely a feltárás során került elő, 105 cm széles,
és a padlószintig maradt meg. A hajó nyugati zárófa
lának maradványaira ráépült a XIX. századi torony
belső északnyugati szöglete (7. ábra).
A déli- és északi homlokzat falkutatása sok értékes
adattal gazdagította a régi templomra vonatkozó is
mereteinket. (8-10 ábra) Előkerültek a középkori ha
jó szögletei, mind az északi, mind a déli homlokza
ton. A főfalak enyhén kiugró 70 cm magas lábazatról
emelkedtek. A felső újkori vakolat alatti többrétegű
vakolat is jelezte a többszöri átépítések nyomait. A
középkori nyílásrendszerből mindössze a déli hom
lokzaton maradt meg két félköríves zárású, ki-befelé
is tölcséres, szűk nyílású román kori ablak, amelyek
1863-ig funkcionáltak. (11. ábra)
A templom középkori bejárata nyugatról nyílt, és a
XIX. századi torony építésekor teljesen megsemmi
sült. Faragott részletforma sem került elő, amely hoz
zájárulna a kapu kiképzésének meghatározásához.57
A belső térben a hajó nyugati zárófalának marad
ványával párhuzamosan, a múlt századi téglakarzat
tartópillérei alatt a déli, illetve északi oldalon egy-egy
250 x 110, illetve 220 x 110 cm széles alapfalat talál
tunk. Az alapozásuk helyét a sziklába bevésték. A dé
li homlokzaton és a karzattartó fal alapozásán a kö
zépkori vakolat átsimul, jelezve, hogy a karzat a
templommal egyidóben épült. A karzat alatti tér beimérete 6,2 x 2 m. A feljárat északról nyílt, ezt jelzi
egy 2,30 x 1,20 m-es habarcsfelület padlószinten, és
az északi homlokzaton a megmaradt lépcsőlenyomat.

8. ábra. A templom külső déli homlokzata
Abb 8. Die äussere südliche Fassade der Kirche

9. ábra. A templom belső déli homlokzata
Abb 9. Die innere südliche Fassade der Kirche

10. ábra. A templom belső északi homlokzata
Abb 10. Die innere nördliche Fassade der Kirche

11. ábra. A déli homlokzat két román kori ablaka
Abb 11. Die zwei romanischen Fenster der Südfassade

13. ábra. A hajóban feltárt mellékoltár
Abb 13. Der im Schiff freigelegte Nebenaltar

12. ábra. A torony belsejében feltárt kripta
Abb 12. Die in dem Inneren des Turmes freigelegte Krypta

14. ábra. A középkori szószék maradványa
Abb 14. Reste der mittelalterlichen Kanzel

Az 1776-ban épült fa karzat építésével funkciója
megszűnt, új feljárat kialakítására volt szükség. A fel
tételezésünk az, hogy a régi karzat egy ívvel nyílt a
hajó irányába, a múlt századi is ezt a formát követte.
A fennmaradt térképek, írásos feljegyzések értéke
lései alapján tudjuk, hogy a középkorban a templom
nak tornya volt. Az 1743-ból fennmaradt térképen
láthatjuk, hogy a nyugati homlokzat előtt egy kétszin
tes torony emelkedik. (2. ábra) A későbbi XVIII. szá
zadi térképen (3. ábra) a középkori templom alapraj
zát láthatjuk, de nyilván már csonkán, mert a nyugati
homlokzat előtt nincs torony. Viszont a rajzon a ha
ranglábat feltüntették. A rajzokból kiolvasható adato
kat kiegészítik az idős lakosok 1773-ból fennmaradt
tanúvallomása, akik több ízben utalnak régi toronyra,
pl. a szentély és torony tetejéről a szél a vaskeresztet
leverte. A torony melletti falon festett képet láttak. A
régi toronyból leesett a harang és eltörött. A tanúval
lomásokból kiderül, hogy az új haranglábat a katoli
kusok és protestánsok együtt építették, és ebbe új ha
rangot is vásároltak. A kikövetkeztetések alapján erre

az építkezésre 1755 táján került sor. A régi torony,
miután lepusztult, lebontották.
A XIX. századi torony belsejében végzett kutatás
során sziklából kivésett, kőfalakkal kiépített kriptát
tártunk fel (5. ábra, 12. ábra), amelyet nyugatról erős
bolygatás ért. A belső terét törmelék töltötte ki,
amelyben a temetkezésre néhány csonttöredék, ko
porsószeg utalt. A betöltésben színes festett vakola
tot, bécsi fazék peremét, XV. századi edény töredé
két, és nem utolsó sorban piéta szobor részleteit talál
tuk meg.58 A szobor 15%-a maradt meg. Rekonstruált
magassága 80-85 cm lehetett. Mária bal kezével a
fátylát tartotta, sima ruhaszegélyéből részletek ma
radtak meg. Krisztus alakjából testének töredékeit,
lábfejeit, rovátkolt ruharészletet, drapéria részletet is
merjük. A szobor lesarkított posztamensen állt. Fel
ületén égésnyomokat lehetett megfigyelni. A fejek hi
ánya esetleges erőszakos pusztítására utalhatnak. A
stílusjegyek alapján készítését a XIV. század második
felére, Nagy Lajos király uralkodásának idejére he
lyezhetjük.
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A sírhely datálása bizonytalan, de az bizonyos,
hogy előkelő ember számára készült, a templom ke
gyurának sírhelye lehetett. A XVIII. századi építkezé
sek idején tették tönkre. A nyugati homlokzat előtt
emelkedett a középkori torony, és a sírhelyet annak
belső terében képezték ki eredetileg. Az 1755-1811
közötti időben a templomnak nem volt tornya, funk
cióját a harangláb pótolta.
Az 1773-ból fennmaradt jegyzőkönyvben az egyik
tanú két oltárt említ. A szentélyben lévő nem maradt
meg, de a hajó délkeleti szögletében egy 150 x 120
cm nagyságú fehér mészkőből készült oltár alapfalát
tártuk fel. A lebontására az 1755-ben végzett tatarozási munkák idején került sor. Csak ezt követően ala
kították ki a déli homlokzaton az új bejáratot. (13. áb
ra) A hajó északkeleti szögletében egy szószék alap
falait figyelhettük meg, amelyet később építettek a
szentélylépcsőhöz. A félköríves formájú szószék ko
sár egyik fala a lépcsőhöz, a másik a téglalap alapraj
zú lépcsőfeljárat maradványaihoz épült. A lépcsőépít
mény lenyomata a hajó északi belső homlokzatán a
felső vakolatrétegek leverése után vált megfigyelhe
tővé. A szószéképítmény mellett két XIV. századi
cseréptöredéket találtunk. Az 1776-ban épült karzat
építése előtt már elbontották, valószínű az 1755. évi
munkálatok idején. (14. ábra)
A középkorban a templombelső esztétikai megjele
nését nagyban emelték a falképek. A korábban tár
gyalt XVIII. századi írásos anyagban több helyen tör
ténik utalás a festett falfelületekre. A déli falon Bol
dogasszony képét látták, a hajóban és a szentélyben
egyaránt szentek képeit fedezték fel. A katolikusok
1755-ben a templomot elhagyták, és az evangéliku
sok törekedtek arra, hogy a belső felület minél hama
rább megváltozzon. Egyszerű fehérre meszelték le a
falakat.
A belső falfelületeket kutató falképrestaurátorok
nak sikerült, a déli belső homlokzaton még középkori
falképeket feltárni.59 Megállapítást nyert, hogy egy
más felett két színes középkori, festett vakolatfelület
helyezkedik el. Az alsó egyenetlen, durvaszemcséjű,
ezek színe élénkebb. E réteget száraz falfelületre rak
ták fel. Egy ruharedórészlet látható cipővel. A felüle
tén égésnyomokat lehetett látni, amely tető pusztulá
sára utal. A második festett felületet, mivel nedves
falra tették fel, feltáskásodott. A templom javítási
munkálatáig, a lefedéséig szabad ég alatt állott a fala
zat. A feltárt képek ábrázolásai: felszentelési kereszt,
Keresztlevétel, Mária Jézust tartja karjaiban, a fityulás fej alatta feltehetőleg Mária Magdolna. A serleget
tartó nő figurája figyelemreméltó. A fej szépen, fino
man festett. A kezében lévő serleg Nagy Lajos kora
beli formát mutat. A festett alsó réteg román kori, a
templom építését követően került a falra, a felette lé
vő pedig a XIV. század végére tehető.
A falkutatás eredményei azt mutatták, hogy a ro
mán kori ablakok felett 60-70 cm magasságig követ
hető a középkori falazat. Az eredeti párkány sajnos

nem maradt meg. A hajót eredetileg síkfedém fedte.
A szentélyt elbontották, így erre vonatkozóan semmi
nyom nem maradt fenn.
A sziklaszirt feletti szintre alap nélkül épített épü
letekből a bontási munkák után alig maradt meg vala
mi. Az esetleges sekrestyére vonatkozóan nincs ada
tunk. A kerítőfalat illetően kicsit jobb helyzetben va
gyunk. Az 1743-ból származó térképen lőréses kerítőfal látható, félköríves nyílású, fedett kapuépít
ménnyel. A XVIII. századi másik térképen pedig egy
ovális formájú szaggatott vonal jelzi a kerítőfalat. Az
északi oldalon négyszögleges alaprajz utal a kapué
pítményre. A szaggatott vonal nyilván már a romos
állapotot akarja érzékeltetni. A régészeti kutatás során
több ponton kerestük maradványait (7-8, 10-12. ábrok). Azt állapíthattuk meg, hogy az északi és keleti
oldalon az újkori kőkerítésfal egy része ráépült a 70
cm széles középkori kőkerítésfalra. A kapuépítmény
ből nem maradt meg semmi.
A középkorban általában a templomon belül, vagy
kívül közvetlen környezetében temetkeztek. Itt a
sziklafelület és a járószint között nem maradt elég
hely a halott elhelyezésére. Ha temetkezni szerettek
volna, a sziklába kellett a sír helyét kivésni. Ez nehéz,
költséges munkát igényelt, erre csak a falu főembere
inek nyílt módja. Kóvágóörsön a köznépi temető nem
a dombon, hanem valahol máshol helyezkedett el.
Az írásos feljegyzések adatai arra utalnak, hogy a
templom 1773-ig nagyobb beavatkozások nélkül kö
zépkori állapotában állt. A templomot 1605-től a pro
testánsok használták, és az ellenreformációt követően
sem hagyták el. A katolikusokkal együtt használták
1755-ig. Az 1773. évi jegyzőkönyvben a katolikus ta
núk a templomnak 2-3 alkalommal történt tatarozási
munkálatairól tudnak. Figyelemreméltó az az össze
fogás, hogy a leromosodott torony helyett közösen
építik meg a kő haranglábat, ebben új harangot he
lyeznek el. A tetőszerkezet kijavításra kerül, és a tető
új zsindelyezést kap. A szövegben szerepel a déli ol
dalon a protestánsok karzata, itt még a jelenlegit meg
előző építményről van szó. A katolikusok nyilván a
nyugati, még középkori karzatot használták. A belsőt
fehérre meszelték. A belső térben a mellékoltárt meg
szüntették, helyébe székeket helyeztek el. A mennye
zetet girlanddíszes kék-vörös festésű famennyezet
fedte, amelynek készítési idejét pontosan meghatá
rozni nem tudjuk, de talán az 1757 körüli tetőjavítási
munkák körüli időben készülhetett.
A XVIII. századi szentély északi belső falán látha
tó írástábla szövegbe rejtett betűiből az 1774-es év ol
vasható, és felette a római 1863-as évszám. Ez az idő
szak, amikor a középkori templom alapvető átépítése
lezajlik.
Az 1773. évi kérelemből, amelyet a templom javí
tása ügyében írtak, és a kutatás során tett megfigyelé
seinkből kapunk képet a templomon folyó átalakítási
munkákról.
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15. ábra. A déli befalazott XVIII. századi bejárat
Abb 15. Der südliche eingemauerte Eingang aus dem 18-ten
Jahrhundert

16. ábra. A helyreállított belső tér a karzattal
Abb 16. Der wiederhergestellte innere Raum mit dem Chor

A templom belső terében kevéssel megemelték a
szintet. A kérvény szövegében leírják, hogy a belső
tér sötét, mert szűk ablakok világítják meg. A falkuta
tás után láthattuk, hogy az északi homlokzaton há
rom, a délin négy ablakot alakítottak ki. Az északi
homlokzaton lévők nagyon alacsonyra kerültek, tulaj
donképpen a karzat alatti rész megvilágítására szol
gáltak. (10. ábra) A déli oldalon a középkori ablakok
is használatban maradtak, a belsejükbe beforduló
XVIII. századi vakolat ezt mutatja. A középkori szen
tély lebontására is ekkor került sor, és a korai szen
tély szabálytalanul kitűzött, deformált tengelyével el
lentétben az újat már körültekintően tűzték ki, a kö
zépkori hajó vonalában. Az új szentély északi falán
egy félköríves zárású falifülkét is kialakítottak.
A hajó északi belső fala mentén megépített karzat
feljáró elbontásra került, erre az ideépült ablak miatt
volt szükség. Új helye a hajó északnyugati sarka lehe
tett, ekkor is még a régi középkori karzatot használ
ták.
A jelentősen megnagyobbított templom déli olda
lán új bejáratot nyitottak, amelyet befalazottan talál
tunk meg. (15. ábra) A kutatás nyomán bebizonyoso
dott, hogy a bejárat a középkori vakolatot átvágva ké
sőbb került beépítésre. Megfigyelhető volt a kiszedett
küszöb helye. A felső része kis közbeiktatott szöglet
tel szegmensívesen zárult. Az új ablakok is ezt a lezá-

rást kapták. Ebben az időben már nem állt a torony a
nyugati homlokzaton, mint erre a XVIII. századi tér
kép is utal.
A külső homlokzaton új függőleges lizénákkal ta
golt vakolatarchitektúra készült, amelynek vízszintes
zárását a lábazat felett és felül a párkány alatti magas
ságban rekonstruálni lehetett, de magát a párkányki
képzést e korból sem ismerjük. (9. ábra)
A XVIII. század vége felé a településen az evangé
likusok száma csökkent. Az egyházi birtokokon is
osztozkodni kellett a katolikusokkal. Nyilván a pénz
hiány okozza, hogy a templom átalakítási munkálatai,
berendezésének elkészítése nagyon elhúzódott.
A templom északi, illetve déli belső homlokzata
mentén álló szépen faragott fa karzat 1776-ból való.
A karzat négy tartópillére közül három darabot a kö
zépkori lebontott építmények maradványaira helyez
ték. Az építésének pontos idejét az északi karzat
mellvédjének pillaszter díszítésein örökítették meg. A
negyedik szám úgy került elő, hogy azt az elemet ja
vítani kellett, és 1797-ben a padok készítésekor építő
anyagként ezt a darabot is felhasználták. A karzat ere
detileg keleti irányban hosszabb volt, de a közeli idő
ben lebontották. Az északi, illetve déli homlokzaton a
falcsatlakozás helye még megfigyelhető (16. ábra)
Az 1794-ből fennmaradt munkaszerződések utal
nak arra, hogy a templomon nagyobb építkezések
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17. ábra. írástábla a szentély északi falán. (1774,1863)
Abb 17. Schrifttafel an der nördlichen Wand des Chors. (1774,
1863)

folytak. Divosi József kőműves mester vezetésével
végzik a szentély beboltozását. Viasz Ferenc ács irá
nyításával az egész tető bezsindelyezését elkészítik.
Úgy gondoljuk, hogy a déli bejárat előtti előcsar
nok építése is ebben az időben történik. A 70 cm szé
les falak vörös homokkőből épültek. Készítésekor
alacsonyabbra falazták a bejáratot, mert csak így le
hetett az előcsarnok tetőszerkezetét úgy elhelyezni,
hogy a felette lévő ablak továbbra is használatba ma
radjon. A tetőzet lenyomatát a falfelületen a kutatás
idején jól láttuk. Mind a déli bejárat, mind az előcsar
nok nagyon egyszerű kiképzést kapott.
A történeti adatok szerint 1797-ben asztalosmunkát
is végeztek a templomban. Szerződéskötés történt
Berkeny Sámuel asztalossal, a munkát nem tűntetik
fel rajta, így csak gondoljuk, hogy új padok készül
tek. A padokba beépültek a festett famennyezet egyes
elemei. A presbiteri pad oldala jól mutatja a másodla
gos felhasználást.
A katolikusok és az evangélikusok egyaránt 1755tól a haranglábat használták a harang elhelyezésére.
A katolikusok temploma 1802-ben elkészült. Az
evangélikusok is szeretnék már 1810-ben az új tor
nyot megépíteni. A pénzt úgy szerzik meg hozzá,
hogy egyházi földeket eladtak, vagy bérbeadtak. A
torony építésekor a templom nyugati homlokzatát tel
jesen elbontották, és az elbontott fal alapjára ráépült a
torony a kor ízlésének megfelelő homlokzati kikép
zéssel. A bejárat szemöldökkövén, amely a torony
alatt nyílt, megörökítették a készítési idejét az 1811.
évet. A nyugati homlokzat elkészítésekor már nem
volt szükség a déli bejáratra. Elképzelhető, hogy ek
kor, de 1863-ban már bizonyosan, a déli bejárat befa
lazásra került, és az előcsarnokot elbontották.
Az 186l-es esztendőből Eilinger Mihály kőfaragó
val kötött szerződésből tudjuk, hogy az oltár előtti te
ret, a székek közötti, a torony alatti és a szentély terét
négyszögletes kőlapokkal fedik le. A kutatás közben
ennek maradványait több helyen megtaláltuk.
A templomon az 1863-ban végzett átalakítási mun
kálatok (17. ábra) szinte minden középkori részletet

megszüntettek, vagy átalakítottak. Egy megmaradt
szerződésből tudjuk, hogy Taschek János kőműves és
Fridrich Miklós asztalos mesterek dolgoztak ekkor. A
falkutatás eredményeiből megállapíthatjuk, hogy téglaráfalazással az épület magasságát emelték és új pár
kányt képeztek ki, amely máig megmaradt. A belső
tér huzatos lehetett, mivel északról és délről is nyílt
innen ablaknyílás. A román kori és a XVIII. századi
ablakokat megszüntették. A belső tér megfelelő meg
világítására a déli oldalon négy nagyméretű ablakot
nyitottak, amelybe vörös fenyőből Fridrich Miklós sü
megi asztalos míves ablaktokokat készített. (8. ábra)
A belső vakolaton több helyen ceruzabejelöléseket,
rajzot találtunk. A mester bejelölte, hogy hová kerül
jenek a boltozati ívek, a déli homlokzaton az új nyu
gati karzat vázlatát is felrajzolta. A hajó új csehsüveg
boltozatot kapott, és ehhez igazították a szentély lefe
dését is. Ezek külsejét sárgára festett stukkódíszítmény emelte. A fennmaradt szerződésből kitűnik,
hogy a templomot kívül-belül újravakolták. A belső
tér kétszeri meszelést kapott. A külső vakolatarchi
tektúra pedig az új nyíláskeretekhez, az új építészeti
kiképzésekhez alkalmazkodott.
A berendezés értékes emléke a szószékoltár.60
Megállapítást nyert, hogy két részből áll. Az oltár dí
szítését a rokokó formavilága jellemzi. Felső záróeleme hiányzik. A középső tükörben elhelyezett fest
mény két oldalán egy-egy szobrot helyeztek el, ame
lyek Mózest és Keresztelő Szt. Jánost ábrázolják. Fe
lül a két angyalszobor kicserélődött, eredetileg befelé
fordulva álltak. A Jó pásztort ábrázoló festmény a
szentély keleti világítóablakára helyezve maradt ránk,
keretdísze nagyon hasonlít az oltár rokokó keretmotí
vumához. Elképzelhető, hogy az oltár záróelemének
részét képezhette. Az oltár és a szószék az 1774-ben
kialakított szentélybe készült. Az 1863-ban folyó
építkezési munkák során már úgy alakították ki a
szentély keleti falát, hogy a szószékoltár elhelyezésé
re szolgáljon (falbamélyülő lépcső, szentélyfalon fe
lül világítóablak). (18. ábra)

18. ábra. A helyreállított belső tér a szószékoltárral
Abb 18. Der wiederhergestellte innere Raum mit dem Kanzelaltar
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Az oltár és lépcsőfeljáró összeépítésére 1870-ben
került sor. A szószékkosár elemeiből egy pad készült,
amely a keresztelő medence mögött kapott helyet. Az
oltár hátán lévő felirat jelzi, hogy rajta javításokat vé
geztek. Berky Gyula fehérre átfestette és a díszítőfe
lületeken bronzporozást alkalmazott, alatta azonban a
régi szürke festés megtalálható. Az oltárkép az Utolsó
vacsorát ábrázolja, 1870-ben Jakoby Károly festette.
A kép Bárányné, Gombos Eleonóra megrendelésére
készült. Az 1866-ból származó keresztelőmedence
készíttetője is б és Bárány Pál helyi nemesek.
A templom berendezési tárgyai közül még említést
érdemel a nyugati karzaton elhelyezett orgona, amely
1833-ban készült, König Fülöp soproni orgonamester
alkotása. A hangszer hét változatos, fordított manuálés, és szélládával működik.
A kutatás nyomán a templom rejtett értékei feltá
rultak, és a mai műemléki elveknek megfelelően be
mutatást nyertek. (19. ábra)
A templom építészeti összefüggéseinek
értékelése
A kutatás a középkori egyenes szentélyzáródású
templom alaprajzát tisztázta. Korábbi épületmarad
ványt, leletanyagot nem találtunk. Alaprajza alapján a
Balaton-felvidék jellegzetes, tömegesen elterjedt
templomtípusai közé tartozik. Ezek nagyon egyszerű
ek, kevés részletformát tartalmaznak. Sajnos egyetlen
faragvány sem került elő, amely egykor az épület kül
ső megjelenését emelhette.
E templomtípus elterjedésével foglalkozik Gerevich Tibor, aki meghonosodását Magyarországon a
cisztercita rend megtelepedésével hozta kapcsolat
ba.61 Levárdy Ferenc a pannonhalmi bencés apátsági
templom feldolgozása nyomán megállapította, hogy
annak egyenes szentélyzáródása XIII. század eleji, de
az első templom altemplomos volt, és ennek egyenes
zárását követték a XIII. századi építők.62
Kozák Károly több tanulmányában foglalkozik e
templomtípus hazai kialakulásával, elterjedésével.
Úgy gondolja, hogy a XII. század második felétől
számolhatunk az első egyenes szentélyzáródású szer
zetesi templomokkal és a XIII. század közepén terjedt
el a falusi építészetben.63
A vértesszentkereszti bencés korai, egyenes szen
télyzáródású templom bizonyosan még 1146 előtt
épült. Az építkezés jellege, a leletanyag, a körülötte
lévő temető elemzése nyomán építését a XII. század
elejére helyeztük. A templom feldolgozásakor össze
gyűjtöttük azokat a templomokat, amelyeket a kuta
tók a magyar anyagban a XI-XII. századra datálnak.
Arra a megállapításra jutottunk, hogy hazánkban a
XI. században számolhatunk már e templomtípus
megjelenésével. A bencések is építenek a félköríves
szentélyzáródású templomaik mellett egyenes szen
tély zárással is templomokat. A XII. században mind
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19. ábra. A helyreállított templom délkeletről
Abb 19. Die wiederhergestellte Kirche von süd-östlicher Seite

a két típus egyaránt megtalálható a falusi és a szerze
tesi építészetben.64
A tihanyi altemplomban65 és a pannonhalmi apát
sági templomban66 is folyt kutatás, és megállapítást
nyert, hogy mind a kettő eredetileg is egyenes szen
télyzáródással épült a XI. században.
Abasár-Bolti tetőn egy Árpád-kori monostor egye
nes szentélyzáródású templomát tárta fel kutatója, ko
rát a XI. századra helyezte67. Környezetében több he
lyen is feltárt a kutatás szintén XI. századi falusi
templomot pl. Gyöngyöspata-Várhegy, Abasár-Pétermál.68
A Balaton-felvidék falusi templomainak jellegze
tességeit ismerhettük meg a több évtizeden át folyó
műemléki kutatások, és az azokat követő feldolgozá
sok nyomán.69 Számszerűen is kimutathatóvá vált,
hogy ezen a területen a falusi templomok zöme egye
nes szentélyzáródással épült. Egy korai példája a Szt.
Péter tiszteletére szentelt felsódörgicsei kettős temp
lom északi tagja. Építését a Bogát Radvány nemzet
ség egyik ágához kötötte a kutató, és korát a XI. szá
zad végére tette.70
Azt gondoljuk, hogy a Balaton-felvidéken a pan
nonhalmi és tihanyi bencés apátság szerepének követ
kezményeként (az utóbbi e területen több helyen bir
tokos is) e templomtípus nagyobb számban már a ko
rábbi időben megjelent. Az kétségtelen, hogy e ben-

cés templomokat a ciszter építési alapformának meg
felelően átépítik, és ez az építési forma egy második
hullámban a XIII. század derekán újult erővel hat a
fellendülő falusi építészetben.
A Kál-völgy betelepítése feltehetőleg már a XI.
század legvégén megkezdődött és a XIII. században
fejeződött be. A királyok és királynék udvarnokokkal
és várszolgákkal népesítették be e területet, így Kővágóörsön is. A szolgáló népesség őrzésére helyezték
ide a „miles"-eket, az ún. várjobbágyokat, akik a ki
rályi megye földjéből örökös használatra kapott föl
dön gazdálkodtak, és ezekből alakult ki a XIII. szá
zadtól a köznemesség. A kutatás kimutatta, hogy a
Kál-völgyben és környékén több várjobbágy nemzet
ség jutott jelentős anyagi vagyonhoz a XII. század
ban.
Az Atyusz az első várjobbágy eredetű nemzetség,
amely az egyház számára birtokot adományozott. A
nemzetség Bánd nevű tagja Almádon felépítteti mo
nostorát, amelynek alapítólevelét - királyi parancsra
- 1117-ben Nana veszprémi püspök foglalta írásba. A
felszentelésére 1121-ben került sor, névadó szentje a
Boldogságos Szűz Mária lett. Sajnos a monostorról
keveset tudunk, kutatás itt tudomásunk szerint nem
volt.71 Pedig minden bizonnyal számolhatunk az Aty
usz nemzetség és az apátság birtokain épülő templo
mokra gyakorolt hatásával. A kovágóörsi és ennek
határában fekvő ecséri, valamint a tapolcai, alsódörgicsei templomokat is a Szűz Mária tiszteletére szen
telték. Már ez is bizonyos követésre utal e területen.
A kovágóörsi román kori templom átlagos méretű
egyenes szentélyzáródású templom. A nyugati hom
lokzat előtt torony, ami sok templomnak hiányzik,
jelzi az építtető jobb anyagi helyzetét. A déli homlok
zatán megmaradt két félköríves zárású szűk, nyílású
ablak tipikus, még jellegzetes román kori formát mu
tat. A templom belső terét már megépítését követően
színes kifestessél díszítették, a déli hajófalon feltárt
falképrészlet erre utal. A nyugati végén urasági karzat
állt, amely több Balaton-felvidéken lévő templomnál
megtalálható (Kővágóörs-Ecsér, Szentbékkálla-Töttöskál, Alsóörs, Szentjakabfa, Aszófó-Kövesd, Gyepükaján-Nagykeszi, Zánka, Alsódörgicse, TihanyApáti, Balatonfüred-temetői rom, stb.). Kővágóörsön
a falból kinyúló két pillér utal az építményre. A XIX.
századi karzat alapján gondoljuk, hogy egy ívvel nyílt
a hajó irányába.
A történeti anyag és az építészeti jegyek alapján
feltételezzük, hogy a kovágóörsi templomot az Aty
usz nemzetség egyik ágának tagja építtette a XIII.
század első harmadában kegyúri templomként, ahová
temetkezni is szeretett volna. Sajnos a torony alatti
bolygatott kriptáról nem bizonyítható, hogy a XIII.
századból való.
Igazgatásilag Kővágóörshöz tartozó Ecsér templo
mának kivételével a jelen ismereteink alapján ezen a
területen is egyenes szentélyzáródással épültek a
templomok. Néhány példát említenénk, először a Kis-

örsön épült templomot. A falu lakossága az okleveles
adatból következtetve még 1263 előtt szakadt ki Kő
vágóörsből, és a falu új templomát Szt. László tiszte
letére szentelték. Köveskál-Töttöskál királyi birtok
volt, majd 1341-ben került a veszprémi püspökség
kezére. Mindszentkálla-Kerekikál pedig királynéi bir
tok volt és a XIII. században került a veszprémi egy
ház kezébe. Fenti templomaik mind romok, feltáratla
nok, de alaprajzukat ismerjük. A Káli-medence Köveskál-Sóstókál-i templomát 1341-ben köveskáli ne
mesek építették. E templomtípus a vidéken sokáig él.
Megemlítenénk a révfülöpi templomromot, amely az
1211-ből való összeírás szerint a tihanyi apátság bir
toka volt. Vörös homokkőből készült egyenes szen
télyzáródású templomába nyugatról nyílt bejárat.72
A templomon a középkorban is végeztek átalakítá
si munkálatokat. A torony alatti sír másodlagosan el
helyezett betöltéséből előkerült piétaszobor töredékei
és a falképek stílusa, ábrázolásai nyújtanak lehetősé
get az építkezések idejének meghatározására. A XIV.
században a veszprémi püspökség és káptalan mind
nagyobb befolyása érvényesült a Kál-völgyben. A ki
rályi udvarnokok több földjét a veszprémi püspök
kapta meg. Kővágóörsön 19 fő vallotta magát várjob
bágynak és az 5 udvarnok közül ketten voltak okle
véllel nemesítettek. Három udvarnok földjét szerezte
meg a veszprémi püspök. A királyi udvarnál a püspök
még elővételi jogot is kapott az itt lévő nemesi birto
kok megvételére, elzálogosítására. Nagy Lajos király
(1341-82) 1377-ben ezt még rendelettel megerősítet
te. A veszprémi püspök Kál-völgyi birtokainak köz
pontját Szentbékkállán alakította ki. A veszprémi
püspökök kivételezett helyzetet biztosítottak az egy
házi védelmét szolgáló nemeseknek. Egy történeti
adat utal arra, hogy ezt a kovágóörsi nemesek is él
vezhették. Kovágóörsi Miklós fia György mester
1379-82 közötti időben a veszprémi vár várnagya.73
A kovágóörsi templom igényes tatarozására a XIV.
század második felében Nagy Lajos uralkodásának
idején kerülhetett sor.
Röviden még említést kell tennünk a templom kerítófaláról, amely a korábban említett XVIII. századi
térképen maradt meg. (4. ábra) A templom kiemelke
dő sziklaszirten fekszik, ahonnan az egész Káli-me
dence a környező falvaival együtt jól belátható volt.
A térképen az északnyugati részen jelzett négyszögle
tes építmény a bejáratot jelezte, innen nyílt a legrövi
debb út a templom főbejáratához. Az 1743-ból szár
mazó térképen lőréses falként jelenik meg a kerítőfal.
Bizonyos, hogy jó fekvése miatt gondoltak arra, hogy
a környező lakosság végső menedékhelye legyen.
Építési idejét ma már csak feltételezni lehet, miután
szinte teljesen elpusztult.
Analógiaként néhány példát említenénk, részben a
Balaton-felvidékről, részben a környező területről. A
Kóvágóörs-Ecsér-i templomot körformájú, támfalak
kal megerősített fal övezte 10 m távolságban. Készí
tési idejét kutatója a XIV. századra keltezte.74 Gyepü363

kaján-Nagykeszi templomát 30 m teljes átmérőjű kerítófal vette körül, amely megközelítően körformájú
volt. A fal egy egyenes szentélyzáródású XIII. század
második negyedében épült templomot határolt.75 A
balatonszolosi templom kutatásakor meghatározták a
köralakban kiépített kerítőfalat is, amelynek bejárati
kapuja nem került elő. Az 1313 után épült egyenes
szentélyzáródású templomot övezte.76 A balatonfüre
di temetői rom XII-XIII. századra datált templomát
övező kerítőfalat a kutató XV. századra helyezte.77
A kóvágóörsi templomon a XV-XVII. századi idő
szakban nincs tudomásunk nagyobb építkezésekről.

A XVIII-XIX. század folyamán azonban az épület el
vesztette középkori vonásait. A kutatás ezeket ismét
felszínre, napvilágra hozta. A belső térben és a külső
homlokzatokon egyaránt a középkori és XVIII. száza
di részleteket kívántuk kihangsúlyozni. A vonzó kör
nyezetben álló épület megújult formájában a Káli
medence értékes műemlékévé vált. További kutatá
sok szükségesek a Káli-medence és környezetének
egyházi építészeti arculatának megismeréséhez és tel
jesebb értékeléséhez.78
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KÖVÁGÓÖRS UND SEINE EVANGELISCHE KIRCHE
Die Gemeinde Kövágóörs befindet sich in der malerischen Um
gebung des Balaton-Oberlandes, im südlichen Teil des Kali-Beckens.
Seine mittelalterliche, bald im 18-19-ten Jahrhundert umgebauten
Kirche wurde auf einen Felsenstein, der in der Mitte der Siedlung
hervorragt, errichtet.
Die Kirche hat vor der Forschung in ihrer äusserer und inneren
Erscheinung die Spuren der Umbautätigkeit der letzten zwei Jahr
hunderte bewahrt. Die zweischiffige Barockraumkirche ist an der
östlichen Seite durch einen eckigen Chor, dessen Breite der
Schiffbreite ähnlich ist und an der westlichen Seite durch einen
ebenfalls der Breite des Schiffes entsprechend breiten Turm ab
geschlossen. Bei der Erforschung der Mauer und der archäologi
schen Freilegung stellte es sich heraus, daß die Kirche auch in ihrer
umgebauten Form viele mittelalterliche Überreste bewahrt hat. Sie
enthält bedeutende Reste von der einschiffigen romanischen Dorfs
kirche mit gerade abgeschlossenem Chor.
Die Gemeinde liegt auf dem Herrschaftsgut der Jobagio-Sipp
schaft Atyus. Kövágóörs wurde zuerst in dem aus dem Jahre 1121
stammenden Sol comes-Testament erwähnt, in dem der Erblasser
das Predium Örs mit einem Landbauer und vier Winzlern seinem
Sohn Namens Helbrug schenkt. Die aus dem Jahre 1263 stammen
de und 1268 umgeschriebene Urkunde erwähnt den Weingarten in
Örs und seine Szent László-Kirche. In dieser Zeit teilte sich wahr
scheinlich das Dorf, was auch die späteren Ortsnamen bestätigen
(Boldogasszonyörs - Szent Lászlóörs - Nagyörs - Kisörs).
In dem Pápaer Zehntenverzeichnis aus den Jahren 1332-33 wird
Örs als Pfarramt des Tapolcaer Bezirk erwähnt, daß zum Zalaer
Erzdechanat des Veszprémer Bischoftums gehörte. Dessen Filialen
waren Ecsér, Szepezd und Ábrahám-puszta.
Der Boden von Kövágóörs gehörte verschiedenen Grundbe-sitzem, so gab es Truchseßfelder, das Feld der örtlichen Adeligen und
die Grundbesitze der Tihanyer Abtei. Vom Anfang des 14-ten Jahr
hunderts erhöhte sich im Káli-Becken der Einfluß des Veszprémer
Bischoftums. Der Veszprémer Bischof bekam gegen die Grundbe
sitze, die er dem König übergab, im Jahre 1341 die Felder der dem
König dienenden Truchsessen in dem Kai-Tal. Bei der Volkszählung
hat man in Örs fünf Truchsesse und 19 Adelige-Jobagio registriert.
Nach dem im Jahre 1342 abgeschlossenen Vermögenswechsel be
fahl König Nagy Lajos seinen in dem Kai-Tal wohnenden Truch
sessen, daß sie von nun an dem Bischof dienen und folgen sollen.
Über die Geschichte dieser Gegend im 16-17-ten Jahrhundert
kann man viele Daten aus den Kerbesteuerregistrierungen, den tür
kischen Aufzeichnungen und den Schatzkammerdeftern entneh
men. Kövágóörs war 1553 verheert, doch später wurde es wieder
angesiedelt. Später wird Kövágóörs in den kleinadeligen Registrie
rungen erwähnt. Laut dem Bericht aus dem Jahre 1620 gab es ne
ben den adeligen Grundbesitzen viele Güter, die im Hotter des
Dorfes noch immer im Besitz des Veszprémer Bischofs waren.
Ein großer Teil der Einwohner von Kövágóörs schloß sich am
Ende des 16-ten Jahrhunderts der Reformierten an. In dem Archiv
des evangelischen Pfarramtes des Dorfes wurde wertvolles Materi
al aufgefunden. Dieses weist darauf hin, welche Streitigkeiten es
zwischen den Katholiken und Protestanten in der Angelegenheit
der Kirche und der dazu gehörenden kirchlichen Grundbesitze gab.
In diesem Material finden wir auch viele Daten über die Renovie
rung und Umbau der Kirche.
Die historischen Daten werden durch die in dem Landesarchiv
bewahrten Landkarten aus dem 18-ten Jahrhundert gut ergänzt, auf
denen überall die mittelalterliche Kirche und die die Kirche umfas
sende ovale Umfassungsmauer eingezeichnet sind.
Das Landesamt für Denkmalschutz hat in den Jahren 1982-87,
vor dem Beginnen der Wiederherstellung in der Kirche archäolo
gische Freilegungen und Mauerforschungen durchführen lassen.
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Die Kirche wurde aus rotem Sandstein auf einen Felsen auf
niedriges Fundament, mit einer breiten (110 cm) Mauer gebaut.
Der Grundriss des Schiffes ist rechteckig, an der östlichen Seite
schließt sich ein gerade abgeschlossener Chor mit unregelmäßig vier
eckiger Form an. Dessen Grundmauern wurden in dem Inneren des
Chors aus dem 18-ten Jahrhundert gefunden. Die Ecken waren mit
schön bearbeiteten Steinen armiert. Der Altarbau ist völlig zugrun
degegangen, doch es wurde ein Stück von den Treppen aufgefun
den, die den Chor vom Schiff trennten.
Die nördliche, bzw. südliche Wand auf dem ein bischen hervor
ragenden Sockel des Schiffes steht noch bis zur Höhe des Gesims.
Daran ist auch noch der mittelalterliche Verputz zu entnehmen. Die
westliche Fassade des Schiffes wurde bei dem Bau des Turmes im
19-ten Jahrhundert abgerissen.
Das Schiff wurde von südlicher Seite von vier Fenstern mit
Spindelgewölbe beleuchtet und von denen ist es gelungen, zwei
Fenster freizulegen. Der mittelalterliche Eingang ging von Westen
her, wie es auf der Karte aus dem 18-ten Jahrhundert zu sehen ist,
aber auch der ist beim Bau des Turmes abgerissen worden.
In der westlichen Hälfte des Kirchenschiffes weisen kräftige
Pfeilerreste auf eine herrschaftliche Empore hin, - die aller Wahr
scheinlichkeit nach - mit einem Bogen in Richtung des Schiffes
ging. Der Aufgang wurde von Norden errichtet, davon gibt es auf
dem Fußboden Spuren und auch an der Wand sieht man die Ab
drücke der Treppen.
Unter dem Turm aus dem 19-ten Jahrhundert fand man ein aus
Stein gemetztes und ausgebautes mittelalterliches Grab in einem
Stark zerwühlten Zustand. Aus dem Auffüllschutt kamen Bruch
stücke einer Pietastatue zum Vorschein, die auf das 14-ten Jahrhun
dert datiert werden kann. Das Grab wurde unter dem mittelalterli
chen Turm errichtet, den man beim Bau des Turmes aus dem 19ten Jahrhundert abgerissen hat.
Die mittelalterliche Kirche wird von einem der Angehörigen der
Sippschaft Atyus gebaut worden sein. Aufgrund der vielen Merk
male, der historischen Daten, des Analogstoffes könnte man den
Bau auf das erste Drittel des 13-ten Jahrhunderts datieren.
Die Kirche hat man im Mittelalter umgebaut. In der nord-östlichen Ecke des Schiffes wurde eine Kanzel und in der süd-östlichen
ein Nebenaltar gebaut. Die inneren Wandoberflächen wurden so
wohl im Chor als auch im Schiff mit Wandmalereien guter Qualität
bemalt. Davon blieben nur an der inneren südlichen Wand einige
Fragmente (Kreuzabnahme, Frau mit Becher, Einwehkreuz). Zur
anspruchvollen Erneuerung der Kirche kam es - aller Wahrschein
lichkeit nach - während der Herrschaftzeit des Königs Nagy Lajos,
als der Einfluß des Veszprémer Bischofs und Kapitels in dem KáliBecken zugenommen hatte.
Dem Grundriß nach gehört die Kirche in Kövágóörs zu den cha
rakteristischen und in dem Balaton-Oberland sehr verbreiteten Kir
chentypen. Diese Kirchen sind sehr einfach und enthalten wenige
Detailformen. Bei den Bauarbeiten in dem 14-ten Jahrhundert än
derten sich die Maßen der Kirche nicht. Zu einem bedeutenden
Umbau kam es erst im 18-19-ten Jahrhundert. Die Denkmalrestau
rierung strebte die mittelalterlichen und die Detaile aus dem 18-ten
Jahrhundert freizulegen. Das in einer schönen Umgebung befindli
che Gebäude ist ein sehr wertvolles Baudenkmal im Káli-Becken.
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