
A vörsi templom története 

A hidrológiai Közlöny 1968. évi júniusi számában je
lent meg Dr. Bendefy László tanulmánya: A Balaton 
vízszintjének változásai a neolitikumtól napjainkig. Eb
ben kifejti, hogy a Balaton vízszintje a XIII. századtól 
a XIX. századig 7—8 méterrel magasabb volt a mostani
nál. Ennek igazolására többek között hivatkozik a Zala 
folyó torkolata közelében levő Vörs község XI—XII. 
századi templomára. 

„Vörs község eredetileg nem a mai helyén állott, hanem 
attól ÉNy-ra a Zala folyó torkolatánál levő, a Balaton 
vizéből alig 100—120 cm-re kiemelkedő kis szigeten volt. 
Amikor azonban a tó vízszintjét 1240 körül tartósan 
112—113 m magasságra duzzasztották, a falu áttelepült 
mai, 114 m magasságban levő helyére. A kis halászfalu 
vályog falú házacskái nyomtalanul eltűntek. Ugyancsak 
vályog falú régi templomát is eltüntette a hullámzás, de 
a templom eredeti döngölt pádimentuma épségben meg
maradt. Reája közvetlenül szürkésbarna csillámos ho
mok : nagyobbrészt a Zala folyó hordaléka települt, efö
lött pedig 35—40 cm vastagságú fekete szuroktőzeg-réteg 
képződött. A tőzegréteg vastagságából és a Keszthely 
környéki tőzegesedés átlagos évi 0,4 mm-re becsülhető 
intenzitásából megállapítható, hogy Vörs régi templo
mának helyét kb. 560 éven át (1240—1800) borította el 
a Balaton tó magas vízszintje".1 

E megállapítás első olvasására felmerült bennem a ké
tely : vajon elfogadható-e ekkora vízszint eltérés az emlí
tett időszak s az azt megelőző századok és a jelen állapot 
között? Ez adta a gondolatot, hogy a vörsi templom 
múltját a rendelkezésre álló források alapján feltárjam. 

A mai Vörs község és közvetlen környéke a régészeti lele
tek tanúsága szerint ősidők óta lakott hely volt. Területéről 
1903-ban csiszolt kőszerszámok kerültek a keszthelyi Bala
toni Múzeumba. Csalog József a II. világháború után vég
zett próbaásatása során a Máriaasszony szigeten és az ettől 
É-ra fekvő Kerekerdő szigeten a lengyeli kultúrába sorolható 
(rézkori) telepnyomokat talált. 1952-ben a község ÉK-i szé
lén silógödör ásás közben sírok kerültek elő. Jelentős a 3. sz. 
sír, melynek koponyáján vörösréz diadém volt. Bronzkori 
lelőhelyek is ismeretesek: mészbetétes edények kerültek innen 
a keszthelyi és a kaposvári múzeumba. A vasútállomástól a 
Kisbalaton felé vezető dűlőúton nyitott községi homokbá
nyában Sági Károly 1959—63 közötti ásatásánál néhány 
korai vaskori sírt tárt fel. Vörs és Battyán puszta között a 
községi temetőnél római csontvázas temető került elő. Ez na
gyobb kiterjedésű lehetett, mert a vörsi bekötő út építésekor 
árokásás közben is találtak errefelé római téglákat. A fen
tebb említett homokbányában Sági Károly 1959—63 között 
31 longobárd sírt tárt fel.2 

A múlt század II. felében került elő a Kisbalaton térségé
ből egy érdekes középkori feliratos határkő, amely először a 
szombathelyi, majd a Balatoni Múzeumba került. Ennek ta

núsága szerint bizonyos Janus elfoglalta Uz fia Miklós föld
jét. Emiatt per támadt, melynek döntése után Ompud bán 
és nádor (1167—74. években bán s legalább 1165—72 kö
zött nádor is) jelenlétében elhelyezik a határkövet.3 

1261. szeptember 2-án IV. Béla király az örökösök nélkül 
elhalt Miklós fia, Fodor fia Eleknek a Balaton mellett fekvő 
Wörs nevű birtokát Búzád fiának, Csák bánnak és az ő le-
származóinak örök birtoklásra adományozta. Az adomány
levelet Gara Miklós nádor 1412-ben megerősítette.4 

1347. május 31-én a somogyvári konvent határjáró levelé
ben a község neve WRS alakban fordul elő.5 

1400. április 5-én Budáról utasítják Zsigmond somogy-
megyei ispánt és szolgabíráit: Tartsanak vizsgálatot Haholt-
Miklós fia Miklós fiai: László mester, Mihály, János, Péter 
és Miklós panaszára, mely szerint Jakab familiáriusukat há
rom év előtt Kisasszony nap körül midőn Vrs falujukba kül
döttek, Garduai László fia László mester megbízásából fiai 
Bertalan és Imre Boda-i (Kun dictus) György, Holah-i Olasz 
István, Sand-i Ferenc nevű familiárisaikkal és nyolc job
bággyal — köztük Bertalannal, meglesve megverték és a 
100,— Frt.-t érő két lovát elvették tőle, majd két vrsi job
bágyukat, Jakabot és fiát Benedeket birtokukra költöztet
ték.6 

1469-től a Csányi-család is bírt itt földesúri joggal. Az 
1536. évi lajstromban Wers alakban fordul elő a falu neve. 
Az 1563. évi török kincstári adólajstrom szerint csak 6, az 
1573—74. években csak 4 házból állott. Érdekes fényt vet a 
török idők szomorú állapotaira az a levél, amit Beche írt 
Szenyér várából Csányi Ákosnak, Kanizsa és Szenyér vár
parancsnokának 1557. június 15-én. „ . . .sehol nep njnchen 
az falwkon, Baymon (Nagybajom) Chekolon (Csököly) 
alól, Kalmanchehon (Kálmáncsa) peneg az sorompókon tö
rökök álnak az warasth erzyk sakmanostwl (zsákmányos
tul?) .. .Towaba ked hágja meg a wörsieknek, hogj ha gya
korta megon level, thehath wjgek kednek, mert az egj zaba-
dos Holladrol nem gozy... " 

1583-ban Csányi Bernát, 1589-ben János, 1626—27-ben 
Bakó Farkas, 1660-ban Sárkány Miklós volt a földesura. 
Tőle vette meg 1697—98-ban Festetics Pál a keresztúri jószá
gokkal együtt.8 1715-ben 8 háztartást írnak össze benne.9 

1720-ban mindössze 16 telepes él a faluban. Állatállományuk: 
25 ökör, 27 tehén, — ló egy sincs — 15 három éves növen
dékállat, 11 két éves és 16 nagyobb borjú.10 

Röviden összefoglalva a község múltját, térjünk át a vörsi 
plébánia és templom történetének ismertetésére. A veszpré
mi egyházmegye plébániáinak s egyben templomainak és 
papjainak első, legteljesebb felsorolása 1333-ból maradt 
ránk.11 Ebben a pápai tizedjegyzékben két feljegyzés érdekel 
bennünket. A somogyi főesperesség plébániáinak felsorolá
sánál találjuk: „Nicolaus de Béren solvit XX parvos". Te
hát Berény, a mai Balatonberény papja Miklós 20 kis dénárt 
fizetett. E bejegyzés után nyolc közép- és nyugat-somogyi 
plébánia felsorolása következik, majd kilencedik helyen: 
„Petrus de VRS solvit XL parvos". 

A legelső megbízható okleveles adat, amely Vörs templo
mát említi 1471-ből származik.12 Sajnos az eredeti oklevél 
olyan rossz állapotban van, hogy ma már olvasni csak szak
szerű restaurálás után lehet. A folyamatban levő restaurálás 
után talán többet is meg tudunk állapítani s megtudjuk 
hogy mit mond a szóban forgó oklevél Vörs templomáról, 
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Addig meg kell elégednünk Békefi Rémig megállapításával, 
hogy az oklevél említi Vörs templomát.13 

1487. április 18-án a veszprémi káptalan és néhány somo
gyi plébános között támadt tizedperben hoznak ítéletet. Eb
ben az okmányban szerepel Illés vörsi plébános is.14 Egy 
1535. június 24-én Győrben kelt oklevél szerint Enyingi Tö
rök Bálint 3000 Frt-ért bérbe veszi Somogy tizedeit Máté 
pannonhalmi apáttól. A tizedek szedhetők többek között 
„Vörsz"-ön is.15 

A török hódoltság előtti időkből mindössze ez a néhány 
adat beszél Vörs templomáról és papjáról. Közismert tény, 
hogy a török hódoltság alatt siralmas idők következtek a 
hódoltság népére és a katolikus egyházra. A veszprémi egy
házmegye a török idők előtt 431 plébániát foglalt magába. 
Ebből a XVII. századig mindössze 30 maradt. A minket kö
zelebbről érdeklő Somogyban csupán Igal, Kéthely és Tö-
rökkoppány plébániája működött.16 Egy 1550-ből származó 
összeírás szerint az egyházmegye balatonfői esperességében 
még hét pap működik, kilenc plébánián már hiányzik a lel
kipásztor. A tapolcai esperességben öt helységben van plé
bános, tizenkilencben nincs. A somogyi főesperességben 10 
esperességet említ az összeírás, kb. 120—180 plébániával, de 
egyetlen működő plébániáról sem tud. Figyelemre méltó, 
hogy a Zala megyei novai esperességben említi az összeírás 
Kereszthur községet és Mihály plébánost, Ballaheda közsé
get és Miklós plébánost, továbbá Zenthgergh községet, mely
nek Péter a papja. Nagyon valószínűnek vehetjük, hogy a 
somogyi részek pusztulása után még egy ideig működött a 
mai Balatonkeresztúron és Balatonszentgyörgyön a plébánia 
s az abban az időben a novai esperességhez tartozott.17 

Ennek a szomorú időnek érdekes dokumentuma az a je
lentés, amelyet P. Horváth János jezsuita atya készített 
1643. szeptember 2-án az andocsi misszió működéséről. Eb
ből megtudjuk, hogy az említett 16 plébánia között szerepel 
Balatonherény s annak filiája, ,,Vers" is.18 Nyilvánvaló tehát, 
hogy e siralmas időket valahogyan átvészelte Vörs és temp
loma is. Lehet, hogy csak nyomorúságos hajlék volt, talán 
csak vályogból, gerendákból összeróva, náddal fedve, de a 
megfogyatkozott, szenvedő népnek mégis vigaszt nyújtott és 
ha akadozva is, néha-néha papot látott, aki misézett benne. 

Csak a török idők megszűntével indul meg újra a rendsze
res lelkipásztori ellátás. Szemléletesen ír erről a vörsi plébá
nia História Domusa : 

,,A Vörsi Plébánia Története. 
Őszve írtam Kövér János Vörsi Plébános 1834. I. Rész. 

A Régi Plebániárul és ebben élő Plebánosokrul. Mikor kez
dődött a Vörsi Plébánia, sehol sem találtam feljegyezve: ha
nem, hogy egy a legrégibbek közül, gyanítani lehet... 
Első jegyzet, mit felőle találtam, van egy régi Mátriculában, 
.. .amit 1814-ben a kémény mellyül szedtem fel a porbul, 
tsak darabonként, ugyan azért számtalan árkus és nem tsak 
napok, hónapok, de egész esztendők is hibáznak belőle. Kez
dődik 1720. 22-a Maji és szolgál 1751-ig. És aligha ez az, 
mellyben itt a Plébánia — de nem tsak itt, hanem körös
körül — egy kis formálisággal kezdett lábon állani. Mert 
tsak 1686-ban lehetett a törököt ezen részekrül kipusztítani: 
előbb Keszthely volt ezenn a tájon a Magyarországi véghely, 
Somogyot pedig a török bírta, Kanizsa volt a fészke, hová 
ez a táj is adózott. Nem mondom ezt vaktában, hanem öreg 
Csinyátt György, napnyugoti szomszédom, akit 1832-ben 
100 esztendősön föllyül temettem el, sokszor beszélte, hogy 
az ő gyermekkorában a török olly közönséges beszéd volt, 
mint mast József császár, vagy Mária Therezia : emlegette az 
öreg apja beszédjét, hogy: „ha a szegén embernek kaszája, 
vagy kapája el vásott, tsak a fokát kellett be vinni Kanizsára 
és a török ingyen adott másikat. „Pedig a török a keresztény 
hitet igen szigorúan szorongatta és a formális plébániákat 
nem igen engedte meg: ha a püspök bérmálni, vagy vizitálni 
akart ki jönni, a basáktul drága pénzen kellett meg vásárol
n i . . . " Ebből a rongyos anyakönyvből kitűnik, hogy 1720-
tól Domaniczki János Ferenc volt Vörs első plébánosa. Az 
akkori kis templomot, kicsiny tomyocskával Bakó Farkas 
földesúr építtette, de hogy mikor élt ez a Bakó Farkas, azt 
nem lehet meghatározni, mert a Bakók talán századoktól 
fogva mind Farkasoknak kereszteltetik magukat."19 

A plébánia első protokollumában találunk egy szerződést, 
melyet Acsády Ádám veszprémi püspök kötött Sümegen a 
vörsiekkel és a hozzá tartozó leányegyházak képviselőivel. 
Ebből kiderül, hogy Szabó Mihály plébános másfél évvel az
előtt elhagyta Vörsöt, mert a plébánia épülete lakhatatlanná 
vált, a hívek pedig nem akarták azt renoválni. A szerződés
ben ígéretet tesznek, hogy a házat megépítik és a plébános 
járandóságait rendesen fizetik. A szerződés 1744. május 4-én 
készült.20 

Érdekes még a fentebb említett régi anyakönyv egyik be
jegyzése, mely szerint Sávolyon 1723-ban Benkő Mátyás li-
cenciátus működött.21 

A História Domus második részében Kövér János részle
tesen elbeszéli a régi kis templom lebontását és az új építését. 
„Leírom ebben mind azon bajokat és akadályokat, mellyek-
kel a templom és plebániaház építtetésében nem annyira az 
elkeseredésig, mint majd-majd a kétségbe esésig kellett küsz
ködnöm, mind a hálaadatlan nép sokféle boszintásait, mely-
lyek mindenek között legjobban fájtak. Nem azért írom pe
dig, hogy magamat nem tudom mitsoda hősnek, vagy Her
kulesnek hirdessem, hanem azért, mert édes az öröm a meg-
halladott nehézség után." Ezt az állítását az Aeneisből vett 
idézetekkel támasztja alá.22 

Mielőtt azonban az 1820-as újabb templomépítést ismer
tetnénk, egészítsük ki Kövér Jánosnak a kezdetekre vonat
kozó feljegyzéseit az alábbiakkal. A török idők pusztításai 
után ébredező egyházi életről Acsády Ignác veszprémi püs
pök 1735. szeptember 17-én azt jelenti Rómába, hogy a 
veszprémi egyházmegyében 86 működő plébánia van. A so
mogyi esperességben 22. Közöttük van Vörs is.23 

A veszprémi püspökség legelső protokollumában található 
egy kötelezvény 1735. január 14-i kelettel, amelyben keszt
helyi Bakó Farkas kötelezi magát, és mindkét nemű utódait, 
hogy a vörsi plébánosnak évente 10 mérő, a mesternek pedig 
5 mérő gabonát ad. Ugyanerre kötelezték magukat elődei is 
1727. szeptember 3-án.24 A Szent Márton tiszteletére szentelt 
kis templomról jelenti Acsády püspök, hogy 1743-ban ki
sebb-nagyobb javítást eszközöltek rajta.25 1748. november 
28-án tartott Vörsön kánoni látogatást Padányi Bíró Márton 
püspök. A jegyzőkönyvben leszögezik, hogy a Csányi csa
lád a kegyúr, mert elődei építtették a templomot. Nyilván
való, hogy itt a Csányi család birtokainak előző tulajdono
sait, tehát a Bakó családot kell érteni, hiszen a kegyúri jog és 
kötelezettség a birtokhoz volt kapcsolva. 

A templom kőből épült, mennyezete boltozott. Belső fes
tése nagyon kopott, jó lenne újra festetni. A tetőt fazsindely 
fedi. A kórus deszkából van. Orgona nincs. A szószéket az 
akkori plébános Berencsy János festette újra. A padok egy
szerű falusi mesterre vallanak. Sekrestye nincs. A szentelt
víztartó fából van — hozzátehetjük, hogy elég ritka megol
dás. A temető a templommal szemben fekszik. Kerítése nyo
morúságos, közepén kereszt áll. Az oltáron Szent Márton 
képe. A torony kőből épült. Két harang van benne, a na
gyobbik 1 mázsás, Sz. Márton tiszteletére szentelve. Bakó 
Farkas itteni birtokos ajándéka, aki a templomot is renovál
tatta. Bizonyos ellentmondás van abban, hogy a kegyúr a 
Csányi család, de a templomról Bakó Farkas gondoskodik. 

A plébánia fából épült, sárral tapasztva, náddal fedve. 
Mindössze két szoba van rajta, egy a plébánosnak, egy pedig 
a gazdaasszonynak részére. A hívek száma mindössze 193.26 

Harminc évvel később, 1778. május 27-én tart egyházláto
gatást Vörsön Bajzáth József püspök. A jegyzőkönyv a temp
lomról mindössze annyit mond, hogy hajdan Bakó Farkas 
földesúr építtette, Sz. Márton tiszteletére. E jegyzőkönyv sze
rint azonban csak a szentély van beboltozva, a hajó csupán 
gerendás mennyezetű. Ekkor a hívek száma 412.27 

Részletesebben foglalkozik a templom állapotával Kur-
bély György püspök 1815. szeptember 28-án megtartott ká
noni látogatásának jegyzőkönyve. Bevezetőben megállapítja, 
hogy Sz. Márton tiszteletére Bakó Farkas építtette, kőből, 
de hogy mikor, azt senki sem tudja. Falai, tetőzete, egyszóval 
az egész épület olyan állapotban van, hogy inkább romnak 
mondható, mint templomnak. A két harang a templom előtti 
fából készült haranglábon függ. A nagyobbik harang két má
zsás, a kisebbik 140 font súlyú. A templom a falu közepén 
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fekszik, alacsony, száraz, de eléggé tűzveszélyes helyen. Meg
állapítja a jegyzőkönyv, hogy benne közveszélyes tovább is
tentiszteletet tartani, azért amíg az új meg nem épül, a plé
bániai istentiszteleteket Berényben kell tartani. Megjegyzi 
még a jegyzőkönyv, hogy a plébánia ősi, de eredete ismeret
len. Ekkor már a plébániaház részben téglából, részben vá
lyogból van. Két szobája van a plébánosnak, kettő a sze
mélyzetnek.28 Kurbély György tehát kiadta az utasítást, hogy 
a régi templomot közveszélyes állapota miatt tovább nem 
szabad használni és helyette újat kell építeni. Az új templom 
építésének küzdelmes harcát részletesen megörökítette Kövér 
János a História Domusban. Zamatos nyelvezetű leírása 
megérdemli, hogy sok részletét itt is idézzük, hiszen az épít
kezésen kívül igen sok kortörténeti adatot is tartalmaz. 

Vörs földesura ezidőben gróf Festetics György különélő 
felesége, Saller Judit volt. A filiális községek földesura pedig 
gróf Festetics György. Elsősorban az ő segítségükre számí
tott a püspök is, a plébános is, a hívek is. De éppen itt érte 
őket a legkeservesebb csalódás és ez okozott a törekvő fia
tal plébánosnak mérhetetlen sok huzavonát és keserűséget. 

Mindenekelőtt két keszthelyi iparossal, Eschner János kő
művessel és Lichtenvohner Ferenc ácsmesterrel elkészíttették 
a 24 öl hosszúságú templom tervrajzát és költségvetését. De 
amikor a vasmegyei Molnáriban lakó grófnénak felküldtek, 
az elvetette a tervet s azt üzente vissza, hogy ez királyi vá
rosba is sok volna. Ekkor csupán 16 ölre terveztették s ez 
68 104 Frt. 52 kr-ba került volna. Ezt a tervet és költségve
tést a püspökhöz akarta felvinni a plébános. „Elindultam a 
plánummal 1816 január 29-én oly szándékkal, hogy Berény-
nél rálépek a Balatonra, délre a jó szányúton Tihanyig, onnét 
pedig estére Veszprémbe megyek : azonban egy erős és min
dent kiforgató szél, melynek mássát még mind eddig nem ér
tem, és mely 3 nap dühösködött, Fonyód és Keresztúr kö
zött elkapta kalapomat és köpönyegemet és elvitte örökre. 
Vissza kellett hát fordulnom és csak február 7-én vihettem 
föl."29 A püspök a tervet továbbküldte a Helytartótanácshoz, 
ahonnan azonban csak három év múlva jött rá válasz. 

Közben a hívek között nagy egyenetlenség támadt, mivel 
a távoli Berénybe kellett misére járniok. A berényiek és a 
közeli szentgyörgyiek természetesen örültek ennek, de a vör-
siek és a többi filiában lakók annál inkább zúgolódtak miat
ta. Az sem csillapította le a kedélyeket, mikor a plébános a 
püspöki rendelkezést megváltoztatva felváltva misézett Be
rényben és a félig lebontott régi vörsi templomban. A szét
húzás sok kellemetlenséget okozott a templomépítésnél is. 
Megnyilatkozott ez, amikor 1815-ben a Bari-hegyen szüret 
alkalmával mustot akartak gyűjteni a templomépítésre. Ezt 
így örökíti meg a História Domus: „Meg kell itt jegyezni 
azt, hogy 1812-ben a borbul nagyon mohó termés volt, úgy, 
hogy helyet sem tudtak adni a bornak, nem hogy edényt, 
1813 és 1814-ben pedig éppen semmi nem volt, se sok, se 
kevés, mert elfagyott mind-, ekkor tehát a bornak szörnyű 
ára volt, amit 1812-ben 15—20 garason vettek, most 40—60 
forinton is adták akóját, és ugyan ezen szükség miatt az 
1815. évi termést is elkapták, úgy, hogy a mustot 15—25 
forinton is megvették." Nagy lelkesedéssel kivonultak tehát 
a szőlősgazdák a Bari-hegyre, de hiába buzdította őket a plé
bános, csak két-három gazda ígért valamelyest, a többiek 
zúgva-morogva magára hagyták papjukat és a szép terv füst
be ment.30 

Nem sok szerencsével járt a plébános könyörgése a föl
desuraknál sem. Bár a püspök közbenjárására a Helytartó
tanács 12 010 Frt. utalt ki a mesteremberek fizetésére, az 
épületanyagot a földesuraktól szerették volna megkapni. 

1818. szeptember 16-án kereste fel először Kövér János 
gróf Festetics Györgyöt Keszthelyen, hogy segítségét kérje. 
A dúsgazdag gróf azonban még azt sem engedte meg, hogy 
zsidi vagy szántói birtokain követ fejtsenek a hívek a temp
lomépítéshez. Még kevésbé volt hajlandó meszet vagy épület
fát adni. 

Október 19-én hírül vette a plébános, hogy a grófné is 
Keszthelyen tartózkodik. „Felmentem hát gyalog, mert mi 
többnyire csak gyalog szoktunk föl menni, hogy az öreg ha
jóknál való várakozásiul mentek legyünk. (Akkor nagyobbat 
kellett menni a Balatonyon, mert az Iszapi töltés csak 1822-

ben készült el.) . . . Öszve jöttem a grófnéval, amit már oly 
régen óhajtottam. „Nos! Ugyancsak hát új temploma lesz? 
örülök rajta és szeretném látni minél előbb. Vettem levelét 
és mi engem illet, én is adok hozzá valamit, de hogy a terhet 
én húzzam, azt nem kívánhatják: adok 20 000 téglát." 
. . . Azonban az öreg gróf valamint meglátott, elkiáltotta ma
gát „Alázatos szolgája!" Egy 20 forintos cédulát kezembe 
nyomott, majd fele ebédig csupán én velem beszélgetett és 
igen jó kedve volt: de a templomot, vagy a követ elő nem 
hozta. Elvégeztük az ebédet, a kávét megittuk, a vendégek 
szélledezni kezdtek, hát egyszer az ablak mellé lesz és ezt 
mondja: No! s mivel szolgálhatok, mi tetszik? Én elmond
tam amit a minap, ő is jobbára azt felelte és újra megmondta, 
hogy se követ, se meszet nem ád: hanem fát — fát, majd 
meglátom — fát talán — majd írunk Szentgyörgyre, megvizs
gáltatom a jágeraimmal, ha van arra való."31 

A 20 000 téglával nem voltak nagyon kisegítve szegény 
vörsiek, hiszen az legfeljebb egy szobára elég. így hát újra 
a püspökhöz fordultak,aki látva a földesurakérthetetlen zsu
goriságát, megengedte, hogy páhoki kőfejtőjéből teremthes
sék elő a szükséges követ. Egyben elrendelte, hogy a régi 
templomot sürgősen bontsák le. Még megtartották benne a 
búcsúi misét, november 12-én, majd 15-én hozzáfogtak bon
tásához. Hogy milyen kicsiny volt, mi sem bizonyítja job
ban, hogy a tetejét maga a plébános Szűts Ferenc mesterrel 
egy fél óra alatt lebontotta. Az egész épület mindössze 6 öl 
hosszú, 2 öl és 2 láb széles és 2 és 1/2 öl magas volt. A tor
nya lehetett 1 öl magas, ez is téglából és benne egy kis törött 
harang. A másik kettő falábakon állott a templom előtt. 

November elején nagy lelkesedéssel hozzáfogtak a kőfej
téshez Páhokon, de csakhamar rájöttek: „kő ugyan van elég, 
de csak vékony és porhanyó és ollyan, mint a vászon korsó, 
minek elég meszet soha nem tudunk szerezni."32 Abbahagy
ták tehát a munkát és újra a grófhoz fordultak, hogy adjon 
követ a Bari-hegyen. De hiába alázkodott szegény plébános 
újra a zsugori nagyúrnál, üres kézzel kellett eljönnie, illetve 
be kellett érnie azzal a 20 forinttal, amit szokása szerint a 
markába nyomott. 

Nagy gondot okozott a Páhokon kifejtett 45 öl kő haza
hordása is. Erre csak a téli idő volt alkalmas, amikor a Bala
ton jegén közlekedni lehetett. Szerencséjükre olyan erős tél 
volt, hogy az emberek ilyen tartós szánútra nem is emlékez
tek, így hát nagy vesződséggel, állat pusztulással három hét 
alatt hazahordták a nagy kincset jelentő épületkövet. 

Jelentős változást hozott a keserves előkészületekben Fes
tetics György halála. Erről így számol be Kövér János: „Az 
Öreg Gróf, a Nagy Festetics meghalt 1819 április 2-án. Hí
res ember, nevezetes ember az egész Magyar Hazában. Lelke 
a litteraturának, csillaga a művelődésnek, arany oszlopa az 
Országnak... Ajándékozni szeretet, de csupán csak a maga 
nemes kedvéből: azonban ha kértek tőle, nem adott semmit, 
még esztendők által való könyörgésre is. 1816-ban aratás 
után szörnyű éhség és majd éhei hálás lett, úgy, hogy a Fel
ség kérte az uraságot a szegénység segíttésére:6ekkor a bala
tonszentgyörgyi összes uradalomnak, öt falunak csupán 100 
forintot adományozott, holott egy kila gabonának az ára is 
40—60 forint volt: e felül azután még is, nekem, a kéthelyi 
és sámsoni plébánosoknak bizonyítványt kellett adni, hogy 
ő, igen is, az éhező jobbágysággal ezt a nagylelkűséget tette. 
Tett az országban hírért és dicsőségért sokat, de az Istenért 
ugyan nem ám. Istene igen kicsiny volt. Egy kápolnát nem 
épített sehol: de az ő rendelésével, vagy tudtával talán egy 
vakolást nem tettek valami templomon. Nem csuda hát, ha 
nem adott követ a Bari-hegyen."33 

A buzgó plébános még a temetésen kieszközölte a püspök 
útján az ifjú gróftól, Festetics Lászlótól, hogy a Bari-hegyen 
követ fejthessenek. Nagy lelkesedéssel és sok bajlódással ás-
ták-vésték a hegyet a vörsiek, de kezdetleges szerszámaikkal 
nem sokra mentek. A filiális községek népe pedig mindegyre 
kivonta magát a közös munkából. Végül is a főbírónak kel
lett rájuk parancsolni, hogy teljesítsék a reájuk kirótt felada
tot. „Ekkor kezdtek a szentgyörgyiek ébredezni és a szükség 
olyan bányákat is találtatott velők, mellyek felül eddig nem 
is álmodtak. Tudniillik volt hajdan a szentgyörgyi temetőben 
egy templom, melynek Szent György napján volt a búcsúja 
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(még most is él egy-két öreg, ki ezen búcsút jól tudja és mi
sét, prédikációt is hallgatott benn). Ezen pusztára ment temp
lomnak a falait a bottyáni granáriumra az uraság régen el
hordatta. Voltak olly parasztok is, kik a szőlőhegyen a pin
céjüket, vagy itthon a házoknak valami kis darabját ezen 
templomnak düledékiből építették, úgy, hogy én ennek már 
csak nyomát sem láttam: hanem a fundamentuma nem volt 
még egészen kiásva. Ezt próbálták tehát a szentgyörgyiek és 
a tél közepén majd 32 öl követ ástak belőle. 

A Bari-templomot is fölkeresték, melybül 1785-ben a Bari
hegyi kápolnát már megépítették és mellynek hasonlókép
pen semmi helye nem látszott: itt is fejtettek majd 10 ölet. 
Ezenkívül, amint a Balatonra megy az út, Szentgyörgy és a 
rév között, vendégfogadó volt-e valamikor, vagy révész la
kás ? — itt is ástak 7 ölet. így hát a szentgyörgyiek is 40 ölön 
felül fejtettek. Emlegették sokan a bottyáni templomot is, 
de ezt fürtetni mégis senki sem kapott bele. Feküdt ez a 
templom, valamint a régi Bottyán is, mint Szentgyörgyrül 
Holládnak megy le az út, a tégla szín felé, közel az erdőhöz, 
az úttól napnyugatra, a mezőnek dombosabb részén."34 

Nagy üggyel-bajjal mégis csak összehordtak végre 250 öl 
követ. A püspök Sümegen 500 köböl meszet adott. Ezt is 
hazahordták és leoltották nagy keservesen. Végre 1820. ápri
lis 28-án kiküldte a püspök sümegi építőmesterét, Hofbauer 
Jánost, hogy kijelölje a templom helyét. Ahová eredetileg 
tervezték, próbaképpen leástak 1/2 öl mélyre, de ott már 
„tortyokogott" a föld, úgy, hogy már egy lábnyira vizet ta
láltak volna. Ezért kénytelenek voltak alkalmatlanabb, de 
magasabb fekvésű helyre építeni. 

Június 20-án végre szerény ünnepség keretében letehette a 
plébános az alapkövet és megindulhatott a várva-várt épít
kezés. Persze a filiális községek most is vonakodtak a szük
séges kézi napszámot teljesíteni, miért is a plébános kényte
len volt a főbíró segítségét igénybevenni. Vései Ferenc fő
bíró személyesen jött igazságot tenni és úgy rendelkezett, 
hogy ha a kijelölt falu nem teljesíti a munkát, a bíró 12 pál
cát, az esküdt pedig 6 pálcát fog kapni. Ettől kezdve ment is 
a munka fennakadás nélkül, úgy, hogy december 17-én már 
misézni is lehetett az új templomban, bár boltozva még nem 
volt s az állványok is mind benne voltak. Megint csak a püs
pök jött segítségükre és Sümegen 73 600 darab téglát adott 
nekik, hogy a boltozást is elvégezhessék. 

Nem csoda, ha Kövér János őszintén megsiratja Kurbély 
Györgyöt, aki 1821. május 27-én meghalt. „Ekkor a jó érzés 
engem poétává tett, gyászoló verseket nyomattam temetésére, 
mellyekben Pegazus ugyan szép kevés, de jó szív bőségessen 
van."35 

Végre november 11-én sor kerülhetett a templomszente-
lésre is. Tornya azonban csak 1845-ben épült meg. Hét esz
tendő keserves küzdelme után végre teljesült Kövér János 
és a vörsi nép szíve vágya: szép új templomában dicsérhette 
Istent, melybe most már belefért az egész plébánia népe. 
A szentelés napján 964 hivőt számlált meg benne a boldog 
lelkipásztor. 

Alkotó kedve azonban ezután sem pihent. 1825-ben meg
építette a vörsi és berényi iskolaházat, 1828-ban a plébánia 
épületet, 1833-ban a pajtát és istállót. A vörsi templomba 
orgonát szerez, egyéb felszereléséről is gondoskodik. Mind
eme alkotó munka után 28 esztendő elmúltával elhagyja Vör-
söt és 1842. október 27-én a zalahalápi plébániát foglalja el. 
Érdekes, színes egyéniségének hű tükörképét adják a His
tória Domusban megörökített feljegyzései, melyek megérde
melték, hogy legalább részleteiben ide iktassuk. Ha kissé el 
is tértünk tanulmányunk alapvető célkitűzésétől, mégis fon
tosnak tartottuk mindezek megörökítését, mert élénk fényt 
vetnek a múlt század első felének sok érdekes eseményére és 
életformájára. 

Kövér János utódai, Pongrácz György 1842—1860, majd 
Menyhárt István 1860—1899, Mölits József 1899—1903, vé
gül Németh János 1903-tól igyekeztek gondját viselni a 
templomnak, szükség esetén tatarozták, renoválták, felsze
relését újították, fejlesztették. De a századfordulón már szűk
nek bizonyult az 1820-ban épített templom. Laskay Emil 
keszthelyi építőmester tervei szerint 1905-ben lebontották a 
régi templom szentélyét s egy kereszthajóval megtoldva bő-
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vitették ki. Építés közben, július 4-én majdnem végzetes sze
rencsétlenség történt. A befejezéshez közeledő kupola bolto
zatáról mintegy egy méteres szélességben egész körben le
vált a friss falazás s az állványon dolgozó munkásokra zu
hant, magával rántva az állványokat a rajta levőkkel együtt 
a 10 méter mélységű földszintre s a szerencsétlenül jártakat 
maga alá temette. Nyolc kőműves és munkás sebesült meg, 
egy életveszélyesen, három súlyosan. A felelősség a vállalko
zókat terhelte, mert többszöri figyelmeztetés ellenére olyan 
tapasztalatlan segédeket alkalmazott, akik a kupola építés
hez egyáltalán nem értettek.36 

A szerencsétlenség után nagyobb gonddal és hozzáértés
sel újra építették a kupolát és őszre szerencsésen be is fejez
ték a munkát. Az államépítészeti hivatal és a járási főszolga
bíró október 10-én engedélyezte, hogy az épületet átadják 
rendeltetésének. Az építkezés kb. 40 000 Koronába került. 
Ennek fedezetéül szolgált Menyhárt István volt plébános 
közel 12 000 Koronát kitevő hagyatéka, báró Hornig Károly 
püspök 5000 Koronás adománya, a templompénztár 10 000 
Koronát meghaladó vagyona és a hívek hozzájárulása. Fel
ségfolyamodványban államsegélyt is kértek, de kérelmüket 
elutasították. De úgy látszik, hogy az építkezés fedezetével 
nem volt fennakadás, mert a következő évben már új főol
tárt, szószéket, bronz gyertyatartókat szereznek be 3100 Ko
ronáért Lewisch Róbert szombathelyi kegytárgy kereskedő
től.37 

A Németh János által tovább vezetett és elég részletes 
História Domusban sajnos ezt nem örökítették meg, csak az 
irattár hiányos adataiból értesülünk róla. 

Végigkísérve a vörsi plébánia és templomok történetét, fel
merül a kérdés, hol is állt a középkori falu és templom és 
mikor és miért települt át a mai helyére. Fentebb láttuk, hogy 
az ásatások teljes bizonyossággal megállapították, hogy a 
középkori templom a Máriaasszony szigetén állt. Magától 
értetődik, hogy körülötte volt a falu is. A hajdani templom 
tengerszint feletti magassága 109,20 m, tehát kellő biztonsá
got nyújtott az ősi Zala áradásai elől, különben nem települ
tek volna oda már a kőkorszaktól kezdve. De egyúttal kitű
nően védhető terület is volt ez a kis dombhát, mert szinte 
minden oldalról mocsár és víz övezte. Minden bizonnyal itt 
vészelte át a török idők sok-sok szenvedését a 4—5 portára 
leapadt kis település. így tehát nehéz elfogadni Bendefy állí
tását, hogy a tatárjárástól a XIX. századig víz alatt állott 
volna az ősi vörsi templom. A térszíni adatok figyelembevé
telével nyugodtan állíthatjuk, hogy a török idők után újra
éledő falu nem azért hagyta el régi templomát és otthonát, 
mert azt víz borította el, hanem azért, mert ott terjeszkedni 
nem tudott, a szomszédos környéket csak nehezen s nagy 
kerülővel tudta megközelíteni. Ezért választotta a mostani 
településének a helyét, amely majdnem azonos magasságban 
fekszik, mint a Máriaasszony szigete és a vele összefüggő 
dombhát. Igaz, hogy a mai templom 113,20 tszf. magasság
ban áll, de ez a hely a község legmagasabb pontja s a falu 
nyugati része lényegesebben alacsonyabb fekvésű. Sajnos 
nem sikerült ez ideig okleveles bizonyítékot találnunk arra, 
hogy az áttelepülés mikor történt ? 

Befejezésül hadd erősítsem meg a magunk véleményét még 
néhány olyan adat rövid felsorolásával, ami nem tartozik 
ugyan a vörsi plébánia és templom történetéhez, de teljes 
biztonsággal igazolja, hogy a XIII—-XIX. század közötti idő
ben nem lehetett a Balaton vízszintje 112—113 m tenger
szint feletti magasságban. Ha végigtekintünk a Balaton észa
ki partján, lépten-nyomon középkori eredetű templomro
mokra és ma is használatban levő templomokra bukkanunk, 
melyek alig néhány méterrel fekszenek magasabban, mint a 
Balaton mai vízállása. 

Elsőnek említem az aszófői állomás és a Balaton közötti 
hajdani Kövesd falu középkori eredetű templomának rom
jait. Ennek tszf. magassága Bendefy szerint 109,90 m. A leg
utóbbi műemléki feltáráskor körülötte több sírt találtak. 
A sírok átlagos mélysége minden korban 180 cm körül moz
gott. Nyilvánvaló, hogy a temetkezések idején nem lehetett 
a tó vízmagassága 112—113 méter. Kövesd falu pusztulásá
ról nincs ugyan megbízható adatunk, de még 1480-ban is azt 
olvassuk, hogy a tihanyi apátot és konventjét beiktatják 



Kövesd és egyéb szomszédos falvak birtokaiba.38 Sőt még 
az 1572-es úrbéri összeírásban is említve van Aszófőnél egy 
szőlő, amely a kövesdi oltárhoz tartozik.39 Ennek alapján 
biztosra vehetjük, hogy a falu a török idők alatt pusztult el 
s mindaddig istentiszteletet tartottak templomában, a temp
lom körül temetkeztek, tehát nem boríthatta 112—113 m 
magasságban víz a környékét. 

Aszófőtől tovább haladva nyugat felé, Ság pusztánál talá
lunk római alapfalakra épített középkori templomromot, 
ugyancsak számos sírlelettel. Ennek feltárása most van folya
matban. Ennek magassága Bendefy szerint 110,10 m. 

A révfülöpi vasútállomással szemben fekvő középkori 
templomrom mindössze 108 m magasan fekszik. A szigligeti 
öbölben levő ún. avasi templomrom, melynek magassága 
113,80, ma is temetővel van körülvéve, tehát nyilvánvalóan a 
XIII—XIX. században is ott volt a temető. Nehéz elképzelni, 
hogy e templomokat és temetőket olyan helyre építették és 
helyezték az ősök, ahol a Balaton vízszintje és a talajvíz alig 
pár centivel volt alacsonyabb — vagy magasabb, mint a 
megásandó sírok alsó szintje. 

E felfogásunk mellett tanúskodik néhány olyan balaton
parti templom, amely esetleg középkori alapokra, de a 
XVIII. században épült és ma is használatban van. Ide so
rolható a balatonakaii róm. kat. és ev. templom, I l i m tszf. 
magasságban és a Balatongyöröki róm. kat. templom, ugyan
csak 111 m tszf. magasságban. Ez utóbbi 1715-ben épült a 
mai formájában. Elképzelhetetlen, hogy a templom építése 
idején közvetlenül a Balaton vízszintjének magasságába épít
sék, amikor pár száz méterrel a parttól eltávolodva már lé
nyegesebben magasabb és biztosabb fekvésű helyre is épít
hették volna. 

Befejezésül még egy körülményre szeretnék rámutatni. 
Bendefy László a Hidrológiai Közlöny 1968 júniusi szá
mában megjelent cikkében — mint már ismételten emlí
tettük — amellett foglalt állást, hogy a „Balaton vizét 
1240 körül tartósan 112—113 m magasságra duzzasztot
ták", amint írja a tatárok elleni védekezésül. Jól tudjuk, 
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hogy az ország vezetősége egyáltalán nem készült fel 
a tatárok kellő fogadására. Mikor IV. Béla király hadba 
szólította a királyi sereget, az ország nemessége csak 
gúnyolódott a felhíváson. Senki sem hitte, hogy a tatárok 
támadni fognak. Mendemondának tartották Juliánus 
barát jelentését a közelgő veszedelemről.40 

Nehéz elképzelni, hogy ugyanakkor a Balaton környék 
egyszerű szolganépe átgondolt vízügyi akcióval gondos
kodjék tartós védelemről. Hiszen a tatárjárás fergetege 
egy esztendő alatt átviharzott a rommá lett országon. 
Joggal kételkedhetünk tehát Bendefy állításán. Egyéb
ként éppen ő állapítja meg egy korábbi tanulmányában, 
hogy a középkorban, illetve a XVI. századig nem volt 
magasabb a Balaton vízállása, mint a római korban volt, 
vagyis 105 m körül.41 E korábbi tanulmányában azt írja: 
„Megállapítható, hogy a XVI. század végén végrehajtott 
duzzasztás alkalmával először kb. 1 méterrel emelték meg 
a tó normális vízállását. Ez felel meg a Récéskúti temp
lomerőd újabb, török-kori ajtaja küszobmagasságának. 
Egy későbbi, évek szerint nehezen rögzíthető időpontban, 
de mindenesetre még a XVII. század első felében, további 
duzzasztást hajtottak végre. Ekkor öntötte el a Balaton 
vize a Máriaasszony-szigeti régi templom padimentumát 
is. (109,20 m.) Ez a vízállás maradt meg nemcsak a török 
felszabadító háborúk végéig (1690), hanem azon túl is, 
még vagy 150, illetőleg 170 évig, amíg a Sió csatornán ke
resztül — a zsilip megépítésével — megközelítően a mai 
szintjére le nem engedték.42 

Nem tudjuk, hogy e mértéktartó megállapításait miért 
módosította később, de úgy gondoljuk, hogy a fent felso
rolt érvek eléggé bizonyítják, hogy a Balaton vízszintje 
soha sem lehetett 112—113 méter magas. 

Horváth József 
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Geschichte der transdanubischen Pfarrkirche von Vörs 

Es ist bekannt, daß der Wasserstand des Balaton genann
ten „Ungarischen Meeres" im Verlaufe von Jahrhunderten 
wiederholt Schwankungen ausgesetzt war. Dr. László Ben-
defy stellte sogar die Behauptung auf, daß der Wasserstand 
des Sees in der Zeit zwischen 1240 und 1800 um 7 bis 8 m 
höher war als der heutige Durchschnitt. Zum Beweis dieser 
Behauptung führt er u.a. an, daß die Ortschaft Vörs (Komi
tat Somogy) ihren ursprünglichen Standort auf einem „Má
riaasszony" genannten Eiland hatte, das kaum 100 bis 
120 cm aus dem Wasser des Sees emporragte. Als man aber um 
das Jahr 1240 das Wasser des Sees auf 112 bis 113 m über 
Meereshöhe anschwellen ließ, siedelten die Bewonner nach 
dem heutigen Standort des Dorfes um, der 114 m ü.M. 
liegt. 

Diese Behauptung erscheint etwas gewagt, da die Ge
schichte der Ortschaft und ihrer Pfarrkirche hierfür keinen 
entsprechenden Anhaltspunkt bietet. Feststeht jedenfalls, 
daß in historischen Zeiten die Ortschaft mitsamt ihrer Kir
che ihren Standort auf einem Höherücken hatte, der sich 
aus dem Wasser des sogenannten „Kleinen Balaton" empor
hob. Archäologische Funde bestätigen zunächst, daß die 
Ortschaft schon damals als ständige Wohnsiedlung bekannt 
war. Man fand auch einen beschrifteten Feldmarkstein aus 
dem XII. Jahrhundert, als schlüssigen Beweis für diese Fest
stellung. Der Ortsname ist seit 1261 auch urkundlich ver
zeichnet. Bekannt ist ferner, daß der Ort mit seiner Feld
mark Ende des XVII. Jahrhunderts zum Latifundienbesitz 
der Familie Festetics gehörte. 

Die Pfarrkirche des Ortes und der Pfarrherr werden zuerst 
im Jahre 1333 urkundlich genannt. Zur Zeit der Türken
herrschaft in Ungarn ging die Pfarrei wohl zugrunde, doch 
um die Mitte des XVII. Jahrhunderts nahm die Jesuiten
mission von Andocs den einstigen Pfarrsprengel in ihre Ob
hut. Erst Anfang des XVIII. Jahrhunderts wurde der Ort 
wieder selbständige Pfarrei. In den seit 1720 geführten Pfarr

matrikeln findet man auch die Namen der ersten Pfarrherren. 
Gegen Mitte des XVII. Jahrhunderts ließ der damalige 
Grundherr, Farkas Bakó, eine kleine Ortskirche erbauen. 
Die auch heute stehende Ortskirche stammt aus dem Jahr 
1820, worüber der damalige Pfarrherr János Kövér in seinen 
„História Domus" benannten Annalen eine ausführliche 
Schilderung gibt. Besonders kritisch äußert er sich darin 
über das Verhalten des damaligen Grund- und Patronats-
herrn, des „Grafen" György Festetics in Zusammenhang mit 
dem Bau der Kirche. Erst im Jahre 1905 kommt es zu einer 
Erweiterung des Kirchenbaus. 

Urkundliche Aufzeichnungen sind wohl nicht vorhanden 
zum Nachweis, wann die Bewohner des alten Dorfes nach 
dem neuen, heutigen Standort umsiedelten. Sicher ist aber, 
daß dies nicht vor der Vertreibung der Türken aus Ungarn 
erfolgte. Dies erscheint historisch um so glaubwürdiger, da 
ja das den Ort und seine Kirche an seiner ursprünglichen 
Stelle umgebende sumpfige, röhrichtbestandene Gelände 
natürlichen Schutz gegen die Türken bot. Hierdurch wird 
auch Bendefy's Behauptung, als ob die Ortschaft vom Was
ser des Sees überflutet worden wäre, widerlegt. Viel eher 
kann angenommen werden, daß die Bevölkerungszunahme 
und die damit verbundenen Umstände treibende Faktoren 
der Umsiedlung nach dem heutigen Standort mit seiner bes
serer Verkehrslage waren. 

Kein Zweifel, daß der Wasserstand des Sees in den ver
gangenen Jahrhunderten höher gewesen war, doch konnte er 
niemals, wie Bendefy behauptet, 112—113 m u.d.M. liegen. 
Dies um so weniger, da ja auch zur Zeit der Türkenherr
schaft am Nordufer des Sees eine Vielzahl von Kirchen aus 
dem Mittelalter auch gottesdienstlich erhalten geblieben wa
ren, die ja alle unter dieser Meereshöhe lagen, wie z.B. die 
einstigen Kirchenbauten von Kövesd, Ság und Révfülöp, 
Balatonakaii und Balatongyörök. Es waren dies alle Kirchen 
aus dem Mittelalter und dem XVIII. Jahrhundert. 

József Horváth 

46 



L'historique de Téglise de Vors 

Il est bien connu que le Balaton a changé plusieurs fois 
son niveau d'eau au cours des siècles passés. Le docteur 
László Bendefy soutient dans une étude que le niveau d'eau 
de Balaton était entre 1240 et 1800 de 7 à 8 mètres plus élevé 
que le niveau moyen actuel. Pour prouver son affirmaion, il 
mentionne, entre autres, que le village Vörs du département 
de Somogy, s'élevait primitivement sur l'île dite de la Dame 
Marie (Máriaasszony szigete) émergeant de 100—120 cm à 
peine de l'eau du Balaton, mais vers 1240, quand d'eau du 
lac s'éleva à 112—113 m au-dessus du niveau de la mer, le 
village alla s'établir à sa place actuelle, dont la hauteur est 
de 114 m. 

Cette constatation paraît être trop hardie. L'histoire du 
village et de l'église de Vörs ne constitue pas une preuve 
décisive de l'affirmation de Bendefy. Il est vrai que l'ancien 
époque en parle en détails dans son História Domus, en 
caractérisant par des traits marquants l'attitude su seigneur 
terrien, le comte György Festetics, à propos de la construc
tion de l'église. En 1905 l'église a été agrandie. 

Quoiqu'aucune donnée de diplôme ne nous informe de la 
date où le village quitta son ancienne place pour aller s'instal
ler sur sa place actuelle, il est absolument sûr que le village 
et son église traversèrent l'ère de l'obéissance ottomane sur 
l'ancien emplacement — ne fût-ce que pour des raisons dé
fensives — se cachant sur le terrain marécageux, roselier. 
Ils ne pouvaient donc être inondés d'eau comme prétend 

Bendefy. C'est le développement et l'extension qui exigeaient 
village, avec son église, s'élevait sur la croupe de colline 
s'émergeant du Petit-Balaton actuel. C'était lieu habité 
dès les temps les plus reculés. Au Xlle siècle une borne 
gravée y fut mise. Le village est mentionné dans nos dipl
ômes dès 1261. A la fin du XVIIe siècle il appartient à la 
famille Festetics. 

Sa paroisse et son curé sont mentionnés en 1333 pour la 
première fois. Au temps de la conquête turque, la paroisse 
fut détruite, mais au milieu du XVIIe siècle la mission jésuite 
d'Andocs, s'étendit son activité aussi sur Vörs. Le pastorat 
organisé du village ne recommence qu'au début du XVIIIe 
siècle. La matricule tenue dès 1720 rend compte des premiers 
curés. La petite église fut bâtie par Farkas Bakó, seigneur 
terrien de ce temps vers le milieu du XVIII siècle. L'église 
actuelle a été construite en 1820. János Kövér, curé de cette 
que le village s'établisse après l'époque turque sur son empla
cement actuel dont 1 accès est de beaucoup plus facile. 

Il est incontestable que le niveau de l'eau du Balaton était 
plus élevé aux siècles passés, mais il n'était en aucun cas de 
112—113 m, puisqu'aux bords nord du Balaton toute une 
série d'églises fondées au Moyen Age fonctionnaient même 
à l'époque de l'obéissance ottomane, quoique leur niveau soit 
au-dessous de 112—113 m. Ainsi p.ex. les églises de Kövesd, 
de Ság, Révfülöp, Balatonakaii, Balatongyörök, construites 
au Moyen Age et au XVIIe siècle. 

József Horváth 
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История вёршской церкви 
Известно, что уровень воды в Балатоне на протяжении 

минувших столетий неоднократно менялся. Д-р Ласло 
Бендефи в одной из своих статей утверждает, что в пе
риод между 1240 и 1800 годами он был на 7—8 метров 
выше теперешнего среднего уровня. Среди приведенных 
аргументов он упоминает, что село Вёрш комитата Шо-
модь первоначально стояло на так назывемом острове 
Мариаассонь, поднимавшемся из вод Балатона едва на 
100—120 см; когда же вода озера около 1240 года подня
лась на 112—113 м над уровнем моря, село перенесли на 
теперешнее место, находящееся на 114 м над уровнем 
моря. 

Утверждение это кажется довольно смелым. История 
села Вёрш и его церкви не является решающим доводом 
в пользу утверждения Бендефи. Это правда, что старое 
село вместе с церковью располагалось на холме, высту
пающем из нынешнего Малого Балатона. Согласно ар
хеологическим находкам, на нем было поселение уже в 
древности. Один из межевых камней с надписью был ус
тановлен на этом месте в XII веке. В документах село 
упоминается с 1261 года. В самом конце XVII века оно 
попадает во владение семьи Фештетичей. 

Приход и приходский священник впервые упомина
ются в 1333 году. Во времена турок приход был разру
шен, а андочская иезуитская миссия, функционировав
шая в середине XVII века, распространяет свою деятель
ность и на Вёрш, организованная же церковная служба 

в селе возобновилась только к началу XVIII столетия. 
О первых прихожанах упоминает метрическая книга, на
чатая в 1720 году. В середине 1600-х годов тогдашний по
мещик Фаркаш Бако построил маленькую церковку. Ны
нешняя церковь построена в 1820 году. Об этом подроб
но рассказывает тогдашний приходский священник Янош 
Кёвер в исключительно ярко написанной «Истории хра
ма», где он исключительно резко характеризует поведе
ние касательно строительства церкви тогдашнего вла
дельца, графа Дьёрдя Фештетича. В 1905 году церковь 
была еще расширена. 

Хотя и нет документальных данных о времени перене
сения поселения со старого места на нынешнее, вполне 
определенно, что и село и церковь пережили турецкие 
времена на старом месте уже хотя бы по оборонитель
ным соображениям — укрывшись в камышах и трясине. 
Итак, село нз было под водой, как это утверждает Бен
дефи. После турок развитие и расширение села вызвало 
его перенос на более доступное теперешнее место. 

Несомненно, что уровень воды в Балатоне в прошлые 
столетия был выше теперешнего, но он ни в коем случае 
не был выше 112—113 м над уровнем моря, так как на 
северном побережье и во времена турок функциониро
вал целый ряд средневековых церквей, а все они располо
жены ниже 112—113 метров, как например, тогдашние 
средневековые церкви XVIII века в Кёвешде, Шаге, Рев-
фюлепе, Балатонакали, Балатондьёрёке. 

Йожеф Хорват 
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