
FELSŐ-ÖRS REFORMÁCZIÓJA. 

Zala vármegye legkeletibb sarkán, a Balaton kies part-
ján, Felső-Örs, Alsó-Örs és Lovas egy birtok volt hajdan, 
mely az illető birtokoscsaládok régi latin okleveleiben: „pos-
sessio Wrs, cum villa superiore et inferiore, et cum loco 
equatii" névvel szokott említtetni. 1320. év után Kővágó-Örs-
nek is nevezték ezen birtokot, s a felső-örsi prépostság 1341-ben 
kelt második alapító oklevelében is egyenesen így van nevezve. 
Azon Örsy György, a ki Batthyányt Zsigmond királytól fel-
kérte és 1397-ben meg is nyerte, az ajándékozási oklevélben 
kővágó Örsy Györgynek van írva.1 Es midőn a Batthyány 
család ezen Örsi birtokát, a prépostság feletti kegyúri jog 
kivételével, melyet az eladók fentartottak, s utódaik mai nap 
is gyakorolnak, Fayzi Anyós Mihály megszerezvén, reá királyi 
jóváhagyást nyert, a beiktatásról szóló s 1520-ból keltezett 
jelentés is, még kővágó melléknévvel említi Őrsöt. Kétségen 
kívül az volt az alapja ezen elnevezésnek, hogy a mongolok 
1242 diki pusztításai után, hazánkban mindenfelé építtetni 
kezdett várakhoz és templomokhoz, faragott kövek szükségel-
tetvén, az írt birtok kővel bővelkedő területén, nagy mérvben 
folyt a kőfaragás ; de a kőfaragók 1522 előtt már a Köveskál 
mellett levő Nagy-Boldogasszony Örsre költöztek át s maguk-
kal vitték a kővágó elnevezést, mely helység azt ma is hasz-
nálja, az előbbi két Örs pedig Felső és Alsó melléknévvel van 
egymástól megkülönböztetve. 

Midőn Örs reformácziójáról akarunk adatokkal szolgálni, 
nem lesz minden érdek nélküli, ha egyúttal ezen hely előbbi 
egyházi múltjára is röviden visszatekintünk. Az említett három 
falu határában 1287 előtt semmiféle templom nem állott. 
Akkor Rátóthhoz tartoztak ezek Fayzszal együtt s a Rathold 
nemzetségből származott indigena családnak utóbb Fayzra 
települt egyik ága által bírattak és Veszprém vármegyéhez 
tartoztak; lakosai tehát hihetően azon fayzi templomba jártak 

1 V. ö. Nagy Iván : Magyarország Családai. Pest, 1857.1. köt. 238. 1. 



isteni tiszteletre, melynek ma már nyomai sem igen látszanak, 
s az elpusztult Pór-Fájsz helység részben most is felismer-
hető házhelyei között, a mostani Fáésztól északkeletre volt, s 
ma Pusztatemplom és Pór-Fáész elnevezés alatt egy-egy dűlő 
szántóföldnek adott nevet a vámosi határban. Azonkívül Pesze 
kis helységben — mely utóbb szintén elpusztult, s a felső-
őrét határban ma egy dűlő szántóföld őrzi emlékét, — szintén 
volt hajdan Szent Kozma Dámján tiszteletére egy kisszerű 
templom, vagy inkább kápolna, mely 1340-ben már fennállott. 
Ennek kegyuraságát Mátyás király 1484-ben Batthyány Bol-
dizsárnak adományozta. A rommá lett templom omladozott 
falait 1832-ben bontották le; a templom a prépost szántó-
földjének közepén állt, de hogy Peszén lelkészi állomás is 
létezett volna, annak semmi nyoma nincs. 

1207-ben, az akkor már elhunyt Fayzi Lukácsnak három 
fia, Miksa mester, Tivadar és Kristóf, osztozatlan testvérek-
ként együtt laktak még Fayzon, midőn bizonyos Márk nevű 
ember neje, Vámosból őt illető birtokrészét, 2 l f i ekére valót, 
halastónak alkalmas helylyel és gyümölcsössel együtt, a maga 
és férjének lelkiüdveért Szent András tihanyi egyházának 
ajándékozta; a tihanyi szerzetes-rend pedig ezen birtokrészt, 
hogy árából egyházi épületeit kijavíthassa, a veszprémi káp-
talan beleegyezésével, a most említett három osztozatlan test-
vérnek hétszáz márkáért eladta. Ezen szerzés után a három 
testvér úgy osztozott meg, hogy a jobbágyokat és ingatlan 
javakat mindegyik faluban háromfelé osztották el, de lakhelyet 
különböző helyeken választottak maguknak. Nevezetesen az 
idősebb testvér, Miksa mester Felső-Őrsön telepedett le, s 
ott a falutól délre alkút nevű, mai napig is ki nem apadt-
szép forrás felett levő gömbölyű hegyormon épített magának 
lakást, melyet 80 évvel későbben unokája, Orsi Miske mester 
kijavíttatván, abban lakott s azt róla Miske palotának nevez-
ték az ottani lakosok, s ma is így ismeretes. Egykori létezé-
sét egy keresztfa jelzi, melyet Niki esz János felsőörsi prépost, 
a kegyúr Ősei iránt való kegyeletből állíttatott fel. Tivadar 
Vámosra, a szerzeménybirtokra ment lakni s ott éltek sokáig 
utódai, mígnem utóbb egyenként, és egymásután alsóörsi bir-
tokaikra költöztek át, hihetőleg a Balaton mellékén azon kor-
ban virágzásnak indult szőlőmívelés, vagy a szelídebb égalj, 
és a vidék regényesebb szépsége kedvéért. Kristóf pedig meg-
maradt az atyai házban Fayzon, s midőn Zsigmond király 
alatt a család- vagy vezetéknévvel való élés általánosan divatba 
jött, utódai egy Peszei Anyós nevű anyai nagyatyjuk nevét 
vévén fel családnévül, ma is fayzi Anyós néven élnek Eszter-
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gályon, kik közül származott a költő Anyós Pál, szent Pál 
rendbeli szerzetes is. 

Örsi Miksa mester (későbben Comes, vagyis főbb hiva-
talra emelkedett) mihelyt megtelepedését Felső-Örsön befe-
jezte, mindjárt ugyanott építette egy kis dombra, a bűnbánó 
szent Magdolna tiszteletére ma is fennálló, díszes, építészeti 
szempontból nagy figyelemre méltó egyházat, melyet Henszl-
mann1 ó-román építészetre emlékeztetőnek mond; Ipolyi pedig2 

azt írja róla, hogy román építészetre, de oldalain és boltoza-
tában ettől eltérő építészetre mutat, mint ezt nyugat felé for-
dult homlokzatának főéke, a sokféle ékítményekkel díszített,, 
faragott kövekből épült torony tanúsítja. Örsi Miksa prépost-
ságot is alapított, s adományozott annak a felsőörsi, alsóörsi, 
peszei, fayszi, sőt még a kádártai határban is ingatlan birto-
kot, mely később csere útján mind a felsőörsi határba jutott. 
Az új templomban Örsi Miksa comes második neje Soli Margit 
asszony, készíttetett egy második oltárt, szent Mihály tisztele-
tére, melyet 1228-ban Bertalan veszprémi püspök szentelt fel, 
s azon egyházi ünnepélyen Benedek veszprémi kanonok már 
mint örsi prépost,3 Demeter Örsi pap és Benjámin fayzi pap 
is, több másokkal jelen volt. Ezen időtől fogva, a két Örs és 
Lovas népe, a felsőörsi templomba járt istenitiszteletre, két 
századnál tovább ; a templom mellett régi szokás szerint temető 
is volt, de csekély terjedelmű, valószínűen csak a kegyúri 
család számára. 

Mivel azonban a Vámosra áttelepült Fayzi Tivadarnak 
unokáitól, Gáltól és Bertholdtól származott maradékai Gál és 
Thóti (filii Berthoti) nevűek időjártával, mint említve volt,. 
Alsó-Örsre költöztek, s a Gálok közé bizonyos nemes Prépost 
és Horváth, a Thótiak közé nemes Hetesi és Fábján család-
beliek beházasodtak, jóllehet a Thóti Domonkos egyik fiától, 
Móricztól származott Mórocza család még azután is egy ideig 
Vámoson maradt, mindazonáltal elszaporodván a nemes bir-
tokosok Alsó-Örsön, ezeknek kérésére s az akkori örsi prépost 
és veszprémi kanonok, Ujjfalvi Endre beleegyezésével 1478-ban 
András veszprémi püspök Alsó-Örsön anyaegyházat alapított,, 
egyesítve vele a közelfekvő Lovast is, s ezen okból a tem-
plom a falu nyugoti végén levő hegyoldalon építtetett fel, 
Boldogasszony tiszteletére. A parochialis épületek szintén a 

1 Akadémiai Értesítő. 1847. 33. I. 
2 Archaeologiai Közlemények II. 205. 1. 
3 Rupp Jakab : Magyarország' helyrajzi története. Pest , 1870. 309. 

lapon 1257-ből mint első felsőörsi prépostot említi Benedeket. 



templom mellett helyeztettek el, honnan gyönyörű kilátás van 
a Balatonra 

Ez volna röviden az említett három helységnek a refor-
máczió előtti egyházi állapota, s midőn Luther Márton 1517-hen 
Wittenbergben a vallási reform zászlóját kitűzte: követői 
hazánkban is körülhordozták azt. Dévai Biró Mátyás1 1535-ben 
Kádártán, Veszprém tövében hirdette a reformáczió tanait. 
Kádártát ekkor a Ráthóthi nemzetségből származott Gyulafi 
László bírta, a ki tihanyi várparancsnok volt, s a kit való-
színűen Dévai nyert meg a reformácziónak, s a reformátor az 
ő oltalma alatt reformálta a Balaton mellékét. 

Felső-Örs egyike volt azon helyeknek, hol a régi egy-
ház fennállása eléggé biztosítottnak látszott, mert őrködött 
felette a helybeli helyettes lelkészen kívül az Örsi prépost is, 
ki néha székesfehérvári, másszor vasvári, majd győri, de leg-
többnyire, s épen a reformáczió idejében is, veszprémi kano-
nok volt. Ez fizette a prépostság jövedelméből az általa ki-
nevezett és tartott helyettes lelkészt, a ki legtöbbnyire szer-
zetes-rendbeli volt, s felügyelt annak eljárásaira. A kegyúr, 
Batthyány Ferencz 1522—1529 horvátországi bán, nagyon 
buzgó híve volt a római egyháznak, s FelsŐ-Örsöt egyelőre 
a reformácziótól megoltalmazta, s a ki Szepsi Bálint veszprémi 
kanonok és 1539-től2 fogva volt felsőörsi prépost halála után, 
Rezi Pál veszprémi mester kanonokot oly feltétellel nevezte 
ki 1548-ban felsőörsi préposttá, hogy magát írásbeli térítvény-
nyel köteleznie kellett arra, miszerint a prépostság javaiból 
semmit elidegeníteni nem fog. Ámde négy év múlva 1552-ben 
elfoglalta a török Veszprém várát; az ostrom elől a püspök-
ség és káptalan elmenekült, Rezi Pál kanonok és felsőörsi 
prépost sem kerülte el sorsát. És jóllehet midőn a török fő-
tábor Veszprémből eltávozott, a helyőrségül hátrahagyott törö-
köket a városi nép megtámadta, s leölte vagy elkergette, s 
az 1557. országgyűlés a XXII. törvényczikkben elrendelte, 
hogy a veszprémi káptalan a maga törvényes teendőit, szokott 
körében a mennyire lehetséges teljesítse, s addig is, míg 
visszaköltöznék, munkáját a zalavári és kapornaki hiteles con-
ventek végezzék el, a hol csak lehet: mégis a veszprémi káp-
talan átadván nagyobb biztonság végett hiteles levéltárát a 
leleszi conventnek, a török bosszúállással fenyegetett városba 
sokáig nem költözött vissza s megtörtént, hogy a papi java-
kat némely hatalmasabb világiak használatra elfoglalták. Így 

1 Dunántúl reformácziója: Prot. Szemle VIII. évf. 441, 442. 11. 
- Rupp Jakab : Idézett mii 310. 1. 



történt a felsőörsi prépostsággal is ; mert midőn Batthyány 
Ferencz a megüresült prépostságra 1560-ban ifjú Chyani1 

Bernátot kinevezte,2 a részére kiállított kinevezési oklevélben 
mintegy panaszképen említi, miszerint a prépostsághoz tartozó 
javak, részint a törökök által pusztíttattak el, részint világiak 
bírták és használták azokat. A prépostság nagyobb birtokát, 
a Hollós János által 1498-ban Fehérvármegyében adományo-
zott Dinnyés-Mád helységet, a velenczei tó déli végénél, a 
törökök semmisítették meg és tették pusztává, a felsőörsi 
jószágokat pedig Rátothi Gyulafi László, a tihanyi vár és 
erőd parancsnoka foglalta el, ki nemcsak bevette és követte a 
reformált tudományt, hanem annak buzgó terjesztője is volt; 
különben pedig a Batthyány családdal azon egy ős törzsből 
származván: jogot formált a gazdátlan prépostsági javakhoz, 
mivel reá nézve különben is elenyészett a katholicismus min-
den intézményeivel együtt, s annak minden alapítványai a 
régi alapítók utódaira, vagy oldalági rokonaikra szállnak 
vissza. 

Az előbb említett kinevezési oklevél panaszos kifejezései 
nem jelentenek kevesebbet, mint azt, hogy annak keltezési 
évében, 1560-ban, Felső-Örsön már fennállott a reformált egy-
ház. Mert ha nem volt prépost, és a kegyúr csak ezen kine-
vezési oklevéllel akarta az üresen levő állomást Csányi Ber-
náttal betölteni, s ha a javadalom, a mennyiben el nem 
pusztult is, nem lévén prépost, sem káptalan, annak javára 
nem gyümölcsözhetett, s nem levén ki és miből tartsa a helyet-
test, 1552. megszűnt Felső-Örsön a plébánia is. Minden jel 
arra mutat, hogy az említett évtől kezdve reformált lelkész 
szolgált Felső-Örsön s midőn Gyulafi László a prépostság javait 
1560-ban elfoglalta: ezen ténynyel az egyház reformácziója 
és újjászervezése is be volt fejezve. A későbbi események és 
fejleményekből igazolni lehet az előbbeni állítást, mert Gyulafi 
László, a Batthyány által kinevezett ifjú Csányi Bernátot a 
préposti javakba nem eresztette be. És jóllehet a felsőörsi 
reform, egyház 1714. éven kezdődő anyakönyve mit sem szól 
Gyulafinak a reformált egyház megalakulása ós megszilár-
dulása körül tett érdemeiről: mégis nagy érdemet kell annak 
ezen részben tulajdonítanunk a következő oklevelek alapján. 

Csányi Bernát Felső-Örsre kinevezett prépost, mint a 
királyi kanczellária hites jegyzője, Oláh Miklós érsek és fő-

1 Olvasd Csányi. 
2 Rupp Jakab Csányit nem említi a felsőörsi prépostok között, 

talán azért, mert állomását nem foglalhatta el. 



kanczellár útján könnyen kieszközölhette ugyan, hogy Miksa 
főherczeg először Gyulafit felhívta, utóbb 1563-ban maga a 
király Ferdinánd egy rendeletében meghagyta, s végre 1564-ben 
II. Miksa, ekkor már mint király komolyan megparancsolta, 
hogy a kinevezett prépostot azonnal bocsássa javadalmai bir-
toklásába, s az addig elvett haszonvételekért is elégítse ki, 
de Gyulati mindezek daczára sem engedelmeskedett. Végre 
1566-ban húshagyó kedden1 Pozsonyban olyan egyezségre 
lépett a kinevező kegyúrral, Batthyány Ferenczczel, miszerint 
az Örsi prépostság minden jövedelmének egy harmada őt 
illesse, két harmada pedig „ew magai", azaz Batthyány 
Ferenczé legyen öt esztendeig.2 Ez az egyezség Pozsonyban 
köttetvén, hol akkor épen országgyűlés volt, hihetően azért 
hajlott Gyulati az engedésre, nehogy az ügy mint sérelem az 
országgyűlés elé kerüljön. Másrészről Batthyány Ferencz előtt 
is kellett valami méltányos oknak lenni, a miért Gyulati László 
birtoklását egy harmadrészben még öt évig kiterjesztette. 
Mi volt ez az ok ? nem tudjuk; talán a FelsŐ-Orsön már 
ekkor fennálló reformált egyház szükségeinek miből leendő 
fedezése bírhatta erre. De a szerződés által teremtett hely-
zetben egyik fél sem igen örvendhetett, mert Gyulati már 
1568-ban Miksától, János Zsigmondhoz pártolt,3 Batthyány 
Ferencz pedig még azon évben meghalt, utóda és örököse 
alatt pedig egészen más viszonyok következtek, s Csányi 
Bernát ekként sohasem élvezhette a felsŐörsi prépostság java-
dalmait. 

Batthyány Ferencz 1566. november 28-án örökösök 
hátrahagyása nélkül meghalván, a roppant kiterjedésű csa-
ládi vagyont, a felsőörsi prépostság kegyuraságával együtt, 
testvérének Boldizsárnak tia, Kristóf, majd ennek 1567 körül 
történt halála után, egyetlen fia Batthyány Boldizsár örökölte. 
Ennek a Batthyány Boldizsárnak gondos és fényes nevelést 
adatott öreg nagybátyja, kiküldötte tanulmányai folytatására 
Párisba is s meghagyta neki, hogy útjában Máriát, II. Lajos 
szerencsétlen királyunknak Belgiumban még akkor is élt 
özvegyét meglátogassa, mely megbízatásban híven eljárt s 
arról nagybátyját egy jelentésében értesítette.4 Batthyány Bol-
dizsár két évig, 1561. és 1562. évben tanult Párisban. Ez 
időben Francziaország véres harczok és öldöklések színhelye 

1 Mely ez évben február 26-ára esett 
2 Magyar Nemzeti Múzeumi kézirattár 1209. Fol. Hung. 
3 Magyar Történelmi Emlékek. XXXI. köt. 4. lap. 
+ Az érdekes jelentés a Batthyányak körmendi levéltárában. 



volt, egyrészről az özvegy anyakirályné, Medici Katalin és 
a vele tartó Guisek, másrészről a Hugonották és az őket pár-
toló országnagyok között, s míg ezeknek indító okait a nemes-
keblű ifjú kipuhatolni igyekezett, megismerte és megtanulta 
a hugonották tanait, s csak helyeselni tudta és megkedvelte 
azokat annyira, hogy elhatározta, mihelyt önálló lesz, áttér a 
felújított hitre. Hazájába visszajővén, a szigetvári hős, Zrínyi 
Miklós leányát, Dorottyát vette nőül, s mikor a Batthyány 
javak egyedüli ura lett, nyilván áttért a reformált vallásra 
és 1576-ban1 már Beythe István, a későbbi hírneves dunán-
túli püspök volt az udvari papja Német-Ujváron. Batthyány 
áttérése nagyhorderejű esemény volt a dunántúli reformáczió 
történetére nézve, mert nagykiterjedésű uradalmai voltak 
Vas, Veszprém. Fehér, Somogy és Tolna vármegyékben, s a 
németujvári, borostyánkői, szalónaki, battyáni, enyingi és felső-
nyéki uradalmakban, s az őrség 18 falujában háborgatás 
nélkül gyakorolhatták a földesúr által is vallott reformált 
vallásukat. Német-Ujváron nyomdát állított fel s Manlius János, 
Belgiumból általa behívott, könyvnyomdász, itt nyomatta Beythe 
Istvánnak munkáit.2 

Batthyány Boldizsár sem Csányi Bernátot nem helyezte 
be a felsőörsi prépostságba, sem más prépostot oda nem neve-
zett ki, annak sincs nyoma, hogy a prépostság jövedelmének 
kétharmad részét szedette volna s forrásom ! azt mondja, 
hogy a prépostság jövedelmét a református lelkész haszon-
élvezte egész 1739-ig, jóllehet nem volt az akkor olyan jelen-
tékeny, mint ma, mert nem pusztultak el még azon néhány 
jobbágyok, kiknek telki állományaik préposti birtokká lettek, 
s az erdők sem irtattak ki. A felsőörsi ref. egyház 1714. éven 
kezdődő anyakönyvébe Deáki István esperes lelkész így je-

1 Prot. Szemle VII. 309. lap. 
2 1. Köröztyeni Tudomannak reuid Snmmaya, az tiz parancholat-

rol ete. Iratot Beythe István praedicator altal 1582. 96. lap. ajánlotta az 
ifjú Batthyány Fereneznek. 2. Mikeppen a koroztyeni gyeulekezetben az 
köröztsegöt, Vr Vachorayat, etc zolgaltassanak az egyházi tanytok, arról 
iratot könyuechke Beythe István praedikator altal. 1582. 100. lap. 3. Az 
evangeliomok magyarazatii, kiket az köröztyeni gyíileközetben eztendö 
altal zoktak praedicallani etc. Beythe István altal. 1584. 62?. lap. Aján-
lotta Batthyány Boldizsárnak. 4. Eztendő altal való Vasarnapi Epistolak 
özve irattanak Beythe István praedicator altal. 1584. 280. lap. 5. Az 
zentek Fö Innepüröl való Evangeliomok, magyarazattyokkal özue, iratot 
Beythe István prédikátor altal. 1584. 214. lap. Ajánlotta Batthyány nejé-
nek Zrínyi Dorottyának. 6. FÖ Innep napokra való Epistolak magyara-
zatii, Bevthe István altal. 1584. 148. lap. 7 Stirpium Nomenclatnr Panno-
nicus. 1583. 32. lap. 

3 Magyar Nemzeti Múzeumi kézirattár Fol. Hung. 1209. 



gyezte fel evvel szemben a régi birtokviszonyokat: „A földes-
uraság reformáltatván, atyafiainak s gyermekeinek megegye-
zéséből, a prédikátor élésére, egyszerre adományozta a következő 
alapítványát, úgymint: udvari házát, a körülötte levő minden 
hozzátartozandókkal együtt". A faészi Anyós családnak ezen 
nagybecsű adománya így van bővebben az anyakönyvben 
körülírva:1 „A Szentegyháznak napkelet felől való végénél 
levő út délen fordul a malomhoz, ott ezen út, a malmokat 
befoglalván, felmegyen a malmok vizei felfakadásainak völ-
gyén a mezőben, a sűrű mesgyéig, ott által fordulván az 
országútján, a peczei kelőn, a vámosi úton, a déllőről alájön 
a dobogón, viszont a falu felső végéről újonnan az említett 
szentegyháznak napkelet felől való útjában. Ezen két körben 
levő összes birtokát a prédikátor lakására s eltartására ado-
mányozta a földesúr, kivévén ezen két körből a régi plébá-
niát (melyen most, vagyis 1714-ben, jobbágy lakik) és a mel-
lette délről való két ház jobbágy üléseket, a melyek elejétől 
fogva a plébániához tartoztanak". Ennek hitelessége mellett 
felhozhatom azt, hogy 1736. augusztus 12-én tartott vizsgálat 
szerint „a parokiális házak, iskola, nagy templom a refor-
máczió kezdetétől fogva mindenkor szabad és békességes bir-
tokában volt a felsőörsi reformált egyháznak, az akkor mind-
járt reformáltatott fáézi Anyós famíliának, mint földesuraságnak 
engedelmcből ós adományából egészen a legújabb időkig"." 

Batthyány Boldizsárnak 1590. február 11-én történt halálá-
val, uradalmait fia Batthyány Ferencz örökölte, a ki 1569-ben 
született, tehát egész ifjú volt még ekkor, de Felső-Örsre ő 
sem nevezett ki prépostot 16 esztendeig. Neje Lobkovitz 
Poppel Éva, gróf Poppel László és Salm Magdolna leánya, 
a kit 1607-ben vett el, ág. liitv. volt, s némelyek azt mondják, 
hogy maga is erre tért át. De ezt bebizonyítani nem tudják, 
s csak azon halotti beszédből következtetik, melyet 1625-ben 
történt elhunytakor felette a németujvári uradalombeli lelké-
szek német nyelven elmondottak, melyek a körmendi levél-
tárban híven Őriztetnek. De hogy őt ebben az ágostai hit-
vallók nagy jóltevőjeként emlegették, annak egyik és főoka 
az volt, hogy Fridrik stájer herczeg, a XVI. század végén 
azon rendeletet adta ki. miszerint az újított hit követői vagy 
térjenek át a római egyházba, vagy hagyják el az országot. 
A megrémült stájer evangélikusok Batthyány Ferenczhez oly 

1 A felsőörsi reform, egyház 1714. éven kezdődő anyakönyve 
3. lapján írja Deáki. 

2 Ugyanott 4. lap. 



kérelemmel folyamodtak, hogy terjedelmes uradalmaiban tele-
pítse le őket, s jóllehet Rudolf király 1600. évben hozzá 
intézett levelében a befogadást és megtelepítést ellenezte, 
Batthyány mégis földesúri jogai alapján befogadta az üldö-
zötteket, telephelyeket adván nekik a Lapincs határfolyó völ-
gyének keleti oldalán, azonkívül a borostyánkői és szalónaki 
uradalmaiban. Felső-Örsre 1606-ban prépostot nevezett ki,. 
1552 óta az elsőt, Köntös György veszprémi kanonok szemé-
lyében, utóbb pedig, kevéssel halála előtt Sobri Márton 1 győri 
kanonokra ruházta a megüresült javadalmat, de a mi akkor 
csak a dinnyési pusztából állott. 

Batthyány Ferencz 1625-ben elhunyván, egyetlen fia 
Ádám, ki 1609-ben született, örökölte a nagy uradalmakat, 
Ő atyja vallását követte egy ideig, s Lóni Mihály nevű udvari 
papja szolgálatjával élt, de Pázmány Péter esztergomi érsek, 
mint több más református főurat, úgy az ifjú Batthyány 
Ádámot is felkereste leveleivel, melyek közül nyolcz darab 
most is a körmendi levéltárban őriztetik, s annyi oldalról 
ostromolta, biztatta és kecsegtette a római egyházba való 
áttérésre, hogy utoljára már csak avval mentette magát, hogy 
ezt, a szégyen miatt nem teheti meg. Tehát hogy ez se legyen 
akadály, azt tanácsolta neki Pázmány Péter: menjen fel 
Bécsbe s ott a császári palota kápolnájában gyónjon be, hol 
ő is jelen lesz és biztosítja, hogy azonnal grófi rangra fog 
emeltetni s úgy is történt. Batthyány Ádám 1630-ban fel-
ment Bécsbe s ott Pázmány Péter kezeiből felvette a r. kath, 
egyházi szentséget, s miután róm. katholikussá lett, azonnal 
római birodalmi grófságra emeltetett II. Ferdinánd által. A 
római katholikussá lett földesúr Német-Ujváron egy zárdát 
építtetett a Ferencz-rendi szerzetesek számára, s atyja és nagy-
atyja könyvtárát annak egyik szobájába tétette, hol mai napig 
is megvan a szerzetesek őrizete alatt, Új vallásához való hűségét 
azonban kiváltképen avval mutatta meg Batthyány Ádám, hogy 
1634. január 9-én elrendelte, miszerint az uradalmaiban levő 
lutheránus és kálvinista lelkipásztorok 15 nap alatt kihurczol-
kodjanak/ s jobbágyait erőhatalommal kényszerítette az át-
térésre. Kanizsai Pálfi János németujvári lelkész és dunántúli 
ref. püspöknek már 1633. nov. 21-én megírta, hogy „János 
praedikátort nem akarom továb Uyvárott szenvedni, som másutt, 
az én jószágomban, mert ha ott találom rosszul jár, elhigyje 

1 V. ö. Rupp. I. mű 310. lap. 
2 A rendelet egykorú másolata Szilágyi Benjámin István Syno-

dáliáiban, a debreczeni ref. főiskolai könyvtár kézirattárában. 



igazán."1 Mint forrásom - mondja, az említett Lőni Mihály udvari 
pap is áttért a római kath. vallásra s utóbb a vasvári (most 
szombathelyi) káptalan nagyprépostja volt, s 1639-ben gróf 
Batthyány Ádám őt nevezte ki a felsőörsi prépostság java-
dalmára,3 megemlítvén a kinevező okmányban, hogy a refor-
mácziókor két évig ennek a szolgálat]ával élt. 

Az előadottak szerint a felsőörsi reform, egyház kelet-
kezését egyenesen Gyulafi László protestáns hitbeli buzgó-
ságának, megerősödését a fáészi Ányós famíliának és a 
Batthyányaknak kell ugyan tulajdonítani, mégis a történeti 
igazság követeli, hogy két arra nagy mértékben befolyt körül-
mény itt íel legyen említve. Ezek a török hódítás, és a nemes 
családok s földesurak példaadása. 

A törökök ellenséges betörései, mint az egész országban, 
úgy különösen Veszprém vidékén is, közvetve nagyon elő-
segítették a reformáczió elterjedését. Említve volt feljebb, 
hogy a török 1552-ben Veszprém várát elfoglalván, a kath. 
papság elmenekült, a város lakosai pedig, a törökök által 
helyőrségül hátrahagyottakat legyőzték, s azokat részint leöl-
ték, részint elkergették. Ez elég ok volt arra, hogy Veszprém 
folyvást rettegjen a törökök bosszúállásától, s a kath. püspök 
és káptalan az 1557. XXII. t.-czikk daczára sem tért vissza. 
Készült is a török Veszprémen bosszút állani s 1563-ban 
Palotát, annak mintegy kapuját ostrom alá fogta: de a vesz-
prémiek ösztönszerűleg belátták, miszerint a palotai leczke fő-
képen nekik szól, minden erejöket összeszedték és rajtaütöttek 
a Palotát ostromolt török táboron, azt november 30-án széjjel-
verték, mely vitézségért I. Ferdinánd azon évi decz. 13-án 
egy sajátkezűleg írt, és a nagyobb királyi pecséttel megerő-
sített kiváltságlevelében, miután elismerését nyilvánította a 
felett, hogy a veszprémiek nemcsak a királynak és magyar 
koronának, hanem az egész keresztyónségnek hasznára dicső-
séges győzedelmet nyertek, s magukat méltókká tették, a 
királynak hittel ajánlott igéretükre, ugyanazért a király, min-
den születendő gyermekeikkel együtt, minden vámtól, harmin-
czadtól, s akármely néven nevezendő igától, felmentette s 
elrendelte, hogy hét zászló alatt, a véghelyeknek és váraknak 

1 Kanizsairól rövid idő múlva bővebben fogok írni, s feltárom élete 
végét a dunántúli ref. egyházkerület eredeti jegyzőkönyvéből, melyet 
Esztergomban a herczegprimási levél- ós könyvtárban sikerült feltalálnom, 
s használatra megnyernem, melyből merítettem ezen adatot is. 

2 Az emiitett kézirat a Magyar Nemzeti Múzeumban. 
s Kupp Jakab idézett művében Lóni Mihályt nem említi a felső-

örsi prépostok között. 



Őrei legyenek, s a véghelyben lakók mindennemű jogaival 
élhessenek. Egy év múlva bosszút állt ezen vereségért a Török, 
Veszprémet elfoglalta, népét megsarczolta s csak 1566-ban 
hagyta el; Sinán basa 1593-ban a várat halommá lövette s 
lakosai a Bakony erdőségeibe menekültek, de csakhamar ismét 
visszafoglalták azt.1 Nem csudálhatjuk, hogy ily viszonyok 
között megerősödött Veszprém vidékén a reformáczió, hiszen 
a kath. püspök és káptalan 1552-től 1629-ig nem lakott 
Veszprémben. 

Másik kedvező körülmény, különösen Felső-Örsre nézve 
az volt, hogy ezen helység földesurai, s birtokos nemes csa-
ládai, maguk is a reformácziót pártolták, s azt be is vették, 
mit eléggé bizonyít a Batthyány-féle felsőörsi birtok akkori 
tulajdonosának, a fáészi Anyós családnak, ezen egyház részére 
tett adománya. Sőt a szentgróti reformált egyház is élvezte Ányós 
Boldizsár bőkezűségét. Miután Felső-Örsön az egész lakosság 
reformált vallásra tért, s a Miksa-féle nagy templom gazdátlanná 
lett, mivel senki nem ellenezte, abba jártak a reformátusok isteni 
tiszteletre egész 1701-ig, a mikor Pápai Szijjártó János nevű 
lelkipásztoruk, a parochiális házban levő nagyobb szobában 
kezdte megtartani az istentiszteleteket, miután a régi nagy 
templom szakadozó boltíveinek megjavítására, a törökkel való 
hadakozás miatt kis számra leolvadt reform, egyháztagok elég-
telenek voltak. Bíró Márton felsőörsi prépost 1735-ben azon 
Ígéretet tette, hogy „mivel a maguk erején nem tudják a 
roskadozó templomot felépíteni, ha szüretkor kollektát adnak, 
vagyis ahhoz borbeli segedelemmel lesznek, felépíti azt szá-
mukra".'2 Tetszett az ajánlat mindenkinek, a prépost elkez-
dette a nagy templom leszakadozott bolthajtásainak építését: 
a szőlőhegyen pedig minden vallás és lakóhelyre való különb-
ség nélkül, minden szőlősgazda adakozott a fenti czélra. Bíró 
Márton, a legnagyobb részben reformátusok által adott ala-
mizsnából, felépíttette a nagy templomot, a saját hitfelekezetén 
levők számára, a kik csupán udvari cselédjeiből teltek kí, 
mivel azokon kívül, nem volt az egész helységben egyetlen-
egy római katholikus család sem. A templomfoglalás így van 
leírva az anyakönyvben: 

Biró Márton, hogy czélját elérhesse, először is 1736. 
augusztus 17-én egy Baka Ignácz nevű embere által a paro-
chiális ház alatt levő pinczébe, alattomban egy hordó bort 
akart belopatni, hogy az azt, a templomon még mindig dol-

1 Veszprém városának történetei. Kézirat-gyűjteményemben. 
2 Felsőörsi reform, egyház Anyakönyve 3. lap. 



gozó német kőmíveseknek árulja, de ezt a falu bírája észre-
vette, s midőn lakatot vetett volna a pinczére, a dulakodás 
közben Baka Ignácz kezét eltörte. Másnap augusztus 18-án, a 
prépost tiszttartója, a tizedet erőszakosan a parochiális ház 
udvarára, vagyis szérűjére hordatta, de a helységbeliek ezt is 
észrevették és nem engedték meg. A véletlen augusztus 26-án 
búcsút ejtett, a még el nem készült templomhoz, hogy már 
felszenteltessék. Volt is pompája, dob, trombita, lövöldözés, 
képeknek hordozása; de vérontás lett belőle. Mert alig indult 
el egy része, a más helységekből idegyűlt népnek, a képekkel, 
zászlókkal a templom körül: a többiek azonnal a mi tor-
nyunknak estek, ajtaját beszaggattak, harangjainkat szüntelen 
vonták, félreverték, mintha le akarták volna onnan szaggatni, 
noha már Biró Mártonnak is volt ekkor fent harangja; azután 
a templom ajtajának minden vasait, pléheit leszaggatták, az 
ott állott őröket, vagyis őrzőket földhöz verdesték, hetet vagy 
nyolczat közülük megsebesítettek. Azután az iskolának estek, 
a mestert ütötték, verték, a mijét érhették, elvitték, szobáit 
minden részeivel együtt összerombolták. Onnan a parochiának 
rohantak, ott a kapu belánczoltatva s nagyobb őrizet alatt 
levén, be nem mehettek, miért is ablakait kövekkel beverték; 
s azalatt izenet jött a templomból, hogy menjenek a tem-
plomba. De a prédikátor dolga még tovább halad. A kik hal-
lották a templomban végbement tanácskozást, megizenték 
Deáki István öreg esperes embernek, prédikátorunknak: álljon 
félre csak kevés korig is, mert gonosz a végzés ő ellene. Ki 
is indult nagy csendesen egy pálczával kezében, kert megül, 
lovasi predikátortársával, Berényi Ferencz urammal, pinczójé-
hez, mit az ellenkezők midőn észrevettek, őt hegyen-völgyön 
kergették, de az Isten mégis megszabadította. Ezért a bírót 
három esküdtjével, nagy fustélyokkal maguk elibe hajtatták, 
s a prépost papi hitére megesküdött, hogy addig ki nem megy 
a faluból, míg a prédikátort fel nem dulatja, s ha magukról 
falu pecsétje alatt levelet nem adnak, hogy nyolcz nap alatt 
a prédikátort kirakodtatják, és az eklézsia jószágát ő neki 
átírják. S meg kellett lenni a fogadásnak. De Biró Marton 
prépost azt sem várta be, hanem negyednapra borokat lopa-
tott be a parochiális pinczébe s mindjárt czégért üttetett, s 
a czégér alatt lakott a korcsmárossal a tanitó harmadnapig. 
Azután minden jószágát sietve a falu házához hordotta a sze-
génység, hetedik napon maga a tanító is utánament, nyolcza-
dikon bepecsételtette Biró Márton a parochiális házakat, s az 
ott levő imaházacskát. De mivel vármegye tisztjét nem látott 
ott a nép, hanem csak a maguk hatalmaskodó erőszakosko. 



dását: a pecséteket leszaggatta, a kulcsokat magához vette 
és az imaházacskába bejárt, s követeket küldött Bécsbe ő 
felségéhez, folyamodást nyújtott be a vármegyére, hogy az 
erőszakoskodásokat akadályozza meg. A káptalan, a miért az 
ő jobbágyai is egyetértettek a többiekkel, vallásuk oltalmazá-
sában, hármat közülük tömlöczbe csukatott; egyiken, hogy a 
Bécsbe menőknek lovat is adott, egy hét múlva huszonötöt 
is csapatott és úgy bocsátotta el őket. A prédikátor búzáját, 
zabját, árpáját a kerítésen vitette be a mezőről éjszaka, mikor 
aludtak a lakosok, s a háznál levő baromfiait is ellövöldöz-
ték. És jóllehet Bécsből mindezeknek megakadályozására két 
parancsolat is küldetett a vármegyére: Biró Márton mégis 
csak rontotta az eklézsia régi falait egyfelől, másfelől a maga 
házát ugyanarra a helyre rakatta. Imaházunkat is belyukasz-
totta, de a kulcsait kezéhez nem adtuk, hanem az ablakon 
bebújván, úgy foglalták el erőszakosan nagy szemtelenséggel 
parochiális házainkat. 1737. június 20-dikán döntötték el végre 
a felső parochiális házakat, pinczét, kamarát, konyhát is. 
Július 20-án kihányták a mester vagyonát a kis szobából s 
megizenték, hogy a templomból kihordjuk székeinket, de nem 
cselekedtük, a miért azután július 21-én, vasárnapi napon, 
felnyitották a templomot s összevágtak, rontottak mindent, 
még a barát is 

MartlnVs BIro stVDIosVs egentlorlra, 
TVrbaVIt FeLső-Örs! ah Zebaoth oCYLos. 

Deáki.1 

A mindenét, csak hitéhez való ragaszkodását el nem 
vesztett egyház tagjai közül nemes Mórocza Gergely és nemes 
Tóthy Ferencz 1739. és 1740-ben, a ma is meglevő parochiális 
fundust adományozták, s arra még azon évben templomot 
építettek. Biró Márton meg akarta az építkezést akadályozni, 
de nemes Mórocza Gergely kezébe vévén azon oltalomlevelet, 
melylyel II. Miksa Prágából 1571. február 19-éről meghagyta 
gróf Salin Egyed győri és nemes Thury Márton veszprémi 
kapitányoknak, hogy kedvelt hívünket alsóörsi nemes Mórocza 
Györgyöt, a ki Magyarországnak közhaszonra szolgáló dolgok-
ban, nagy segítségére volt, minden vagyonában és jogaiban 
védelmezzék meg: az utczaajtóban elébe állt a templomfoglaló 
prépostnak, és így szólt: „ímé itt van ezen oltalomlevél, ha 
e vérrel szerzett fundusra bejöttök, vérrel kell elvesznetek". 

1 Ugyanott 5. lap. 



így menekültek meg másodszor a templomfoglalástól. De kilencz 
év múlva 1749. deczember 12. a helytartótanács által, mivel 
teljesen új templomot épitettek s annak megengedéséért a 
királyi felséghez nem folyamodtak, 100 forintra büntettettek, 
mely birság Zala vármegye alispánjának 1750. június 22. kelt 
nyugtája szerint „a helytartótanács engedelméből a katholikus 
eklézsiákra osztatott szét és kézbesítés végett a papságnak 
átadatott". 

Thúry Etele. 


