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Lendava - Alsólendva
3

 Lendva – helyesebben szólva Alsólendva - egy igazán szerethető kis-
város, mely számos érdekességet tartogat az ide érkezőknek. A szép fekvésű 
település nem csak a Lendva-vidék természetes centruma, de a muravidéki 
magyarság szellemi és kulturális központja is egyben. A város a Lendva folyó 
partjára épült, oda, ahol a Zalai-dombság dombhátai meredeken szakadnak 
le a Lendva és a Mura síkjára. A dombokon szépen gondozott szőlőskertek, 
csinos présházak sorakoznak, lábuknál pedig a még mindig a XIX-XX. századi 
polgári eleganciát idéző város terül el.
 Lendva jelképe a Bánffyak nevével fémjelzett vár, mely egy magas, 
meredek dombon állva uralja a városképet. Ismereteink szerint itt már a XII. 
század elején állt egy erősség, azonban ezt egy évszázaddal később a kró-
nikák szerint teljesen elpusztították Ottokár cseh király hadai. Ezt követően 
Lendva a Hahold család birtokába került, akik új várat emeltek. Az e család-
ból származó, Alsólendvai Miklós, - a vár későbbi ura - Károly Róbert híveként, 
mint szlavón bán, visszafoglalta a Magyar Királyság számára Horvátországot, 
így egy időre a horvát báni címet is elnyerte. Fiai – a bán fiai – innentől kezd-
ve használták a Bánffy nevet, Lendvát pedig birtokaik központjává tették.
 A város a magyar és a szlovén művelődéstörténetben is nagyon je-
lentős helyet tölt be. Amikor ugyanis a reformáció a korabeli Magyarorszá-
gon is mindjobban teret hódított (XVI. század közepétől), akkor a Bánffyak 
is áttértek a protestáns hitre, és mint lelkes hívei az új tanoknak, mindent el 

is követtek azok népszerűsítése érdekében. 1572-ben Bánffy János Lendván 
Hoffhalter Rudolf vezetésével nyomdát létesített, ahol református prédiká-
torok könyveit jelentették meg magyar nyelven. Külön érdekességük, hogy 
ezek voltak a mai Szlovénia területén nyomtatott első könyvek.
 A vár stratégiai szerepe katonai szempontból Kanizsa 1600-ban tör-
tént eleste után értékelődött fel igazán. A törökök több alkalommal is kísér-
letet tettek elfoglalására - a legvéresebb ostromot a vár és a város 1603-ban 
szenvedte el -, azonban bevenni sohasem tudták. A törökökhöz, az ostrom-
hoz és a Bánffyakhoz kapcsolódóan mindmáig sok monda és legenda él.
1645-ben elhunyt Bánffy János, akinek a halálával férfiágon kihalt a nagy 
múltú família. Az alsólendvai uradalmat a leányágon rokon Nádasdyak kap-
ták meg, azonban csak 25 évig volt a birtokukban, ugyanis Nádasdy Feren-
cet a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt 1671-ben fő és 
jószágvesztésre ítélték, így birtokai a kincstárra szálltak. Innen vásárolta meg 
1691-ben 102.500 Ft-ért az alsólendvai és a nempti uradalmakat Esterházy 
Pál.
 Valamikor a XVII. század végén, a XVIII. század elején a lendvai várat 
barokk várkastéllyá építette át az új tulajdonos, aki mint I. Lipót fanatikus 
híve, mindezt úgy tette meg, hogy annak alaprajza a Habsburg uralkodó ne-
vének kezdőbetűjét formázza. Így lett hát „L” alakú a lendvai vár, s ekkor 
nyerte el ma is látható formáját.
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Ezt követően, 1872 és 1896 között polgári iskola mű-
ködött benne, a két világháború között pedig lakta-
nyaként funkcionált, majd 1945 után egy ideig egy 
általános iskolának adott helyet. Ma a várban a Lend-
vai Galéria és Múzeum Intézet működik, mely több 
kiállítással várja az érdeklődőket. Ezek közül ki kell 
emelnünk a Zala György szobrászművész tiszteletére 
berendezett emlékszobát. 
 Az Esterházyak idején, 1749-1751 között 
épült fel a városközpontban az Alexandriai Szent Ka-
talin plébániatemplom, mely Lendva városképének 
meghatározó eleme a vár mellett. A kívül–belül gyö-
nyörű barokk templom büszkén magasodik a főut-
cán, Szent Flórián, Árpád-házi Szent István és Anton 
Martin Slomšek szlovén püspök szobra társaságában.
A harmadik olyan épület, amit Lendván minden turis-
tának látnia kell, az a Szentháromság vagy más néven 
Hadik kápolna, melynek helyén a lendvai várhoz tar-
tozó erődítmény állt valaha. Az 1727-1728-ban épült 
kápolna legfőbb nevezetessége az, hogy itt helyezték 

örök nyugalomra Hadik Mihályt, aki a legenda sze-
rint Lendva 1603-as török ostroma során esett el a 
törökökkel vívott harc során. A kápolnától csodálatos 
kilátás nyílik a Lendva-hegy szőlőskertjeire, a városra, 
a Mura- és Dráva-völgyére és az Alpok keleti perem-
hegységeire.
 A római katolikus plébániatemplomtól egy 
nyíllövésnyire található a lendvai zsinagóga, mely-
hez hasonlóval Szlovéniában egyedül csak Maribor-
ban találkozhatunk. A zsinagógától nem messze, a 
helyi kultúra másik fellegvára található, a kultúrház. 
A 2400 m2 alapterületű épületben egy 444 férő-
helyes színház- és hangversenyterem került ki-
alakításra, mely gazdag programkínálattal várja a 
műértő közönséget. Tervezője a nemzetközi hírű 
építész, Makovecz Imre volt, aki az organikus épí-
tészet egyik legnagyobb és legismertebb alakja volt 
nem csak Magyarországon, de az egész világon is.
 De mit érnek a történelmi, kulturális ér-
dekességek, ha üres a has, és száraz a torok? 
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k Bánffy Piroska
és Hadik Mihály

históriája
(Muravidéki népmonda

nyomán)

Persze, hogy hallottam Hadik Mi-
hályról, itt Lendván mindenki ismeri 
a történetét.

- 
Mondjad 
csak Jóska!



Lendva mindkét problémára tud gyógyírt kínálni! 
Amint körbepillantunk a várost északról szegélyező 
dombokon, azonnal világos lesz számunkra, hogy je-
lentős bortermő vidéken járunk. Kiváló borok szület-
nek itt a lendvai szőlősgazdák szorgalma és hozzáér-
tése által, melyeket a borházak valamelyikében meg 
is kóstolhatunk. A Lendvai- és a Hosszúfalui-hegyen 
borutat alakítottak ki, mely érinti a szőlőhegyek ide-
genforgalmi szempontból leginkább érdekes pontja-
it, illetve az egyes borházakat, kóstoltató helyeket. 
Mint említettük, számos helyre be lehet térni, de a 
Cuk Borházra külön is felhívnánk a figyelmet. Nem 
csak a Lendvai-hegy legmagasabb pontján fekvő 
gyönyörű pince és a kiváló borok miatt, hanem azért 
is, mert itt a bor és a saját készítésű ételek mellé, a 
barátságon kívül olyan történeteket, históriákat „tá-
lalnak fel” a házigazdák, amiket vétek volna kihagyni!
 Ha már ettünk és ittunk, jól esik egy kis 
fürdőzés, amit a lendvai termálfürdőben – Terme 
Lendava – meg is tehetünk. A 62 C°-os hévíz kő-

olajkutatás közben tört a felszínre 1965-ben, s ki-
derült róla, hogy gyógyhatással bír. Ezt elsősorban 
parafintartalmának köszönheti, ami miatt egyedül-
álló a régióban. A fürdőt azonban nem csak a gyó-
gyulni vágyóknak ajánlhatjuk, hanem a felüdülésre, 
kikapcsolódásra szomjazóknak is. Az ő számukra 
készültek a fürdő élményelemei, wellness program-
jai, melyhez egy három csillagos szálloda is társul.
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Bánffy Piroska sokat 
időzött a vár ablaka-
inál, onnan nézte a 
vidéket.

A lendvai várnak 
akkor Bánffy Mik-
lós volt az ura. 
Nagyon gazdag 
báró volt, sok ér-
téket őrzött a vár-
ban, de igazi kin-
cse a csodaszép 
leánya, Piroska 
volt.
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 Lendva tőszomszédságában, a magyar határ felé vezető út mellett 
fekszik Csente. A település elsősorban szépen gondozott szőlőhegyéről, kiváló 
borairól nevezetes, no meg a csodás tájról. A falucska, akár csak Lendva, a zalai 
dombok lábánál épült, pontosabban egy a dombhátak közé benyúló völgybe.
 Adja magát a lehetőség, hogy aki aktív kikapcsolódásra vágyik, az itt 
nyeregbe pattanhat és kerékpárral járhatja be a vidéket. Mindezt egy újon-
nan épült kerékpáros turisztikai központ is szolgálja, ami komplex kínálatával 
igyekszik fellendíteni a turizmus e formáját. A térségre vonatkozó kerékpá-
ros információkhoz való hozzáférésen kívül, lehet itt kerékpárokat kölcsö-
nözni, javíttatni, de az épület mindezeken túl szálláshelyként is funkcionál.
 Csentén áthalad a Mura-Dráva Kerékpárút nyomvonala is – 
a Mura balparti ág-, mely egy három országot (Ausztria, Szlovénia, 
Horvátország) összekötő egységes turisztikai rendszer része. A falu-
ban kialakított – már említett – kerékpáros központ viszont egy Ma-
gyarországgal közös kerékpáros rendszer fontos eleme. Mindezek ered-
ményeképpen – Csente kapcsolódási ponttal – Muravidéken mind a 
magyar, mind a horvát és osztrák kerékpáros útvonalak találkoznak.
 A Csente fölé magasodó szőlőkkel és erdőkkel koszorúzott dom-
bokon kívül is találunk itt több igen értékes természeti vonzerőt. Ilyen a 
Muravidéken különlegességnek számító Fekete-ér, mely a falu határában 
torkollik a Lendva folyóba. A Fekete-ér egyedi ökológiai és táji értékét az 

adja, hogy ez a kis vízfolyás minden emberi beavatkozás nélkül, szabályo-
zatlanul, eredeti flóráját és faunáját mind a mai napig képes volt megőrizni.
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Čentiba - Csente

Így pillantotta meg Hadik Mihályt is, aki 
Bánffy Miklós vitéz hadnagya volt. Rögtön 
egymásba is szerettek, s titkon találkozgattak.



 A hajdani mezőváros, Turnišče hírnevét neves kézműiparának kö-
szönhette a Muravidéken. Szorgos szabók, cipészek, kovácsok lakták, akik 
közül a cipészek 1760-ban, a szabók pedig 1770-ben céhet is alapítottak. Az 
idelátogató turisták is ízelítőt kaphatnak a kézművesség helyi tradícióiból, 
mégpedig egy nagyon szép tárlat formájában. A faluban ugyanis 1979-ben 
nyitotta meg kapuit a Cipész Múzeum, emléket állítva a hajdan itt tevékeny-
kedő cipészmestereknek. Már maga a múzeum épület is érdekes, ugyanis a 
kiállítás egy tradicionális zsúpfedeles muravidéki parasztházban kapott he-
lyet
 Persze Turnišče nem erről nevezetes elsősorban, hanem sokkal in-
kább XIII. századi eredetű római katolikus templomáról. Muravidék egyéb-
ként is gazdag kora középkori építészeti emlékekben, de ezek közül több 
okból is kiemelkedik az itteni. A falu templomát valószínűleg a Bánffyak 
emeltették román stílusban, melyet aztán a gótika jegyében építettek át. 
Legértékesebb kincsei azok a XIV. századi freskók, melyeket Johannes Aqui-
la készített. Róla azonban nem sok konkrét ismeretünk van: sem szárma-
zásáról, sem pedig valódi nevéről nem tudunk biztosat. (Ebben az időben 
ugyanis „aquila jánosoknak” az ihletett egyházművészeket hívták.) 1383 és 
1389 között munkálkodott Bántornyán, akkor készítette el a szentély, majd a 
templomhajó freskóit. Legismertebb műve, a Szent László legendát ábrázo-
ló, 9 képből álló festménysorozat is itt látható.  Johannes Aquila mű-

vészettörténeti szempontból a XIV. század nagyon jelentős művésze volt kö-
zép-európai mércével mérve. Három ország öt településén maradtak fenn 
munkái, melyeket egy tematikus kulturális út, az úgynevezett Aquila-út fog 
össze. Ennek egyik legjelentősebb állomása Turnišče.

Turnišče
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Hanem közben nagy veszedelem
                                      közeledett
                                              Lendva
                                                    felé.

A törökök megindultak
 hogy elfoglalják a várat.
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 Muravidéken a történelmi magyar arisztokrata családok szinte 
mindegyikének megtalálható volt egy-egy kastélya, várkastélya, esetleg vára. 
Belatincon a Zichyek várkastélyát lelhetjük fel, mely mai barokk formáját a 
XVII. században kapta. Az épület valamikor a XV-XVI. században épülhetett, 
de ezt megelőzően már a XIV. században is állhatott itt egy kisebb erődít-
mény. Eredetileg négyszög alakú, sarkain egy-egy toronnyal ellátott várkas-
tély volt – mára azonban egy tornya és az épület déli és nyugati traktusa meg-
semmisült. Jelenleg is felújítás alatt áll, bár bizonyos részei már megújultak.
 A várkastélyban megtekinthető egy állandó kiállítás is a „Muravidék 
egészségügyi története” címmel, mely elsősorban a térség patikatörténetét 
mutatja be. A Zichyek e szép kastélyát nagy kiterjedésű park övezi. Különleges 
bájt ad a kastélykertnek az, hogy régi kerékpárokat ábrázoló szoborkompozíci-
ókat helyeztek el benne, melyek harmonikusan illeszkednek az ódon épület-
hez. Azt mondják, hogy a várkastélyt a Szent László templommal és az ugyan-
csak közelében fekvő magtárépülettel földalatti folyosó köti össze. 

8
Beltinci

A török                nagyvezír csellel akarta bevenni Lendvát,       ezért csapatait két részre 
osztotta,           hogy két                           irányból rohanja         le a várost.

Ibrahim fiam, ti menjetek rögvest Csentének!



 A park túloldalán a Szent László plébáni-
atemplom áll, mely 1742-ben épült barokk stílus-
ban. 1890-1894 között Max von Ferstl bécsi épí-
tész tervei alapján a Zichyek átépíttették, így kapott 
neobarokk köntöst a templomépület. Az ekkori 
bővítés során épült a Mária-kápolna is, mely a Zi-
chy grófok temetkezési helyéül szolgált (utolsóként 
Zichy Mária grófnő alussza itt örök álmát 1977 óta).
 Belatinc neve azonban nem csak épített 
öröksége kapcsán cseng jól, hanem kulturális hagyo-
mánya révén is. Már 40 éves tradícióval bír a folklór 
fesztivál, mely Szlovénia egyik legrégebbi ilyen jellegű 
seregszemléje. A várkastély mellett, a kastélypark-
ban megrendezett, s már nemzetközivé vált feszti-
válon ez idáig 164 európai folklór csoport több mint 
négyszáz előadását tekinthették meg az érdeklődők.

A muravidéki pozvačin

 Talán Belatincon ápolják legnagyobb odaa-
dással a Muravidéken a rokonokat, barátokat, ismerő-
söket invitáló pozvačin, azaz vendéghívó fogadásának 
hagyományát. A pozvačin egy meglehetősen meghök-
kentő látványt nyújtó figura, melet Gönczi Ferenc – ne-
ves XX. század eleji néprajzkutatónk – tréfásan egyene-
sen a csont – és tolldíszekben tobzódó észak-amerikai 
sziú indiánokhoz hasonlítptt. Nem is véletlenül, mert 
viseletük a színes szalagok, kendők, művirágok, fácán, 
páva és kakastollak kavalkádja. Azt is mondhatjuk, 
hogy a pozvačin olyan a XXI. századi stylistok számára, 
mint vámpírnak a napfelkelte.  A különös képet csak 
tovább fokozza, hogy a vendéghívó kezében egy hosz-
szú baltát szorongat, melynek nyelére sünbőr van sze-
gezve, s lábszárára kötve csengettyűket visel. És hogy 
még hatásosabb legyen a fellépése, marhatülökből ké-
szült kürtöt fújva ugrál, táncol, kurjongat, tréfálkozik az 
utcán.
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Bánffy Miklós se-
rege egy részével 
az erdőben elrej-
tőzött, így várta 
a török támadást. 
Hadik Mihályt a 
vár védelmével 
bízta meg. Jönnek?

J ö n n e k 
bizony!

A lendvai hegytetőn, a lár-
mafánál azonban éberen 
őrködtek Bánffy hajdúi.

Az áldóját! Ezek sokan 
vannak!

Riadóóóó!



 A Mura szlovéniai szakasza természeti értékekben rendkívül gaz-
dag, ezért is került az Európai Unió által meghatározott NATURA 2000-es 
területek közé. 14500 hektár áll ily módon védelem alatt. Elsősorban a 
horvát-szlovén határszakasz az, amely különösen értékes, mivel itt a folyó 
mind a mai napig szabadon, dinamikusan alakítja medrét. Sajátossága, hogy 
nagy kiterjedésű ártéri erdőket találunk itt - Szlovénián belül a legnagyob-
bakat -, melyek számos védett növény és állatritkaságnak adnak otthont. 
 A Murán a két világháború közötti időszakban még több mint 
száz malom működött, de még 1945 után is üzemelt ezek kb. egyharma-
da. Mára összesen 3 db maradt fenn. Ezek egyike Ižakovciban található, 
ugyanis a Mura itteni szakaszán 1999-ben, a hajdani malmok tervei alap-
ján, azok mintájára újra felépítettek egy hajómalmot. Ezek az építmények 
két bárkán nyugszanak, melyek közül a nagyobbikat házhajónak, a kiseb-
biket pedig kishajónak nevezik. Előbbi nevét onnan kapta, hogy erre volt 
ráépítve a tulajdonképpeni malom. A két hajótest között pedig a lapátke-
reket helyezték el, melyet esetünkben a Mura sebes vize forgatott meg.
 Nem messze a malomtól az úgynevezett parti házat pil-
lanthatunk meg a Mura-parton, ahol egy kis kiállítás tekinthe-
tő meg. Ebben azoknak a munkásoknak állítanak emléket, akik 
a Mura gátjainak megerősítésén fáradoztak annak idején. A 
tárlat megálmodói összegyűjtötték az általuk használt eszközöket, felkutat-

ták a fotókat és régi mozgófilmeket – ezek itt mind bemutatásra is kerülnek.
 Murán itt még komp is közlekedik. Hajdan ezekből is jóval több mű-
ködött a folyón, így biztosítva a két part közötti közlekedést. Az itteni rév 
naponta körülbelül húsz alkalommal teszi meg a két part között az utat.
 Ha valakinek romantikázni támad kedve, akkor jó helyen 
jár! A Mura közvetlen közelében fekvő Ižakovci egyik nevezetessé-
ge ugyanis a Szerelem-sziget. A név mindent elárul, kell ennél több? 
Az itt kialakított pihenőhely a Muravidék kedvelt kirándulóhelye.
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A Mura és a vízimalmok /Ižakovci

A Szerelem-sziget Ižakovciban

 Ehhez a szerelmesek által oly kedves murai szigethez számos le-
genda fűződik. Ezek egyikének főszereplője Zichy Mária grófnő, a kör-
nyék földbirtokos famíliájának egyik sarja. Azt beszélik ugyanis, hogy 
a grófnő Belatincról (Beltinci) szívesen járt le a Murára sétálni, fürde-
ni. Ahol fürdőzni szokott, a sziget legszebb pontján, hatalmas platánfák 
magasodnak. A grófkisasszony szép is volt, gazdag is, férjnél sem volt 
és gyermekei sem voltak, úgyhogy megfordultak utána a férfiak. Ő meg 
visszakacsingatott – legalábbis azt beszélik – ugyanis ide, a Szerelem-szi-
getre nem egyedül járt a szóbeszéd szerint. Az ižakovciak úgy tartják, 
hogy a sziget százados fái számos légyott tanúi voltak akkor is és most is!



 Ha Lendva felől tartunk Muraszombat felé, elkerülve az autópályát, 
akkor utunk Dobronakon keresztül vezet. Ha nem sietünk érdemes megáll-
nunk egy kicsit körbenézni e magyar ajkú településen, mert itt is találhatunk 
jó néhány turistáknak szánt érdekességet.
 A falu központjában áll a római katolikus Szent Jakab templom, mely 
az 1747-ben leégett XIV. századi plébániatemplom helyén épült 1794 és 
1796 között. Építtetője herceg Esterházy Miklós volt. Ekkor, az 1500 fő befo-
gadására alkalmas templomnak még csak a templomhajóval egyező magas-
ságú tornya volt, amit csak 1963-ban emeltek meg. 1914-ben egy lendvai 
festőművész, bizonyos Pandúr Jancsi kezdte el a templombelső festményei-
nek elkészítését, amiket aztán 1980-ban nemes egyszerűséggel átfestettek.
 Innen nem messze, a Muraszombat felé vezető úton áll a Dobro-
noki György-ház. Nevét a tudós, nagyhírű egyetemi tanárról, jezsuita szer-
zetesről kapta, aki a Pázmány Péter alapította nagyszombati egyetem első 
rektora volt. Dobronoki György nagy valószínűséggel itt született a települé-
sen 1588-ban, nevét akkori hagyomány szerint ez alapján kapta. De kanya-
rodjunk csak vissza magához az épülethez! Ez egy XIX. századi jellegzetes 
parasztporta, melyet a Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség vásárolt és 
újíttatott fel 2006-ban. Az épületben részben Dobronoki György életútját 
bemutató kiállítás, részben pedig egy néprajzi gyűjtemény kapott helyet, 
mely utóbbinak a kiállítási tárgyait a helybéliek gyűjtötték össze. Az itt éven-

te megrendezésre kerülő hímes tojás kiállítás már nem csak Muravidéken, 
de a határon túl is hírnevet szerzett magának. Az épület azonban nem csak, 
mint kiállítótér funkcionál, hanem mint közösségi rendezvények helyszíne is.

Dobrovnik – Dobronak
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A törökök rohamát Bánffyék megállították.

Nesze neked!
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A községben működik az Ocean Orhids Rt., mely Kö-
zép-Európa legnagyobb orchidea termesztő vállalko-
zása. A cég 3 hektárnyi üvegházaiban 160 féle orchi-
deából évente kb. 1,6 millió darabot termeszt. A nagy 
érdeklődés kielégítésére a közelmúltban egy 1500 m2-es 
trópusi kertet hoztak létre, ahol mintegy száz növényfaj ki-
lencszáz példányát tekintheti meg az érdeklődő közönség.
Bár maga a Dobronak sík területen fekszik, tőle alig 1-2 kilomé-
ternyire már dombok magasodnak, melyeken természetesen 
szőlőskertek és présházak sorakoznak. Ez a Dobronaki-hegy, 
mely több részből áll. Ha utunk a Paphegyre vezet, akkor 
a Szent Orbán szobornál jobbra fordulva az ampelográfiai 
kerthez érünk, melyet 1999-ben közös szlovén-magyar pro-
jekt keretében alakította ki a Dobronaki Szőlőtermelők Egye-
sülete. Itt mintegy száz különböző szőlőfajta található meg.

A világ legidősebb szőlőtőkéje

A dobronaki Paphegy Szent Orbán szobránál egy igazi külön-
legességet találunk, mégpedig a mintegy 350 éves “modra 

kavčina” szőlőtőkéjének leszármazottját. Az anyatőke Ma-
ribor egyik büszkesége, mely önmagában is turisztikai lát-
ványosság, nem beszélve azokról a rendezvényekről melyek 
hozzá kapcsolódnak. A mariboriak e tőke szőlővesszőit szok-
ták más településeknek ajándékozni tiszteletük jeléül, így ke-
rült Dobronakra is. A Guinness Rekordok Könyvében ez a szőlő 
szerepel a világ legidősebbjeként. Vagy talán mégsem a világ 
legidősebb szőlőjének leszármazottja díszlik Dobronakon?
 Könnyen lehet, hogy nem! Néhány évvel ezelőtt 
kelt szárnyra a hír, hogy Pécs belvárosában, a Papnövelde 
utcában van egy gigantikus szőlőtőke, melynek kerülete 
meghaladja a 80 cm-t. A szakemberek becslése szerint a 
török hódoltság idején, az 1500-as évek közepén ültet-
hették, így kora meghaladja a 450 évet. Fajtája vélelmez-
hetően egy régi olasz eredetű, későn érő csemegeszőlő 
fajta lehet, pontosan Rosa menna di vacca (Rózsaszín te-
héntőgy), mely még most is igen bőven terem, kb. évi száz 
kilogrammnyi termést ad. Betegségekkel szembeni kivé-
teles ellenálló képessége miatt a Pécsi Tudományegyetem 
Szőlészeti és Borászati Intézetének genetikusai is vizsgálják.
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Észrevették ezt Hadik Mihály lovasai és a törökök ellen nyargaltak.
BEkkor azonban felbukkant a város túlsó végében a másik török sereg.

Bánffy Miklós és 
serege vitézül 
harcolt, a törökök 
megtorpantak. 



 Strehovci egy kedves kis falucska Dobronak szomszédságában. Első 
pillantásra talán nem is gondolnánk, de számos érdekességet tartogat a tu-
risták számára. Azonban még mielőtt ennek részletes taglalásába belefog-
nánk, egy rövid gondolat erejéig próbáljuk felidézni a falu múltját. Ennek 
kapcsán arra hívnánk fel a figyelmet, hogy Strehovci neve beszédes, ugyanis 
a „sztrelec”, lövő szóra utal. Ez pedig annak a bizonyítéka, hogy a kora közép-
korban határvédelemmel megbízott szláv íjászok lakták.
 A strehovciak ma már legfeljebb szőlőskertjeiket őrzik féltő gond-
dal, melyre méltán büszkék. A falu felett ugyanis a Strehovci-hegy magaso-
dik, szőlőkkel és hangulatos pincékkel. Ez utóbbiak között még találhatunk 
néhány igazán régi, zsúpfedeles boronapincét is. Sőt, ha a falu felől igyek-
szünk a hegyre, akkor az első épület, ami mellett elhaladunk az egy szé-
pen felújított tradicionális présház, fehérre meszelt, tapasztott boronafallal, 
zsúptetővel, ablakában muskátlikkal. Van ennél szebb szőlőhegyi idill?
 Ha a Strehovci-hegyről kelet felé vesszük az irányt, az erdőkön át, 
akkor a község határának legjelentősebb idegenforgalmi attrakcióját, a Ba-
kónaki tavat érjük el. A tó Muravidék egyik legkedveltebb kirándulóhelye, 
mely a csodálatos természeti környezet, a Szent Vid kápolna és a Szent Vid 
forrás révén messze földön ismert. Bár mindenki úgy emlegeti, hogy Bakó-
naki tó, valójában nem egyéb, mint a Bakónaki-patak felduzzasztásával létre-
hozott víztározó. Legyen bármilyen évszak, a hatalmas bükk és tölgyerdőkkel 

szegélyezett tó mindig varázslatos arcát mutatja az idelátogatóknak.
 Ők pedig jönnek is szép számban, többek között azért, hogy itt, a 
természetben feltöltődjenek, ellazuljanak, kikapcsolódjanak. Néhány évtize-
de bioenergetikusok és természetgyógyászok a tó körül kijelöltek 26 olyan 

Strehovci
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Sikerült is megfutamítani a támadókat.

Jaj, el innen!
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pontot, melyek olyan erővonalak metszés-
pontjában találhatóak, amik segítenek egész-
ségünk, lelki és testi egyensúlyunk meg-
őrzésében. Van aki hisz ebben, más pedig 
nem – nincs is ezzel semmi baj, amíg béké-
sen megfér a két vélemény egymás mellett.
 A helyi legenda szerint, aki a Szent 
Vid-forrás vizében megmossa a szemét, an-
nak megjavul a látása. Hmm. Ha ez így van, 
akkor a strehovciaknak és a dobronakiaknak 
nagyon nagy szerencséjük volt hajdan, mert 
ihatták a noha bort bűntelen (ami a rossz 
nyelvek szerint nagy mennyiségben vakságot 
okoz), elég volt csak megdörzsölni a szemüket 
a forrás vizével és máris egálban volt a dolog. 
Na de kanyarodjunk csak vissza a forráshoz.  
A forrás vize egy kozmogrammal jelölt kőre 
folyik, mely Marko Pogačnik – neves szlovén 
szobrászművész és a geomancia nemzetközi 
hírű képviselője - adományaként került ide.

A forrástól néhány tíz méternyire, benn az 
erdőben áll egy kis kápolna – a Szent Vid 
kápolna. A százados bükkök között szeré-
nyen meghúzódó épület 1828-ban épült, 
neogót stílusban. Szent Vid, vagy más né-
ven Szent Vitus többek között a vincellérek 
védőszentje volt, talán épp ez a magyará-
zata annak, hogy miért pont őt választották 
a helyiek a kápolna patrónusának. Szent 
Vid napján – június 18-án – minden évben 
búcsút tartanak ehelyütt, amikor régi szo-
kás szerint a zarándokok „bugyogós” kor-
sóban vizet visznek magukkal a forrásból.
 A közelmúltban még egy attrakcióval 
gazdagodott a Bakónaki-tó idegenforgalmi 
kínálata, tudniillik megnyitotta kapuit a helyi 
kalandpark. A kor és ügyesség szerint tema-
tizált pályán 58 különféle elem közül lehet 
választani. A kalandpart tartalmas szórako-
zást kínál, csak ajánlani tudjuk mindenkinek!
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Mindezt a vár tornyának ab-
lakából Bánffy Piroska is lát-
ta. Elkeseredésében kivetette 
magát az ablakon. Már senki 
sem tudta megakadályozni a 
tragédiát!

Neee!A magyar táma-
dás során azon-
ban Hadik Mihály 
halálos sebet ka-
pott és élettelenül 
esett ki lova nyer-
géből. Egy mere-
dek domboldalon 
zuhant le, míg a 
fák fel nem fogták 
testét.



  Bogojina a neves fürdőhely, Moravske Toplice közelében, 
tőle alig 5 km-re található. Ha erre vezet utunk, akkor már messziről sze-
münkbe akad a falu jelképe, a Krisztus Mennybemenetele templom. A cso-
dálatos tájképi környezetben, a szőlőhegy lábánál álló épület Jože Plečnik 
kiváló munkája.
 Különlegességét nem csak annak köszönheti, hogy formavilága 
nem mindennapi – gondolunk itt elsősorban henger alakú harangtornyára, 
hanem annak is, hogy tervezője több olyan egyedi és méltán zseniális épí-
tészeti megoldást alkalmazott, mely különösen értékessé teszi az épületet. 
Bogojina XIV. századi eredetű, később barokk stílusban átépített templomát 
a helyi gyülekezet az 1920-as években „kinőtte”, nagyobb, tágasabb épü-
letre volt szükség. Az eredeti elképzelés az az volt, hogy a régi templomot 
lerombolják és annak a helyén újat építenek. Plečnik azonban csavart egyet 
a dolgon és gyakorlatilag beépítette a hajdani épületet az újba, ezzel megta-
karította a költségek egy részét, másrészt pedig megteremtette a modern és 
a történeti építészet közötti folytonosságot.  A templomba belépve, megle-
pődve tapasztalhatjuk a modernség mellett a belső tér rusztikusságát. Ezt

Bogojina
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Közben Bánffy Miklósék az utolsó törököt is levágták, így az ostrom a
magyar fegyverek győzelmével ért
véget.

A diadalt azonban beárnyékolta Hadik Mihály és Bánffy Piroska halála.



 elsősorban a vastag falaknak és a fa fö-
démnek köszönheti a templom. A mennyeze-
ten ugyanis a sötétbarnára színezett geren-
dák között deszkázat található, melyeket helyi 
fazekasok színes, égetett agyagedényei díszítenek.
 Azonban Bogojinába nem csak a templom 
és a gyönyörű táj miatt érdemes ellátogatni, hanem 
a kulturális hagyományok miatt is. Itt még él a len-
feldolgozás tradíciója, melynek ápolása érdekében 
minden évben lentiloló összejövetelt tartanak a hely-
béli asszonyok. Ez, és még sok egyéb program a Košič 
Kulturális Napok része, mely visszatérő nagyrendezvé-
nye a településnek. Nevét a reformkor jeles helyi sze-
mélyiségéről, Jožef Košičról (Kossics Józsefről) kapta.

Jože Plečnik

 Mint ahogy említettük, Jože Plečnik ne-
véhez fűződik a bogojinai római katolikus temp-
lom építése. De ki is volt ő valójában? Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy a leghíresebb szlovén építészek 
egyike, aki három európai fővárosban is maradan-
dót alkotott. Bécsben a Zacherl palota, Prágában 
a Hradzsin 1920-1934 közötti felújítása fűződik a 
nevéhez, s őt tartják a modern Ljubljana építésze-
ti megteremtőjének is. Az ő alkotása a szlovén fő-
városban például a Nemzeti és Egyetemi Könyvtár, 
a Žale temető épületei és a sor még folytatható.
 A szlovén 10 centesen Jože Plečnik által meg-
álmodott szlovén parlament terve szerepel – korábban 
pedig az 500 toláros bankjegyet díszítette a portréja, 
ezzel is tiszteletet adva a nemzetközi hírű építésznek!
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No és aztán ide a hegyfokra, ahol elesett Hadik Mi-
hály, egy kápolna épült. Itt helyezték örök nyuga-
lomra. Hát így beszélik ezt mifelénk.

Így igaz!
Egészségünkre!



 Ami Zala megyének Zalakaros és Hévíz, Vasnak Sárvár és Bükfürdő, 
az a Muravidéknek Moravske Toplice. A térség legjelentősebb termálfürdő-
jéről van ugyanis szó, melynek története kísértetiesen hasonlít a lendvaihoz. 
Ezek után nem árulunk el titkot, amikor elmondjuk, hogy itt is szénhidrogén 
kutatás közben tört a felszínre 1960-ban, 1417 méter mélyről a 72 Co-os 
termálvíz. 1962-ben egy 4x4 méteres kis medencével kezdődött el a fürdő 
fejlődése, mivel a helyiek felismerték annak gyógyhatását. Az itteni gyógyvíz 
fájdalomcsillapító és nyugtató hatású, ezért elsősorban reumatikus, légző-
szervi és bőrbetegségekre ajánlott, illetve rehabilitációs célból javasolt.
 Mára egy nagyon komoly, sokrétű fürdőkomplexum jött létre – a 
Terme 3000, melyhez számtalan vendéglátó- és szórakozóhely kapcsolódik, 
nem beszélve a szállodákról, apartmanokról, vendégházakról. Itt nem csak 
modern, élményelemekkel ellátott termálvizes medencéket találhatunk, 
hanem egy 18 lyukú, 50 hektáros területen elterülő golfpályát is, mely fél-
körívben öleli körbe a települést. Gyönyörű a tájba illő, a helyi építészeti 
hagyományokat is figyelembe vevő, de már a XXI. század igényeihez igazított 
apartman falu, melynek közelében teniszpályák várják a sportolni vágyókat.

 A fürdőt megpillantva azonnal szemünkbe tűnik a 22 méter magas 
csúszdatorony, ahonnan a világon egyedülálló módon 360o-os íveket leír-
va csobbanhatunk a medence vizébe. E csúszdapark Szlovénia legnagyobb 
ilyen jellegű létesítménye. Itt aztán mindenki tesztelheti a bátorságát! Aki 
nem fél, az kipróbálhatja Európa negyedik leggyorsabb csúszdáját, ahol 80 
km/h sebességgel is száguldhatunk, vagy a Kamikaze fantázianevűt, ami pe-
dig megismertet a szabadesés élményével.
 Persze, aki a kikapcsolódást nem a fürdőzésben találja meg, az sem 
csalódik Moravske Toplicében! Itt aztán bele lehet kóstolni a muravidéki 
gasztronómia ínycsiklandozó kínálatába és meg lehet ismerkedni Muravi-
dék kiváló boraival. Nagyon sok helyi termelő kínálja portékáit az ide érkező 
turistáknak, akik előszeretettel vásárolják a helyben készült tökmagolajat, 
szőlőlekvárt, sajtokat, mézet stb. Számos helyi rendezvény fókuszában is a 
gasztronómia áll. Moravske Toplicén minden évben megrendezik a Prek-
murska Gibanica Fesztivált, a Prekmurska Šunka Fesztivált, a Bor és Gasztro-
nómiai Fesztivált, Grillversenyt, melyeket csak ajánlani tudunk mindazoknak 
akik nem csak a szemüket akarják hizlalni a csodálatos Muravidéken.

Moravske Toplice
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 Muraszombat és Moravske Toplice között járva áthaladunk Martjan-
ci községen is. Érdemes itt megállni egy kicsit, ugyanis a falu központjában 
álló Szent Márton római katolikus templom épülete számos érdekességet 
tartogat.
 Maga a templom 1392-ban épült a Széchy család jóvoltából góti-
kus stílusban, ugyanis ekkor ők voltak a vidék birtokosai. A templom – a ve-
lemérihez és a turniščeihez hasonlóan – Aquila János freskóiról híres. Itt, 
Martjanciban azonban nem csak freskófestőként tevékenykedett a neves 
művész, hanem ő volt a templom építőmestere is. Mivel az épület a törté-
nelem hányadtatásait szerencsésen átvészelte, ezért gyakorlatilag sértetle-
nül megmaradt az utókor számára. Egyetlen komolyabb beavatkozás érin-
tette csupán, valamikor a XVIII. század végén, ekkor ugyanis a templomhajó 
eredetileg kazettás mennyezete helyett boltozatot emeltek. Ez az oka annak, 
hogy a templom XIV. századi faliképei a mennyezeten jórészt megsemmisül-
tek, azonban a szentélyben eredeti pompájukban megmaradtak. 

 Az Aquila János és valószínűleg tanítványai által készített freskók 
páratlan művészettörténeti remekek. A festményeken feltűnik Erasmusnak, 
a templom lelkészének alakja, sőt magáé Aquila Jánosé is, ami a korabeli 
európai festészetben egyedülállónak tekinthető. A fennmaradt képek közül 
kiemelkedik a Szent Márton életútját bemutató sorozat. Külön érdekessége 
a templomnak, hogy az eredetileg kívül-belül ki volt festve. A külső faliképek 
közül ma már csak a déli homlokzaton maradt fenn egyetlen freskó, mely 
Szent Kristófot ábrázolja. A festmények restaurálása 1925-től gyakorlatilag 
1992-ig folyamatosan tartott, melynek nyomán ma már teljes pompájukban 
tekinthetők meg.
 A már említett XVIII. századi barokk átalakítás során kapott új ol-
tárt a templom, mely ma is látható. Ezt az oltárt 1925-ben Jože Plečnik, a 
híres építész tervei alapján restaurálták, s egy Szent Márton szoborral gaz-
dagították. A fent elmondottak alapján már egyáltalán nem meglepő, hogy 
Martjanci jelentős állomása a Szent Márton Útnak (Via Sancti Martini) és az 
Aquila útnak.

Martjanci
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Via Sancti Martini
 Francia és magyar kezdeményezésre az Európa Tanács 2005-ben 
Európai Kulturális Útvonallá nyilvánította a Szent Márton Utat, mely latinul 
a Via Sancti Martini nevet viseli. Szent Márton Európa legnépszerűbb szent-
je, így személye összekötő kapocs az európai keresztény nemzetek között. A 
Szent Márton Európai Kulturális Útvonal az életéhez és a hozzá kapcsolódó 
vallási kultuszhoz kötődő településeket érintve köti össze a magyarországi 
Szombathelyt és a franciaországi Tours-t. Szombathely, a római kori Sava-
ria volt Szent Márton szülőhelye, innen római katonaként került a mai Ami-
ens-be, ahol megkeresztelkedett. Szent Márton Tours-ban püspök lett, s itt 
is halt meg. Ő Franciaország védőszentje. A luxemburgi Európai Kulturális 
Útvonalak Intézete által kiemelkedő jelentőségű európai kulturális útvonal-
nak minősített Szent Márton Út Franciaországot, Olaszországot, Szlovéniát 
és Magyarországot érinti elsődlegesen. Tours és Szombathely kiindulópont-
tal azonban több mellékút is csatlakozik hozzá, így Horvátország, Szlovákia, 
Csehország, Ausztria, Belgium, Luxemburg, Hollandia és Németország is be-
kapcsolódott a hálózatba.
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  A Kebele-patak völgyében rejtőzik egy kis falucska, Selo 
(Nagytótlak). Aki errefelé kirándul, annak a figyelmét számtalan tábla hívja 
fel arra, hogy itt bizony egy nagyon értékes építészettörténeti kincs rejtőzik. 
Ez a rotunda vagy más néven kerek templom. Bár a falun kívül található, 
mégis könnyen megközelíthető, s közelében parkolót és egy kis információs 
irodát is kialakítottak a helyiek. A templom magányosan áll, csupán egy fa 
harangláb található a szomszédságában, illetve néhány száz méterre a régi 
temető.
 A Szent Miklós körtemplom a XIII. században épült, első okleveles 
említése 1365-ből származik. Régészeti feltárása során derült ki, hogy alapja 
Felsőlendváról származó bazalttufa. Van még egy kapcsolódási pont a két te-
lepülés között, mégpedig a templomosok. Felsőlendva vára esetében a köz-
hiedelem, a Szent Miklós rotunda kapcsán viszont már írásos dokumentum 
– az 1698-as canonica visitatio - véli úgy, hogy alapítói a harcos templárius 
barátok voltak. A XX. században két jelentősebb műemléki   restaurációt élt 
meg az épület: 1956-ban eredeti szentélyének alapjait tárták fel, az 1978-

1979-es munkálatok során pedig a szentély helyén álló tornyot bontották 
le, így nyerte vissza az épület eredeti kora középkori formáját. Az templom 
a már említett bazalttufa alapzaton nyugszik, falai téglából épültek, tetőzete 
pedig zsindellyel fedett. Külső megjelenését tekintve elmondható, hogy falai 
függőleges sávokkal tagoltak, melyeket lizénának nevezünk. Ezek az eresz 
alatti farkasfog díszítésű koszorúhoz csatlakoznak.
 A kis templom belseje is kincseket rejt, tudniillik fennmaradtak késő 
gótikus stílusú freskói. Ezek a XV. századi alkotások a korabeli szépségideál 
alapján (keleties arcvonásokkal), az akkori viselettel ábrázolják az emberala-
kokat. Az alapos régészeti feltárásokból ma már azt is lehet tudni, hogy a 
templombelsőt már a XIV. században kifestették egyszer, de azt megelőzően 
falait csak meszelték. A freskók közül a kupolát díszítők maradtak fenn a leg-
jobban – itt Krisztus alakját pillanthatjuk meg, amint egy szivárványon áll. 
A belső tér további érdekessége az a tíz félköríves fülke, amik valószínűleg 
ülőhelyként szolgáltak hajdan.

Selo
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Egy ismeretlen művész

  A Szent Miklós templom eredeti, XV. századi oltára ma 
a Magyar Nemzeti Galériában látható Budapesten, ahová a Nemzeti Mú-
zeumból került. A múzeumnak pedig Szenczy Ferenc szombathelyi püspök 
ajándékozta valamikor a XIX. század végén, mivel az oltárt a templom 1845-
1846-os átépítése során lebontották. Ezt a műalkotást „Nagytótlaki oltár” 

néven tartja számon a művészettörténet, mely tulajdonképpen egy szárnya-
soltár. Kinyitott állapotban Szűz Mária életének négy állomását mutatja be, 
becsukva pedig a szent magyar királyokat - Szent Istvánt, Szent Imre herce-
get, Szent Lászlót – és a templom védőszentjét, Szent Miklóst ábrázolja.
 Az oltárhoz több „rejtély” fűződik. Egyrészt nem tudni, hogy mi-
lyen ereklyét rejtett az oltárszekrény, erre vonatkozóan semmiféle írásos 
dokumentum nem maradt fenn, illetve alkotójának kilétét sem ismerjük. Az 
ismeretlen művészt „Nagytótlaki Mester” néven jelölik. Annyit tudni róla, 
hogy szóban forgó művét 1490 táján, valószínűleg Felső-Ausztriában festet-
te. Egyes stílusjegyei alapján valószínűleg Aquila János tanítványa lehetett. 
Személyéhez még három, nyugat-dunántúli – a pontos származási hely nem 
ismert - eredetű táblakép kapcsolható. Ez utóbbiakat az esztergomi Keresz-
tény Múzeumban őrzik.
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 A Kerca-patak völgyében fekvő falucska a Szent Márton Út egyik je-
lentős muravidéki állomása. Ezek után nyilvánvalóan nem meglepő, hogy 
templomát Szent Márton tiszteletére emelték valamikor a XIII. században. 
Pontosabban ez nem teljesen igaz, mert eredetileg valószínűleg a Boldogsá-
gos Szűznek szentelték a történelmi források tanúsága szerint.
 Az 1500-as években a protestáns tanok széles körben elterjedtek 
az Őrségben és Muravidéken is. Domonkosfa is protestáns lett, s temploma 
tornyát a lutheránus csillag díszítette. Mégpedig nem is rövid ideig, mert a 
templomot az időközben megerősödő római katolikusok Rosty István vasi 
alispán vezetésével csak 1732-ben tudták visszafoglalni. Az alispán beszá-
molójából tudjuk, hogy a templom freskói ekkor még megvoltak.
 Domonkosfa románkori temploma az isteni kegyelemnek köszönhe-
tően döntően mind a mai napig meg tudta őrizni eredeti formáját, csak fres-
kói lettek áldozatai a vérzivataros századoknak. Római katolikus templom ide 
vagy oda, a helybéliek többsége még ma is evangélikus vallású. A templo-
mért vívott harc már a múlté, elcsitultak a vallási ellentétek. 1902-ban az 

evangélikus közösség is felépítette a maga egyházát, mégpedig neoromán 
stílusban.
 És hogy nem mindennapi helyen vagyunk, azt az a tény is bizonyít-
ja, hogy a világnak talán nincs még egy olyan szeglete, ahol a pletykálkodó 
asszonyoknak „nyelvpénzt” kellett volna fizetniük büntetésképp, mint ahogy 
ezt egy 1640-ből származó magyar nyelvű falutörvényből Domonkosfa kap-
csán tudjuk. Ej, ha még élne ez a törvény, mennyi gazdag falu volna a vilá-
gon!
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Domanjševci - Domonkosfa



  Muravidék északi részének, dombvidéki területét nevezik 
Goričkonak. Ez a táj döntően szlovének és kisebb részben magyarok által 
lakott, mely az Őrséggel, mint néprajzi tájegységgel áll átfedésben.
 Úgy is mondhatjuk, hogy Goričko szívet melengető szépségű kultúr-
táj, ahol dombok, völgyek, gyümölcsösök, szőlők, rétek, szántók, szórt ház-
csoportok (szegek) váltogatják egymást. A domborzat és a nedves kontinen-
tális klíma miatt a dombvidéket kis patakok szabdalják. Természetes tavak 
ennélfogva nem jellemzik, legnagyobb állóvize is egy víztározó, a 13 km2 
kiterjedésű Lendva-tó. Az 1975 és 1979 között épült tározó a Lendva folyó 
felduzzasztásával jött létre. Ma ez az egyik legjelentősebb vizes élőhelynek 
számít Goričkoban. Állat- és növényvilága gazdag, amit különösen tavasz-
szal és ősszel erre autózva meg is tapasztalhatunk. Ekkor ugyanis a békák 
óriási tömegben vándorolnak a tó felé, s eközben a tározó körüli utakat is 
ellepik. Az állatok védelmére közlekedési táblák figyelmeztetnek, ilyenkor 
tehát nem árt az óvatosság!
 Itt Goričkoban sok helyütt megőrződtek a régi hagyományok, mes-
terségek, az évszázados templomok és kastélyok, vagy régi boronaházak, 

pincék. Itt található Szlovénia harmadik legnagyobb szelídgesztenyefája, itt 
találkozhatunk a legtöbb vidrával, itt él az ország legnagyobb evangélikus 
közössége és még sorolhatnánk a legeket tovább! Mindez azt igazolja, hogy 
valóban különleges és nagyon értékes vidéken járunk!
 Az Ausztria, Szlovénia és Magyarország által érintett határtérség 
megőrizte természeti, táji, kulturális értékeit, ezért mindhárom országban 
természetvédelmi oltalom alá helyezték. 2003-ban az osztrák Raab, a szlo-
vén Goričko Naturpark és a magyar Őrségi Nemzeti Park összefogásával lét-
rejött az egységes Raab-Őrség- Goričko Natúrpark.

Goričko és a Goričko Natúrpark
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Egy tipikus goričko-i falu: Križevci

 Igazából szinte bármelyik falucskát is vá-
lasztjuk úti célunknak Goričko-ban, nem fogunk 
csalódni. A táj, a környezet mindenütt szép, a he-
lyiek barátságosak és vendégszeretők. Kell ennél 
több?
 Mégis, ha van rá módunk, látogassunk el 
Križevcibe, mert ez a település több szempontból 
is a vidék eszenciája. Lássuk, miért is! A falu tipi-
kusan szeres szerkezetű: négy dombhátra és há-
rom völgybe települt, öt szerből és néhány hozzá 
kapcsolódó házcsoportból áll. Ez a Kis-Kerka völ-
gye, maga a patak is itt ered.
 Križevci lakossága döntően evangélikus 
vallású, templomukat 1785-ben építették barokk 
stílusban. Ez az épület a község legjelentősebb 
épített öröksége, melyet szépen felújítva áll a 
település központjában. Itt kell elfordulni a Titaj-

ni-hegy felé, ahol a falu legféltettebb kincse, egy 
óriás gesztenyefa található. A helyiek elmondá-
sa szerint legalább hétszáz éves matuzsálemről 
van szó. Azt hogy ez valóban így is van, azt nem 
tudni, de az biztos, hogy a méretei önmagukért 
beszélnek. Több mint 20 méter magas ugyanis és 
törzsének átmérője meghaladja a 3 métert.
 2009-ben egy Európai Unió által finan-
szírozott LIFE projekt keretén belül épült fel 
Križevciben a vidra bemutató központ, mely az 
„AQUALUTRA” nevet viseli. Ez a létesítmény nem 
csupán a vidék vidrapopulációjának megfigye-
lésére jött létre, hanem abból a célból is, hogy 
minél több érdeklődőt ismertessen meg e rejtőz-
ködő, védett állattal.
 Križevci kapcsán mindenképpen meg kel 
említenünk, hogy itt született 1941-ben Szlové-
nia első államfője, Milan Kučan.



  Ha Muravidéken járunk, akkor Felsőlendva (1952 óta Grad, 
előtte Gornja Lendava) szinte kihagyhatatlan turisztikai célpontnak számít. 
Mindezt elsősorban az itt található várkastélynak köszönheti, mely Szlovénia 
egyik legnagyobb ilyen jellegű létesítménye.
 A vár eredete a múlt homályába vész, de régészeti kutatásokból 
tudjuk, hogy a XI. században már létezett. A helyi legenda úgy tartja, hogy 
építése a templomos lovagokhoz kötődik. Mások szerint azonban a várat 
Vasvári Miklós gróf emeltette. Akár így volt, akár úgy, annyi bizonyos, hogy 
a XIV. századra már a térség egyik legfontosabb erősségének számított. Ha 
számba vennénk az összes olyan családot, aki valaha is birtokolta, szinte 
az összes nagy magyar nemesi família nevét fel kellene sorolnunk. Közülük 
most csak a Nádasdyakat említjük meg, mivel a középkori lovagvárat ők ala-
kíttatták át valamikor a XVIII. században a ma is látható barokk stílusú főúri 
várkastéllyá.
 A várkastély egészen a II. világháború végéig jó állapotban megma-
radt, azonban ekkor a térségbe bevonuló és itt elszállásolt szovjet csapatok 
feldúlták és teljesen kifosztották. Ezt követően – 1946-ban - a köztulajdonba 

vett épületbe hivatalokat, családokat telepítettek, mígnem állapota szinte 
teljesen leromlott.
 Az Európai Unió támogatásával jelenleg is folyik az állítólag 365 
szobával rendelkező várkastély felújítása, mely részben meg is valósult már, 
ezért látogatható is. Ha belépünk a Széchenyi család címerével díszített vár-
kapun, akkor egy tágas belső udvarra jutunk, melyet árkádos épületszárnyak 
foglalnak keretbe. A kétemeletes várkastély földszintjén kiállítótermeket ala-
kítottak ki, melyek bemutatják a vidék kézműves hagyományait, természeti 
értékeit – a szövést, pálinkafőzést, a fazekas, a kovács és a tímár mesterséget 
stb. 
 A várkastélyt nagyon szép park övezi, mely botanikai szempontból 
is értékes. Azt mondják, hogy itt találhatók Szlovénia legidősebb tulipánfái. 
A parkban emellett még vérbükkökben, vörös tölgyekben, platánokban, ja-
pánakácokban gyönyörködhetünk.
 Felsőlendva azonban nem csak történelmi, de geológiai érdekes-
ségeket is tartogat a turisták számára. Ezek bemutatását célozza az olivin 
tanösvény, mely a település központjából indulva a hajdani kőbányán, illetve 
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a várkastélyon keresztül körútszerűen vezet. A falu ugyanis egy bazalttu-
fa kibukkanás területén fekszik, mely egyértelműen vulkanikus eredet-
re utal. Az itt fellelhető – például a várhegyet is alkotó – bazalttufa kö-
zépső és felső-pliocén kori, melyben helyenként, olíva zöld színű – innen 
ered a név - olivin kristályok találhatók Szlovéniában egyedülálló módon.
 A várkastély a központja a 2003-ban alakult Goričko Natúrpark-
nak, mely a térség természeti értékeinek védelmét tűzte ki legfőbb céljául.
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A „másik” Almásy

 Ki ne hallott volna a legendás magyar arisztokratáról, utazóról Al-
másy Lászlóról, az „Angol beteg” című amerikai mozisiker ihletőjéről? Szinte 
mindenki!
 No, de azt már kevesen tudják, hogy édesapja, a felsőlendvai szü-
letésű Almásy György (1867-1933) is neves és elismert utazó volt. Ő – fiával 
ellentétben – Kelet felé kalandozott, bejárta Turkesztánt, a Tien-San vidékét, 
Észak-Kínát. Útjai során nem csak földrajzi, hanem zoológia tárgyú kutatá-
sokat is végzett. A belső-ázsiai kirgizekkel kapcsolatos etnográfiai gyűjtemé-
nyét a Néprajzi Múzeum őrzi Budapesten.

Almásy György



 A volt Jugoszlávia, ma pedig Szlovénia legészakibb városa Mura-
szombat (Murska Sobota). Ez a húszezer lakosú település a Muravidék törté-
nelmi központja, legnépesebb helysége. 
 Ahogy a város központjába érünk, azonnal feltűnik a várkastélyt rej-
tő hatalmas park. Itt gyönyörű fasor vezet bennünket a Szapáryak hajdani 
rezidenciájáig. De ne siessünk még annyira! Ha autóval érkezünk a parkhoz, 
akkor több helyütt olyan közlekedési táblákkal találkozhatunk, ami legalább-
is nem hétköznapi – vigyázz, kacsa! De hogy kerülnek a városközpontba ezek 
az állatok? Ha sikerül egy megfelelő helyre leparkolnunk és besétálunk a 
parkba, hamarosan szemünk elé tárul a válasz. A várkastély főbejáratától 
jobb kéz felé eső oldalon, néhány tíz méterre az épülettől egy kis tavacska 
bújik meg a fák között. És itt annyi tőkésréce sütteti magát a napon, hogy az 
csak csuda! A táblákat látva, azért ez nincs mindig így, ezért előfordul, hogy 
az útra keverednek, tehát ezért kell itt óvatosan közlekedni!
 Maga a várkastély Muraszombat egyik legkarakterisztikusabb épü-
lete. Helyén már a középkorban vár állott, melyet a Széchyek birtokoltak. Ők 
voltak azok, akik saroktornyos, négyszög alaprajzú várrá építették át a késő 
középkori hagyományoknak megfelelően. 1605-ben Bocskai István erdélyi 
fejedelem protestáns hajdúi a várost porig égették, mivel az nem nyitotta 
meg előttük kapuit. Ezután a település újjáépült ugyan, de nem az eredeti 
helyén, hanem attól távolabb, a vár közvetlen szomszédságában. A Széchyek 

után a várat a Szapáryak szerezték meg, s várkastéllyá alakították át. Ők már 
barokk stílusban végeztették e munkákat, melyek eredményei ma is jól lát-
hatók: gondoljunk például a gyönyörű főkapura, vagy az egykori díszterem-
re. A várkastély ma kulturális központ, itt kapott helyet a Muravidék néprajzi 
értékeit, hagyományait bemutató kiállítás is.
 A várkastélyt egy nyílegyenes, gyönyörű fasor köti össze az evangé-
likus templommal. Ennek kapcsán meg kell említenünk, hogy Muravidéken 
él a szlovéniai evangélikusok legnagyobb közössége.
 A városkép másik ikonikus épülete a Szent Miklós plébániatemp-
lom. Mai formáját 1910 és 1912 közötti felújítás során nyerte el, amikor is 
Takáts László tervei alapján szecessziós jegyekkel gazdagítva alakították át. 
A XIII. századi épületet az elmúlt évszázadokban sokszor és sokféle stílus-
ban építették át, bővítették ki, egyszóval benne van az elmúlt nyolcszáz év 
minden jelentősebb keresztény építészeti hagyománya (a román, a gótikus, 
a barokk stílus). Legrégibb része a középkori harangtorony, mely 60 méter 
magasra emelkedik ki a környező lakóépületek közül. Ma e templom a 2007-
ben alakult muraszombati püspökség székesegyháza. Takáts László nevéhez 
egyébként több belvárosi épület tervezése is fűződik, melyeket Muravidék 
legszebb szecessziós épületeiként tartanak ma számon.
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Egy elfeledett építész...

 Takáts László Muraszombat város szülötte volt, itt látta meg a nap-
világot 1880-ban. Édesapja, Takáts István az állami elemi iskolában tanító-
ként tevékenykedett. Elemi iskolai tanulmányait helyben, középiskolait pedig 
Kőszegen és Szombathelyen végezte. Építészmérnöki diplomáját a budapes-
ti Műegyetemen szerezte, majd olaszországi és németországi ösztöndíjakat 
elnyerve gyarapította tudását. Hazatérte után a Műegyetemen tanított, 
mint tanársegéd, majd az Országház építésze lett. Legjelentősebb munkáit 
itt, Muraszombaton csodálhatjuk meg, melyek ma is meghatározói a város 
építészeti arculatának!

 De álljunk csak meg egy kicsit a helyi gasztronómia kapcsán! Mura-
szombaton is, mint Muravidéken mindenhol, kiváló éttermeket találunk. A 
szlovén vendégszeretet amúgy is legendás, e téren sem csalódhatunk. Bár-
melyikbe is térünk be, szinte biztosan találkozunk az étlapon a Muravidék 
leghíresebb süteményével, a prekmurska gibanicával. Erről azt tartják, hogy 
a szlovén sütemények királya. A rétestészta között dió, alma, túró, mák, 
túró, alma, dió rétegek követik egymást, amit aztán tejföllel meglocsolnak 
és kisütnek – igazán ízletes és laktató finomság!

Prekmurska gibanica - recept
 A prekmurska gibanica a Muravidék gasztronómiai jelképe, kiváló, 
szinte ellenállhatatlan sütemény, melyet az Európai Unió bizottsága is föld-
rajzi eredetvédettséggel ismert el 2009-ben. Lássuk hogyan is készül:
Hozzávalók:
• Az omlós tésztához: 200 g búzaliszt (100 g rétesliszt, 100 g finom-
liszt), 100 g margarin vagy vaj, egy csipet só vagy cukor, illetve 1 dl hideg víz 
a dagasztáshoz
• A leveles tésztához: 900 g búza finomliszt, 1 db tojás, 1 evőkanál 
növényi olaj, egy csipet só, egy csipet cukor, a dagasztáshoz langyos víz
• A mákos töltelékhez: 300 g darált mák, 100 g kristálycukor, 1 tasak 
vaniliás cukor)
• A túrós töltelékhez: 1,2 kg zsíros túró, 100 g kristálycukor, 2 tasak 
vaníliás cukor, 2 tojás és egy csipet só
• diós töltelékhez: 300 g darált dió, 100 g kristálycukor, 1 tasak vaní-
liás cukor
• almás töltelékhez: 1,5 kg alma – viszonylag savanykás fajtákból, 
egy csipet só, 120 g kristálycukor, 2 tasak vaníliás cukor, egy csipet fahéj
• tejszínes öntethez: 8 dl tejszín, 3 tojás
• zsíros öntethez: 250 g margarin, vaj vagy növényi olaj



 
A prekmurska gibanica készítési módja (négyszögletes sütő-

formában):

 Az omlós (linzer-) tésztát mindig frissen készítik. A lisztet gyúródesz-
kára borítják, hozzáadják a sót vagy cukrot, majd kés segítségével vagy egy-
szerűen hideg kézzel elmorzsolják vele a zsiradékot. A keverékből hideg víz 
(vagy tojás és tej) hozzáadásával gyorsan sima tésztát dagasztanak. 
 A leveles tészta nagyon rugalmas, alacsony zsírtartalmú tészta. 
Készítéséhez száraz, jól fűszerezett liszt szükséges. A lisztet gyúródeszkára 
borítják, közepén lyukat képeznek, hozzáadják a zsiradékot, a sót és a cukrot 
(esetleg egy tojást is), és apránként beledagasztják a lisztbe. A dagasztás 
közben szükség szerint langyos vizet adnak a tésztához, majd addig dagaszt-
ják, míg sima és rugalmas lesz. A leveles tésztát 10 részre osztják, lehetőség 
szerint egy tartalék réteget is félretesznek. 
 Máktöltelék: a máktöltelék finomra darált mákból készül. A kristály-
cukrot és a vaníliás cukrot a mákhoz adják és alaposan összekeverik, majd 
két részre osztják. 
 Túrótöltelék: a tojásokat, a kristálycukrot, a vaníliás cukrot és egy 
csipet sót hozzáadják a túróhoz. Alaposan összekeverik, míg a töltelék álla-
ga sima és kenhető lesz, majd két részre osztják. 
 Diótöltelék: a diótöltelék finomra darált dióból készül. A darált diót 
elkeverik a kristálycukorral és a vaníliás cukorral, majd két részre osztják. 
 Almatöltelék: az almákat meghámozzák, vékony csíkokra reszelik, 
hozzáadják a kristálycukrot, a vaníliás cukrot és a fahéjat. Óvatosan össze-
forgatják. Ha nagyon lédús almát használnak, reszelés után (esetleg kevés 
sóval megszórva) egy darabig állni hagyják, majd a levét kinyomkodják, és 
csak ezután adják hozzá a további hozzávalókat. Végül két részre osztják. 
Tejszínes öntet: az egész tojásokat a tejföllel vagy tejszínnel lassan felverik. 
Az öntetet a prekmurska gibanica egyes töltelékrétegeinek tetejére öntik. 
Nem azonos mennyiségű öntet kerül minden rétegre, így ügyelni kell a tel-
jes mennyiség megfelelő elosztására. A „száraz” töltelékekhez (mák és dió) 
több tejszínes öntetet használnak. Kevesebb öntet szükséges a túrótöltelék-
hez, a legkevesebbet pedig az almatöltelékhez használják (a nagyon lédús 
almához egyáltalán nem is szükséges öntet). Zsíros öntet: a zsíros öntet 
készülhet vajból vagy növényi zsiradékból. A tejszínes öntethez hasonlóan 
a prekmurska gibanica minden rétegének tetejére öntenek a zsíros öntet-
ből. A rétegenként használt öntet megoszlása azonos a tejszínes öntetével.  
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Elkészítik az omlós tésztát és előkészítik a többi hozzávalót. A kész (friss vagy 
hűtőben tárolt) omlós tésztát a prekmurska gibanica sütéséhez megfelelő 
(négyszögletes vagy kerek) formájúra nyújtják. A kinyújtott omlós tészta leg-
feljebb 5 mm vastag lehet. Zsírral kikenik a sütőformát és belehelyezik a 
kinyújtott tésztát, majd villával több helyen megszurkálják. A tésztát néhány 
percre előmelegített sütőbe teszik, míg halványsárga színt kap (ez a lépés 
nem kötelező).
 A leveles tészta a sütőforma alakjától (négyszögletes vagy kerek) 
függően kétféleképpen készíthető:
 Négyszögletes sütőforma: A frissen gyúrt tésztát 10 kis cipóra oszt-
ják. A cipókat olvasztott zsírba, vajba vagy növényi olajba forgatják, hogy 
azok a pihentetés után frissek és rugalmasak legyenek. Pihentetés után a 
cipókat egyesével kinyújtják és újra megkenik folyékony zsiradékkal, hogy a 
további munka során ne tapadjon. Egy előkészített cipót előkészített, kizsí-
rozott sütőformába fektetnek az omlós tésztára úgy, hogy a leveles tészta 
széle túllógjon a sütőforma szélén. A formában lévő leveles tésztát megkenik 
a máktöltelék felével, majd leöntik a tejszínes és zsíros öntettel. A következő 
réteg leveles tésztát a máktöltelék tetejére fektetik. Erre a második réteg 
leveles tésztára rákanalazzák a túrótöltelék felét, és megfelelő mennyiségű 
öntetet öntenek rá (kevesebbet, mint a máktöltelékre). A harmadik réteg 
leveles tésztát a sütőformába fektetik, ráteszik a diótöltelék felét, majd 
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ugyanannyi öntettel öntik le, mint a máktölteléket. Ezután ráfektetik a ne-
gyedik réteg leveles tésztát. Rászórják az almatöltelék felét, majd nagyon 
kevés öntettel leöntik. Ha az almatöltelék nagyon lédús almából készül, nem 
öntenek rá öntetet. Ekkor lefektetik az ötödik réteg leveles tésztát. Innen 
ugyanebben a sorrendben megismétlik az egész eljárást, azaz a máktölte-
lék-réteget túró, dió és alma követi, mindegyik között egy-egy réteg leveles 
tésztával.
 Amikor készen van a nyolc réteg töltelék és köztük a megfelelő leve-
lestészta-rétegek, a nyolcadik réteg leveles tésztát az utolsó töltelékrétegre 
helyezik, leöntik tejszínes vagy zsíros öntettel, majd egy utolsó (kilencedik) 
réteg leveles tésztával letakarják. Levágják a tészta olyan részeit, amelyek 
a prekmurska gibanica összeállítása után a sütőforma szélén túllógnak, és 
ezeket a maradék darabkákat a prekmurska gibanica és a sütőforma pereme 
közé helyezik. A legfelső réteg leveles tésztát a sütőformában zsíros öntettel 
vagy a zsíros öntetből, valamint a tejföl vagy tejszín és tojássárgája elegyé-

ből kevert öntettel bekenik.
 A prekmurska gibanicát hosszú tűvel több helyen megszurkálják, 
egészen a sütőforma aljáig. Közvetlenül az előkészítés után (sütés előtt), 
még azon a napon a prekmurska gibanica megfelelő csomagolóanyagban 
lefagyasztható (mélyhűtőben három hónapig tárolható). A (friss vagy mély-
hűtött) prekmurska gibanicát sütőben egészen átsütik. A sütő hőmérséklete 
egy órán át 200 °C, majd egy újabb órán át 170–180 °C legyen. Ha a prek-
murska gibanicát sütés előtt csak a zsíros öntettel vonták be, tejföllel vagy 
tejszínnel is meg kell kenni, miután a sütési idő végén kivették a sütőből. 

(Forrás: HU C 138/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.6.18)

Prekmurska šunka

Prekmurska gibanica



 Muraszombat tőszomszédságában fekszik Rakičan, vagy más néven 
Battyánfalva. A magyar elnevezés nem véletlen, hiszen a falu birtokosa, a 
Széchy család 1687-ben történt férfiágin való kihalása után a nagyhírű Bat-
thyány família lett.
 Turista szemmel Rakičan legjelentősebb nevezetessége a Batthyá-
nyak várkastélya. A kastély valamikor a XVII. században, több lépcsőben 
épült, főkapuja például 1631-ből való. 1645-ben a törökök felégették, ezu-
tán Batthyány Ádám építtette újjá 1648 és 1655 között. Az ekkor még rene-
szánsz stílusú épületet ezután is folyamatosan alakították, a XVIII. században 
például barokk stílusban építették át. A ma is látható négyszög alakú várkas-
tély egyértelműen ez utóbbi stílus jegyeit hordozza magán. A kastélyépület 
egy gyönyörűen parkosított belső udvart zár körül, de magát az épületet is 
egy nagy kiterjedésű, szépen gondozott kastélypark övezi.
 A kastély sorsa a II. világháború után szinte közhelyesen folytató-
dott: idősotthont rendeztek be a falai között, felújításáról nem gondoskod-
tak, így végül nagyon rossz állapotba került. Változás akkor történt, amikor 
ide költözött a Rakičani Lovasklub, s ettől kezdve megindult a várkastély fel-

újítása. Ma nívós szálláshely és oktatási központ működik az épületben.
 A település és a várkastély ma is a lovassportok térségi központja. A 
lovak és a lovaglás szerelmesei itt hódolni tudnak szenvedélyüknek. Minden 
évben három napra a lovaké a főszerep, ugyanis a kastély és a falu ilyenkor 
rangos díjugrató verseny színtere.

Rakičan
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Magyarország

  Térkép Vas megye
Magyarország
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  Szombathely Vas megye székhelye, a Nyugat-Dunántúl 
egyik legmeghatározóbb városa. Idegenforgalmi szempontból is kiemelke-
dően fontos, hiszen a hajdani Savaria bővelkedik látnivalókban.
 A római birodalom idején az itt áthaladó borostyánkő út az akkori 
Európa egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala volt. A város virágzásának 
tetőpontját Nagy Constantin császár uralkodása idején érte el, aki Savariát 
Pannónia Prima tartomány székhelyévé tette. 
 Az ókori Savaria maradványainak legnagyobb egybefüggő részletét 
a Romkert tárja a látogatók elé. Az ásatások során a Kr. u. 50 körül alapított 
Colonia Claudia Savariensium nyugati városrészének jelentős épületcsoport-
jait tárták fel a régészek. A 4. század elején épített palotában (Nagy) Cons-
tantin, II. Constantius és Valentinianus császár is megfordultak. A császári 
palota épülettömbjének leglátványosabb része az az 50x17 méter nagysá-
gú fogadóterem, melynek padozatát színpompás mozaik díszítette, ez Pan-
nonia ma ismert legnagyobb egybefüggő mozaikfelülete. A Romkertben 
megtekinthetjük többek között az egykori fürdőház és a Mercurius szentély 
alapfalait és azt a bazaltborítású utat, amelyen hajdan a római légiók mene-
teltek.
 Szombathely – Savaria – Szent Márton szülővárosa. A város az egyik 
kezdő- vagy végpontja a Via Sancti Martini-nek, a Szent Márton Zarándokút-
nak, mely Szombathelyt köti össze a franciaországi Tours-szal.

 A hagyomány szerint a szent szülőháza fölé épített Szent Már-
ton-templom valójában a Kárpát-medence egyetlen, a IV. század óta folya-
matosan használt kultuszépülete. Az egykori temetőkápolna helyén már a 
IX. században templomot emeltek. A Szentély román kori és gótikus részle-
teket őriz. Az épület jelenlegi barokk formáját 1668-72 között nyerte el. 
 A város emblematikus műemlék épülete a székesegyház. Magyar-
ország harmadik legnagyobb templomát, a lebontott vártemplom és vár-
palota helyén Szily János püspök építtette. A római maradványokra épült 
templom Hefele Menyhért fő műve. Alaprajza latin kereszt, megnyújtott 
szentélyrésszel, rövid kereszthajószárnyakkal. Itt ismételte meg Kunc Adolf 
és Eötvös Loránd a Föld forgását bizonyító ingakísérletet. A II. világháború-
ban a várost ért bombatámadás során a Székesegyház súlyosan megsérült, 
a csodálatos mennyezeti freskóknak és oltárképeknek csak csekély hányadát 
sikerült megmenteni. Az oltáron elhelyezett Szent Márton Herma a szent 
ereklyecsontjait őrzi, melyeket Tours érseke ajándékozott az egyházmegyé-
nek 1913-ban. II. János Pál pápa szombathelyi látogatásakor ennél az oltár-
nál imádkozott. Emlékét az itt elhelyezett bronzrelif őrzi.
 Szombathely legszebb késő-barokk palotája a Püspöki Palota, amely 
a XVIII. század végén épült Hefele Menyhért tervei alapján, az egykori kö-
zépkori vártemplom közelében. A földszinti boltozott kocsibejárójából dí-
szes lépcsőház vezet a palota legszebb termébe, melynek belső terét Anton 
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 Maulbertsch falképei és mennyezetfreskói díszítik. 1991-ben II. Já-
nos Pál pápa a palota erkélyéről mondott áldást a hívőkre. A Püspöki Palota 
látogatható részében találjuk az Egyháztörténeti Múzeumot.
 A Püspöki Palota földszintjén látogatható a Sala Terrena, hazánk 
első múzeuma, ahol az egykori középkori várban, majd Szily János püspök 
által gyűjtött római korból származó feliratos kövek láthatók; a köveket va-
laha Mátyás király is megcsodálta. A terem falait Dorffmaister Savaria antik 
emlékeit megörökítő freskói díszítik.
 A régészeti, néprajzi, történeti és természettudományi gyűjtemé-
nyeiben mintegy félmillió tárgyat őrző Savaria Múzeum Szombathely és Vas 
megye legfontosabb múzeuma. Emeleti termeiben a Tájak – korok – telepü-
lések című állandó kiállítás tekinthető meg. Mindhárom régészeti teremben 
méretarányos, az eredeti térszínt érzékeltető látványos makettek nyújtanak 
segítséget a településtörténeti összehasonlításhoz. Az épület alagsorában 
elhelyezett római kőtár (lapidarium) legjelentősebb emlékei: a Capitoliumi 
triász szobortorzók, a fogadalmi oltárok (votiv emlékek), pogány és ókeresz-
tény sírkövek.
 A Vasi Múzeumfalu építését Szombathelyen, 1968-ban kezdték 
meg, ami így az ország második skanzeneként 1973-ban nyitotta meg ka-
puit. A szabadtéri néprajzi múzeum igyekszik visszaadni a régi vasi falvak 
hangulatát. A házak elhelyezése hozzávetőlegesen az eredeti állapotokat 

tükrözik vissza, a zárt épületsorok utcaszerűen, a szórványtelepülések házai 
lazább térközökkel épültek újra. Az épületegyüttesek egy valóságos faluként 
idézik fel a letűnt évszázadok hagyományos paraszti ház- és lakáskultúráját, 
életmódját. A múzeumfalu portáin, lakóházaiban és gazdasági épületeiben 
találkozni lehet a házkörüli munkákkal és a népi mesterségekkel foglalatos-
kodó emberekkel. A tradicionális épített környezeten túl megismerhetők itt 
a hagyományos kerti zöldségek és virágok, a régi gyümölcs és szőlőfajták, a 
szántóföldi növények és a térség hagyományos állatfajtái is.
 A kultúrtörténeti értékek megtekintése után, ha egy kicsit másra 
vágyik a turista, bátran ajánlhatjuk a természeti csodákban gazdag Kámoni 
Arborétum-ot. A Kámoni Arborétum alapítója a jogi végzettségű, majd ön-
képzéssel világhírű dendrológussá vált dr. Saághy Istvánt volt. Ő kezdte el az 
egzotikus fák és cserjék tudatos gyűjtését az 1890-es évek elejétől. A Kámo-
ni Arborétum ma Pannónia egyik legszebb gyűjteményes kertje. Területén 
megtalálható a 300 fajtából és 3000 darabból álló rododendron gyűjtemény, 
a több mint 100 fajtát számláló magnólia vagy a hasonlóan gazdag japán-
juhar gyűjtemény. Egyedülállóak hazánkban a törpe örökzöldek és a hazai 
nemesítők fajtáinak gyűjteményei, továbbá az ún. dendrokolor sziklakert. Az 
arborétumban 10 látványos, könnyen érthető ismeretterjesztő tábla vezet 
be az arborétum és az erdészeti kutatások világába.
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Búza málé (recept)

 Szombathely apropóján a vasi gasztronómiáról is mindenképpen 
szólnunk kell néhány szót, annál is inkább, mivel a hagyományos ízekkel itt 
a megyeszékhelyen is számtalan helyen találkozhatunk. A tradicionális helyi 
konyha remekei közül, most egy egyszerű süteményt ismertetünk meg az 
olvasóval, mégpedig a búza máléét.

Hozzávalók 4 személyre:
½ kg  finomliszt  
2,5 dl langyos tej
2,5 dkg élesztő
2 egész tojás
csipet só
3 evőkanál (púpozott) kristálycukor

A 2,5dl langyos tejben felfuttatunk 2,5 dkg élesztőt egy evőkanál kristálycu-
korral. Aztán ehhez adjuk a lisztet, tojást, és a többi cukrot, majd fakanállal 
jól összekeverjük. Ezeket kizsírozott tepsibe öntjük, konyharuhával betakar-

juk, és duplájára kelesztjük. Megszórjuk aszalt szilvával, vagy idénygyü-
mölccsel, aztán készre sütjük. Népszerű és laktató sütemény hétköznapokon 
és ünnepeken egyaránt.

(Forrás: A múlt kincsei-vidék ízei / Kukoth Istvánné receptje)



 Kőszeg Nyugat-Magyarország legbájosabb kisvárosa, amely szám-
talan kulturális, történelmi és természeti értéket rejt. A sorban az ötödik 
az ország műemlékekben leggazdagabb települései között. Ezek a kincsek a 
„becsületkasszák” városának felfedezésére csábítják az utazót. 
 A négy saroktornyos Jurisics- vagy Eszterházy vár a XIII. században 
épült, a mai alakját az 1777-es tűzvész után nyerte el. A Vármúzeumban 
megtekinthetők Kőszeg történeti emlékei, a várostrom fegyverei valamint 
a maga nemében egyedülálló Szőlő Jövésének Könyve, amelyben 1740-óta 
örökítik meg a friss szőlőhajtásokat rajzok és szöveges bejegyzések formájá-
ban. A városban 11 órakor is harangoznak, így emlékezve az 1532. évi ost-
rom hőseire, Jurisics Miklósra és a kőszegi várvédőkre.
 A Jurisics tér egykoron a vásárok és a társadalmi élet színtere volt. 
A tér közepén elhelyezkedő Mária szobor helyén állt a középkorban a pel-
lengér. A kőszegi Városháza Magyarországon egyike azon kevés középület-
nek, mely funkcióját több évszázada, létrejöttétől napjainkig megőrizte. A 
téren található az Arany Egyszarvú Patikamúzeum, melyben XVIII. századi 
patika berendezést tekinthetnek meg az érdeklődők. A Jurisics tér leghang-
súlyosabb épületei a Szent Imre templom és a város legrégibb temploma 
a Szent Jakab templom. Érdekesség, hogy a két templom csupán néhány 
méterre fekszik egymástól, ezt a középkori Kőszeg magyar és német lakos-
ságának vallási vitája eredményezte. A Szent Jakab templom homlokzatán a

Kőszeg
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 jezsuiták, a piaristák és a bencések jelképei láthatók. Különös figyelmet 
érdemelnek a templom középkori falfestményei, melyek Szent Kristófot, 
a Háromkirályok jelenetet és a Köpenyes Madonnát ábrázolják. A Szent 
Benedek oltár mellett található Jurisics Miklós gyermekeinek síremléke. 

A kőkecske

(Őrségi népmonda
nyomán)
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 A gótikus és reneszánsz elemeket is magán viselő Szent Imre temp-
lom főbejárata felett figyelemre méltó az 1722-ben idehelyezett Szent Imre 
szobor, illetve a templom copf stílusú szószéke. A templomokkal szemben 
találjuk azt a patinás épületet, mely a Postamúzeumnak ad otthont. A tö-

rök ostrom 400. évfordulója alkalmából épített Hősök kapuja helyén állt a 
város 1880-ban lebontott déli Alsó kaputornya, amely fontos szerepet ját-
szott a védelemben.  A Hősök kapuja alatt áthaladva a Fő térre érünk. A Te-
ret barokk és klasszicista stílusú épületek szegélyezik. Az itt található Arany
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1526 után sötét fellegek gyülekeztek Magyarország ege felett. A törökök végigrabolták 
az országot kelettől, nyugatig, s ha már idáig eljutottak, 150 évig nem is akaródzott 
nekik visszamenni!

De mindennek vége szakad egyszer… Savoyai Jenő herceg vezetésével 
a keresztény seregek megállíthatatlanul törtek előre.

-Előre fiaim!



Strucc Szálloda már az 1590-es években is foga-
dóként üzemelt. A téren található Szentháromság 
szobrot a város polgárai 1713-ban a pestisjárvány 
után vezeklésként állíttatták. A neogót stílusban 
1892-94 között épült Jézus Szíve plébánia temp-
lom harangtornyában időközönként Händel Saul 
című operarészletének átirata szólal meg harang-
játék formájában.
 A Kőszegi-hegység sokszínű élővilágát 
mutatja be a Bechtold István Természetvédelmi 
Látogatóközpont. Az Őrségi Nemzeti Park Igazga-
tóság 540 négyzetméter alapterületű természet-
védelmi látogatóközpontot létesített Kőszegen. A 
látványos épület célja, hogy a természet szépsé-
geire, örökítik meg a friss szőlőhajtásokat rajzok 
és szöveges bejegyzések formájában. A városban 
11 órakor is harangoznak, így emlékezve az 1532. 
évi ostrom hőseire, Jurisics Miklósra és a kőszegi 
várvédőkre. A Jurisics tér egykoron a vásárok és a 
társadalmi élet színtere volt. A tér közepén elhe-

lyezkedő Mária szobor helyén állt a középkorban 
a pellengér. A kőszegi Városháza Magyarországon 
egyike azon kevés középületnek, mely funkcióját 
több évszázada, létrejöttétől napjainkig megőriz-
te. A téren található az Arany Egyszarvú Patikamú-
zeum, melyben XVIII. századi patika berendezést 
tekinthetnek meg az érdeklődők. A Jurisics tér leg-
hangsúlyosabb épületei a Szent Imre templom és 
a város legrégibb temploma a Szent Jakab temp-
lom. Érdekesség, hogy a két templom csupán né-
hány méterre fekszik egymástól, ezt a középkori 
Kőszeg magyar és német lakosságának vallási vitá-
ja eredményezte. A Szent Jakab templom homlok-
zatán a jezsuiták, a piaristák és a bencések jelképei 
láthatók. Különös figyelmet érdemelnek a temp-
lom középkori falfestményei, melyek Szent Kristó-
fot, a Háromkirályok jelenetet és a Köpenyes Ma-
donnát ábrázolják. A Szent Benedek oltár mellett 
található Jurisics Miklós gyermekeinek síremléke. 
A gótikus és reneszánsz elemeket is magán viselő
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A törökök pedig futottak, ahogy a lábuk bírta. Nem érdekelte már őket a sok rablott 
kincs, csak az életüket igyekeztek megmenteni!

-Várj meg 
Ahmed, drága 
barátom!

-Azt lesheted!

Jó két évszázaddal később az Őrség-
ben egy szegény ember a földjére 

igyekezett, hogy ott szénát gyűjtsön 
az állatainak.
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Szent Imre templom főbejárata felett figyelemre méltó az 1722-
ben idehelyezett Szent Imre szobor, illetve a templom copf stí-
lusú szószéke. A templomokkal szemben találjuk azt a patinás 
épületet, mely a Postamúzeumnak ad otthont. A török ostrom 400. évfor-
dulója alkalmából épített Hősök kapuja helyén állt a város 1880-ban lebon-
tott déli Alsó kaputornya, amely fontos szerepet játszott a védelemben.  
 A Hősök kapuja alatt áthaladva a Fő térre érünk. A Teret barokk 
és klasszicista stílusú épületek szegélyezik. Az itt található Arany Strucc 
Szálloda már az 1590-es években is fogadóként üzemelt. A téren talál-
ható Szentháromság szobrot a város polgárai 1713-ban a pestisjárvány 
után vezeklésként állíttatták. A neogót stílusban 1892-94 között épült 
Jézus Szíve plébánia templom harangtornyában időközönként Händel 
Saul című operarészletének átirata szólal meg harangjáték formájában.
 A Kőszegi-hegység sokszínű élővilágát mutatja be a Bechtold István 
Természetvédelmi Látogatóközpont. Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság 
540 négyzetméter alapterületű természetvédelmi látogatóközpontot léte-
sített Kőszegen. A látványos épület célja, hogy a természet szépségeire, il-
letve a környezettudatos életvitelre irányítsa a kirándulók figyelmét, s hogy 
Kőszegre hívja az élővilág titkai iránt érdeklődőket. A 2010-ben „Az év öko-
turisztikai létesítménye” pályázaton legjobbnak ítélt látogatóközpontban a 

természetvédelmi bemutatáshoz használt eszközök sokfélesége és mennyi-
sége hazai viszonylatban kiemelkedő. A látogatóközpontban olyan kiállítá-
sok látogathatók, melyek hűen szemléltetik a környék jellegzetes élővilágát.
 Az interaktív kiállító teremben a gyerekek játékos formában is-
merkedhetnek a természettel. A hét kiállító-egységben a madarak életét 
kísérhetik figyelemmel, számos érdekesség mellett sötétkamrában hall-
gathatják az éjszaka madárhangjait, kamera segítségével pedig a siketfajd 
hétköznapjait is megleshetik. A kertben található Búbos cinege élményös-
vényen a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a természettel. Óriás 
kirakó, forgatható kockák, gólyalabirintus és sok más érdekesség várja őket. 
 

Egyszer csak valami neszt hallott a közeli erdőből, gondolta megnézi mi lehet ez!

-Keresd Bodri!



 A látogatóközpont körül kialakított Al-
pannonia szabadidőparkban izgalmas játszótér, 
pihenésre és a szabadban való falatozásra csábító 
tűzrakóhelyek, padok és asztalok, esőbeállóként 
is működő szabadtéri színpad biztosít kellemes 
környezetet mindenki számára. A központ mel-
lett található egy aprócska arborétum, a Chern-
el-kert. A helyi jelentőségű védett természeti 
terület a Chernel család birtoka volt, amelyet 
1898-ban Chernel István kőszegi származású or-
nitológus madárvédelmi mintateleppé alakított.
 A mintegy 2,5 hektárnyi terület közel 
kétszáz fásszárú növénye között a legjelentősebb 
érték a kínai vörösfenyő. Napjainkban a kertben 
sérült madarakat gondozó telep működik ahol a 
látogatók testközelből figyelhetnek meg élő ma-
darakat. Itt tekinthető meg hazánk egyetlen, élő 
védett növényeket bemutató tanösvénye is.
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Hát ahogy ott leskelődik, nézelődik, észreveszi, hogy a fűben ott hever egy kis 
kőkecske.

-Hűha, ez meg 
micsoda?

Na, gondolta ez biztosan ér valamit, felrakta hát a szekerére és gyorsan hazafelé 
vette az irányt.



Ják
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 Ják Európa hírű műemléke a monumentális, csodálatos bencés 
apátsági templom, mely széles körben ismertté tette a község nevét. Ez az 
épület a magyarországi román kori építészet ikonikus példája, egyszerűen 
kihagyhatatlan program mindenki számára. 
 A Ják nemzetség nevéhez fűződik az alapítása, akikről első hallásra 
valamiféle ősi magyar nemesi családra gondolhatnánk. Az igazság az, hogy 
esetükben egy bajor lovaghoz, bizonyos Wasserburgi Wecellinhez vezetnek 
a családi szálak, akiről gyanítható, hogy 896-ban ősei nem lovagoltak Árpád 
vezér jobbján Vereckénél.
 Wasserburgi Wecellin egyébként Szent István király feleségének, 
Gizella királynénak a kíséretébe tartozott, a királyi testőrség parancsnoka 
volt, aki szolgálatai fejében nagy birtokokat kapott, köztük a jákit is. Az így 
megszülető és ízig-vérig magyarrá váló, tehetős Ják nemzetség egyik tagja 
–Márton-, itt alapította meg a bencés apátságát, valamikor 1220 körül, mely 
köré hamarjában egy falucska is formálódott. A templomot 1256-ban szen-
telték fel Szent György tiszteletére.

 Bár a Ják nemzetség leszármazottai sem a tájépítészethez, sem 
pedig a feng-shuihoz nem értettek gyaníthatóan, mégis mesteri módon ki-
fundálták, hogy hova is építsék fel hatalmas bazilikájukat. A jáki templom 
ugyanis egy fennsík jellegű területen áll, amit 10-15 km távolságból is gyö-
nyörűen lehet látni. Az ide érkező látogatókat már messziről hívogatja a két-
tornyú, zömök templom sziluettje, s bizony, aki nem rest egy kis időt szánni 
rá, azt akár először jár itt, akár többedik alkalommal, biztosan le fogja nyű-
gözni az épület szépsége.
 A templomot délről fal övezi, melyen egy 1663-ban épített barokk 
kapun keresztül juthatunk be. Szemben, a templom déli bejárata tűnik fel, 
mely a közrendűek bebocsátása szolgált, ezért díszítése elmarad a főkapué-
tól. Ez utóbbit a templom nyugati oldalán, a két hatalmas harangtorony öle-
lésében találjuk. Nehéz frappáns jelzőket találni rá, ezt valóban látni, érezni 
kell.
 A monostort 1532-ben a törökök felprédálták, ekkor semmi-
sültek meg az épület szobrai, pontosabban csak részben, mert a törökök 
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célirányosan romboltak, ugyanis - a muzulmán tanításnak megfelelően, 
mely az ornamentikában tiltja az emberábrázolást - csak az emberalakok fe-
jeit tördelték le ekkor nagy műgonddal. A főkapu apostolait és Jézus Krisztus 
szobrát sem kímélték, ezek hiányzó részeit – konkrétan az emberfőket - a 
barokk korban újrafaragták és kiegészítették velük a megmaradt torzókat.
 A templomba belépve a jellegzetes, román stílusú épületekre 
jellemző kép fogad. Viszonylagos félhomályban sorakoznak a boltoza-
tot tartó, vaskos, nagy nyolcszögletű oszlopok. A falakat freskók is dí-
szítik, melyek közül sárkányölő Szent György ábrázolását emelnénk ki.
 Mivel a jáki templom apátsági templom volt, és a szerzete-
sek plébánosi feladatokat nem láthattak el, így a falu népe kapott egy 
másik templomot: ez a Szent Jakab kápolna, mely a hatalmas bazi-
lika főbejáratával majdnem szemben épült. Egy, az apátsági temp-
lomhoz mérve sokkal kisebb, kevéssé díszített román kori rotundáról 
(körtemplomról) van szó, melyet azonban 1896 és 1904 között olyan 
mértékben átépítettek, hogy eredeti stílusjegyei alig ismerhetők fel. Kü-
lön érdekessége, hogy padozata alatt egy másik körtemplom nyomait fe-
dezték fel a régészek, melynek eredete a történelem homályába vész.
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Otthon aztán alaposabban megvizs-
gálta a kőkecskét, de akárhogy nézte, 
rázogatta, semmi különöset nem talált 
rajta.

-Édesapám, adja ide 
játszani!



Sárvár
43

 Vannak olyan települések, városok, melyeknek sorsa szorosan ösz-
szefonódott egy-egy család, dinasztia, uralkodóház történetével. A szlovéni-
ai Celjéről például a Cilleiek, Lendváról a Bánffyak, az erdélyi Vajdahunyadról 
a Hunyadiak, a Rába menti Körmendről a Batthyányak, Keszthelyről a Fes-
teticsek jutnak azonnal az eszünkbe. És hasonló a helyzet Sárvárral is, hi-
szen ha meghalljuk a város nevét, mindjárt a Nádasdy-famíliára gondolunk. 
 Sárvár és a Nádasdy-vár összetartozó fogalmak, hiszen ez az erős-
ség a város szimbóluma. A történeti források először még, mint királyi vá-
rat említik 1327-ben, melyet később több nemesi család birtokolt. Ezek 
közül a Kanizsaiak emelendők ki, egyrészt mert ők bírták a legtovább, más-
részt mert a XV. század végére ők építtették ki a zárt udvarú, védművekkel 
övezett várat, harmadrészt pedig azért, mert rajtuk keresztül – pontosan 
szólva Kanizsai Orsolya házasságkötésével – került a Nádasdyak birtokába. 
Még e házasság előtt 1532-ben Kanizsai Orsolya egyedül védte Sárvárt a 
törökökkel szemben, majd miután nőül ment Nádasdy Tamáshoz, 1549-
től megkezdte a vár végvárrá történő átalakítását, megerősítését, amit 

aztán fia, a híres „erős, fekete bég”, Nádasdy Ferenc folytatott tovább 
1562-ig. Ekkor épült az öt erős olaszbástya és a széles vizesárok. Nádasdy 
Ferenc egyébként korának egyik legjelentősebb magyar hadvezére volt, 
aki ez irányú képességeit a tizenöt éves (1591-1606) háborúban csillog-
tatta meg igazán. A Nádasdyak hatalma ebben az időben nőttön-nőtt és 
csakhamar Magyarország leghatalmasabb főuraivá váltak. Fia, akit tör-
ténetesen szintén Nádasdy Ferencnek hívtak, belekeveredett a Wesse-
lényi-féle Habsburg ellenes összeesküvésbe, így fő- és jószágvesztésre 
ítélték. A Nádasdyak csillaga leáldozott, minden birtokukat elvesztették.
 Sárvár a hozzá tartozó uradalommal együtt gróf Draskovich Miklós 
tulajdonába került, miután a gróf kifizette érte az akkor horrorisztikusnak 
számító 1,3 millió forintos vételárat. Ettől az időtől kezdve Sárvár katonai és 
gazdasági jelentősége fokozatosan csökkent. Utoljára, a XIX. század elején a 
modenai Erstei-család végeztetett rajta komoly átalakítást. A vizesárkokat 
feltöltötték, s a középkori várépületet klasszicista stílusban újították fel. Utol-
só birtokosai a bajor Wittelsbach-ház királyi hercegei voltak, akik 1945-ig
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használták. Sárvárt azonban nem csupán váráról ismerhetjük, legalább eny-
nyire Európa hírű fürdőjéről is. Mint a legtöbb magyarországi termálfürdő 
esetében, itt is kőolajkutatás során leltek a gyógyító erejű vízre 1961-ben. 
Ezt két kút szolgáltatja, az egyik 1200 méter mélyről 43 Co-os, a másik pe-
dig 2000 méter mélyről 83 Co-os vízzel látja el a fürdőkomplexumot. Sárvár 
termálturisztikai jelentőségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 2013-
ban és 2014-ben is a negyedik legnépszerűbb fürdőhely volt Magyarorszá-
gon a vendégéjszakák alapján. A folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően 
ugyanis Sárváron egy minden ízében modern, a kor igényeinek maradék-
talanul megfelelő fürdőkomplexum jött létre. Nagy, egymástól elkülönülő, 
mégis egységes egészet alkotó funkcionális egységekből áll: ilyen a gyógy-
fürdő szárny, a családi élményfürdő szárny, a szabadtéri fürdő részleg és a 
szaunavilág. Mindez számos szórakozási, wellness, vendéglátói szolgáltatás-
sal egészül ki, hogy valóban komplex kínálatot legyen képes nyújtani a fürdő. 
A sárvári fürdőben tehát mindenki megtalálhatja a számítását, csak ajánlani 
tudjuk kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
 Biztosan vagyunk egynéhányan, akiknek a retinájába égett az 1980-
as évek Sárvári Termálkristályt népszerűsítő reklámja: nehéz volna feledni 
a lépcsőkorláton csúszkáló nagyikat és az IKARUSZ buszba 15 méterről, egy 
lendülettel beugró nyugdíjas bácsikát! Mindezt azonban csak azért hoztuk 
fel, hogy megemlékezzünk arról, hogy valaha a magas sótartalmú gyógy-

vízből egy lepárló segítségével fürdősót állítottak itt elő, s ez köszönhetően 
az előbb már oly színesen felidézett reklámnak, valóban nagyon népszerű 
volt anno Magyarországon. Sárvár Rábasömjén nevű településrészén talál-
ható termálkút szolgáltatta a vizet, melynek 100 literjéből 8 kg sót tudtak 
lepárolni a Sárvári Állami Gazdaság helyi üzemében. Ma már azonban hiába 
keressük a drogériák polcain a Sárvári Termálkristályt, mert a technológia 
elavulása miatt gyártását 2005-ben végleg megszüntették.
 Bár ezt az élményt már nem ismerhetjük meg, mást annál inkább! A 
fürdő tőszomszédságában található ugyanis a Sárvári Kalandpark, ahol 8 kü-
lönféle kötélpálya, 10 méter magas mászófal és íjászpálya várja a vállalkozó 
szellemű vendégeket.
 Miután megmártóztunk a fürdő vízében, és kipróbáltuk bátorságun-
kat a kalandparkban, ismét egy kis kultúrtörténeti szemlélődésre invitáljuk a 
kedves olvasót. Ugyanis vétek volna nem megcsodálni a hajdani piactéren, 
ma Kossuth-téren álló, szépen felújított, fehér és meleg sárga színekben tün-
döklő Szent László templomot. És ha már itt vagyunk, vessünk egy pillantást 
a tér déli oldalára, ahol a városháza épülete emelkedik, mely 1872 és 1882 
között épült. Az eklektikus stílusú palota tervezője a sárvári születésű Gesch-
rey Lajos volt.
 Sárvár sokszínűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 
a vár és a Kossuth-tér közvetlen közelében egy újabb, országos hírű 
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nevezetességet találunk, mégpedig a Sárvári Arbo-
rétumot. Ezt a 9,2 hektár területű gyűjteményes 
kertet, úgy tartják számon, mint Magyarország 
egyik legrégebbi eredetű botanikai gyűjteményét. 
Históriája 1532-ben kezdődött, amikor Nádasdy 
Ferenc és Kanizsai Orsolya zöldséges és gyümöl-
csös kertet alakíttatott ki a vár szomszédságában. E 
kert olyan nagy hírnévre tett szert, hogy termése-
iből, virágaiból, gyümölcseiből, oltóágaiból a bécsi 
császári udvarba is rendszeresen szállítottak. 1671 
után – Nádasdy Ferenc kivégzését követően – a 
kert tönkrement, csak néhány gyümölcs- és tölgy-
fa maradt meg ebből az időből. (1932-ben pusztult 
el az a kocsányos tölgy, melyet addig Magyarország 
legnagyobb fájaként tartottak számon.) 1812-ben 

létesült a szó valódi értelmébe vett arborétum, 
mely két nagy egységből állt: egyikben gyümöl-
csöst alakítottak ki, a másikban pedig angolkertet. 
Az arborétum mesterséges tavait 1860-ban épí-
tették ki. Sárvár eme ékességében ma 300 fa- és 
cserjefaj csodálható meg, mely a termálfürdő és a 
vár látogatói között is népszerű úti célnak számít!

Új Testamentum
 A magyar művelődéstörténetben Sárvár rangos helyet foglal el, el-
sősorban a XV és XVII. században a Nádasdy család e téren betöltött szerepe 
miatt. E főúri család ugyanis nem csak hatalma és birtokai gyarapításával 

foglalatoskodott, de legalább ennyire iparkodtak a művészetek és a kultú-
ra bástyájává tenni lakóhelyüket. Nádasdy Tamás például Sárvár-Újszigeten 
nyomdát alapított, ahol 1541-ben került kiadásra Sylvester János „Új Test-
amentum” című műve. E könyvet úgy tartjuk számon, mint az első teljesen 
magyar nyelvű, Magyarországon nyomtatott könyvet.
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Még éjszaka sem tudott aludni, folyton azt érezte, hogy ez nem egy egyszerű szobor, 
de a titkát megfejteni nem tudta.

Pedig abban reménykedett, hogy sokat ér a szobor, mert bizony olyan szegények 
voltak, hogy ételükbe még sóra sem tellett.

-Hát ez meg micso-
da?-Leves, de nincs 

mit belerakjak!



 A magyar honfoglalást követően Magyarország védelmét egy 
sajátos határvédelmi rendszer, a gyepü szolgálta a korai középkorban. E 
döntően természetes védvonal védői magyarok, illetve csatlakozott né-
pek – esetünkben székelyek és besenyők –voltak, akik katonai szolgá-
lataik fejében bizonyos kiváltságokat kaptak. Az Őrség neve is innen, e 
védelmi szerepből ered. És mivel az itt élők sajátos feladatot láttak el, 
jogállásuk is különbözött másoktól, sőt a későbbiek során még vallá-
suk is, az Őrség nem csupán egy történelmi tájegységgé vált, hanem egy 
önálló néprajzi egységgé is. Az ilyen értelembe vett Őrség területének 
döntő része Magyarországon, kisebbik pedig Szlovéniában található.
 Az őrségi szelíd dombokat hatalmas erdők borítják, melye-
ket kis patakok szabdalnak, legelők és rétek tarkítanak. A táj telepü-
lésszerkezete is sajátos: úgynevezett szeres településstruktúra jel-
lemzi. Az Őrség sajátossága, hogy itt nagy számban maradtak meg a 
tradicionális XX. századi településképet meghatározó parasztporták.
 Az Őrség ezernyi csodáját biztosan nem tudjuk mind számba ven-
ni, éppen ezért most csak felvillantunk néhányat ezek közül, mely arra ta-
lán jó, hogy felcsigázzuk vele a turisták kíváncsiságát. Kezdjük a vidékkel 
történő ismerkedésünket Őriszentpéterrel, melyet az Őrség fővárosaként 
tartanak számon. Nevét a Templomszeren álló román kori Szent Péter 
római katolikus templomról kapta, mely a városka egyik legjelentősebb

Őrség (Őriszentpéter, Velemér, 
Magyarszombatfa, Pankasz)
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látványossága. 1230 körül épült, majd a XIV-XV. században gótikus stílu-
sú részekkel bővítették. Ebben az időben a protestánsok kezébe került, s 
csak 1730-ban kapták vissza a római katolikusok. Érdekessége még, hogy 
1550 körül a törökkel szembeni védekezés végett kis végvárrá alakították át. 

-Károly, látja már a gyerek se tudja megenni! Adja el azt a hitvány 
szobrot, másunk úgy sincs!

-Hogy az a....!
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 Itt az Őrségben azonban nem csak Őriszentpéteren találkozhatunk 
gyönyörű árpád-kori egyházi épülettel, hanem például Veleméren is. En-
nek sajátossága, hogy építészeti jegyeiben a késő román és a kora gótika 
formakincse egyaránt megjelenik. A veleméri templom legnagyobb érté-
kei azonban azok a freskók, melyeket Aquila János készített 1377 körül. A 
templom a XVI. században a protestánsok kezébe került, ekkor a templom-
belsőt fehérre meszelték. A falu ugyan mindmáig megmaradt a reformá-
ció hitén, a templomot mégis 1732-ben a római katolikusok visszakapták. 
Ez majdnem megpecsételte a sorsát, mivel egyáltalán nem használták, 
így tetőzete beszakadt, belsejéből fák nőttek ki. Végül több alkalommal is 
renoválták, így nyerte vissza egykori szépségét. Velemér egyik fontos állo-
mása az Aquila-útnak, mely a neves művész legszebb és máig fennmaradt 
alkotásait fogja össze egy tematikus úttá, három országot érintve (Auszt-
ria, Magyarország, Szlovénia) hajt fejet Aquila János művészete előtt.
 És ha már Velemér, akkor még egy különlegességet mindenképpen 
meg kell említenünk, mégpedig a „sindümúzeumot”. A „sindü” nem egyéb, 
mint az égetett tetőcserép népies neve. A kis múzeumban, a Velemérben és 
a közelben fellelhető úgynevezett rajzos tetőcserepeket gyűjtötték össze – il-
letve minden olyan tárgyat, mely valamiféle jelrendszert tartalmazott. A tárlat 
küldetése pedig az, hogy feltátja az Őrség tradicionális jelrendszerének titkát.
 Őriszentpéter a székhelye az Őrségi Nemzeti Parknak, mely a vi-
dék természeti értékeinek őrzője, oltalmazója. A nemzeti park a gazdája az 

Itt az Őrségben azonban nem csak Őriszentpéteren találkozhatunk gyö-
nyörű árpád-kori egyházi épülettel, hanem például Veleméren is. En-
nek sajátossága, hogy építészeti jegyeiben a késő román és a kora góti-
ka formakincse egyaránt megjelenik. A veleméri templom legnagyobb 
értékei azonban azok a freskók, melyeket Aquila János készített 1377 körül. 

Velemér Őriszentpéter
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Felkerekedett hát a szegény ember Erdélybe, hogy ott majd sóért elcseréli a szobrot. 
Bízott benne, hogy talál egy rászedhető vevőt, aki megveszi tőle az értéktelen kőkecs-
két.

Egész Désig szekerezett. Ott aztán találkozott a sókamara ispánjával, akinek elmesélte, 
hogy ez a kőkecske micsoda ritkaság, sőt még csodatévő is.



A templom a XVI. században a protestánsok kezébe került, ekkor a temp-
lombelsőt fehérre meszelték. A falu ugyan mindmáig megmaradt a refor-
máció hitén, a templomot mégis 1732-ben a római katolikusok visszakap-
ták. Ez majdnem megpecsételte a sorsát, mivel egyáltalán nem használták, 
így tetőzete beszakadt, belsejéből fák nőttek ki. Végül több alkalommal is 
renoválták, így nyerte vissza egykori szépségét. Velemér egyik fontos ál-
lomása az Aquila-útnak, mely a neves művész legszebb és máig fennma-
radt alkotásait fogja össze egy tematikus úttá, három országot érintve 
(Ausztria, Magyarország, Szlovénia) hajt fejet Aquila János művészete előtt.
 És ha már Velemér, akkor még egy különlegességet mindenképpen 
meg kell említenünk, mégpedig a „sindümúzeumot”. A „sindü” nem egyéb, 
mint az égetett tetőcserép népies neve. A kis múzeumban, a Velemérben és 
a közelben fellelhető úgynevezett rajzos tetőcserepeket gyűjtötték össze – il-
letve minden olyan tárgyat, mely valamiféle jelrendszert tartalmazott. A tárlat 
küldetése pedig az, hogy feltátja az Őrség tradicionális jelrendszerének titkát.
 Őriszentpéter a székhelye az Őrségi Nemzeti Parknak, mely a vidék 
természeti értékeinek őrzője, oltalmazója. A nemzeti park a gazdája az Ökotu-
risztikai Információs Centrumnak Apátistvánfalván, az Őrségi Népi Műemlé-
kegyüttesnek Szalafőn és a Lápok Házának Szőcén. Ezek meglátogatása mind-
mind jó programnak ígérkezik, nem beszélve a számos tanösvény bejárásáról.
Előbbiek közül most csak a pityerszeri (Szalafő) Őrségi Népi Műem-

lékegyüttesről szólunk kicsit részletesebben. Itt három, eredeti he-
lyén megőrzött paraszti portából alakították ki a bemutatóhelyet. A 
zsúppal fedett boronaházakat, gazdasági épületeket a hozzájuk tarto-
zó gyümölcsöst és tókákat 1970-ben helyezték védelem alá. Aki előze-
tes bejelentés alapján érkezik ide, az belekóstolhat a vidék hagyomá-
nyos kézműves mesterségeibe is az erre kialakított bemutatóhelyen.
 Az Őrség hagyományos mesterségei közül a fazekasság emelkedik ki 
leginkább, szinte minden településén foglalkoztak vele hajdanán. Magyarszom-
batfán – az úgynevezett fazekasházban – kialakítottak egy bemutatóhelyet, 
ahol bepillantást nyerhetünk a helybéli mesterek életének mindennapjaiba.
 Göcsejhez és Hetéshez hasonlóan itt is számta-
lan haranglábbal találkozhatunk. Ezek egyik legszebb képviselő-
je a pankaszi szoknyás harangláb. A zsindellyel és zsúppal fe-
dett építmény 1754-ben épült, s teljes egészében fából készült.
 Az Őrség azonban nem csak természeti és épített örökségével ké-
pes elkápráztatni a turistákat, hanem rendezvényeivel, programjaival is. Az 
Őrségi Vásár – mely hagyományosan Szent Péter napján kerül megrendezés-
re – a helyi kézművesek kirakodóvására és az őrségi kultúra seregszemléje. 
Ősszel ismét nagy a nyüzsgés az Őrségben, hiszen ekkor meg a Tökfesztivál 
várja az érdeklődőket. A vidék egyik közkedvelt termesztett növénye, az olaj-
tök áll ilyenkor a programok középpontjában.
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PankaszSzalafő - Pityerszer
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Az őrségi siketfajdok
 
 Az Őrségi Nemzeti Park címerállata nagyon sokáig a siketfajd volt, 
mely Magyarországon egyedül itt fordult elő nagyobb számban. Szalafő tér-
ségében élt egy 150 egyedet számláló állománya, mely azonban az 1960-es 
évek során gyakorlatilag eltűnt. Utolsó megfigyelése a siketfajdnak Magyar-
országon 1985-ben volt, azóta nem bukkant fel újra. Emiatt kellett megvál-
toztatni a nemzeti park logóját is, mert az mégis csak furcsán vette volna 
ki magát, hogy az egy olyan állattal reklámozza magát, mely nem is él a 
területén. A siketfajd nevét egyébként amiatt kapta, hogy a fajdkakasok, 
amikor násztáncuk alkalmával dürgő hangot adnak, valóban nem hallanak.
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No az ispán hamiskásan mosolygott, de ráállt az üzletre. A szegény embernek egy 
szekér sót adott. No, ezután neki sem kellett több, csak úgy nyargalt a tehenekkel 
hazafelé, nehogy az a bolond ispán meggondolja magát.

Otthon aztán volt nagy öröm. A sót eladták, nem is szűkölködtek többet egész éle-
tükben.

Julis, ezt kóstolja 
meg!

Hát nem is tudom.



 A 86-os úton az Őrség dombjai közül a Rába völgyébe érve, egy 
nagy múltú, szép városka képe bontakozik ki előttünk. Ez Körmend. Álljunk 
itt meg egy kicsit és ne sajnáljuk az időt egy kis sétára, megéri!
 Körmenden barangolva az embernek az az érzése támad, hogy ez a 
település a szobrok városa. Itt is, ott is egy-egy szép műalkotás tekint vissza 
ránk, erősítve a város történelmi hangulatát. (A hivatalos nyilvántartás sze-
rint 48 db szobor, emlékmű és emléktábla található a városban!) A főtéren 
mindjárt Kossuth Lajos 1907-ben közadakozásból emelt egész alakos szobra 
áll, szemben a városi bíróság szecessziós épületével. Innen nem messze, a 
tér másik oldalán a Maria Immaculata szobor magasodik. Ezt, a dór oszlopra 
helyezett Szűz Mária szobrot 1822-ben herceg Batthyány Fülöp állítatta szü-
lei emlékére. Érdekessége a kompozíciónak, hogy a szent szűz egy földgöm-
bön áll egy angyal társaságában, ami Körmend egy másik gyönyörű szobrán, 
a római katolikus templom mögött található IV. Béla szobron újból visszakö-
szön. Ez utóbbi szobor 1994-ben került felavatásra annak emlékére, hogy a 
második honalapítóként emlegetett árpád-házi király 750 évvel korábban 
emelte Körmendet városi rangra. A főtér egyik sarkában herceg Batthyá-
ny Fülöp mellszobra áll 2013 óta, emlékeztetve arra a körmendieket, hogy 
mennyit tett városukért is korának egyik legnagyobb mecénása. De, hagyjuk 
most a szobrokat – bár még folytatható volna a sor-, inkább mondandónk-
ban kanyarodjunk a Batthyányak felé.
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Körmend
50

De nem csak az Őrségben örültek, de Désen is mulattak. Az ispán 
ugyanis tudta, hogy mit vett. Össze is törték a kőkecskét, melyből elő-
kerültek a törökök rablott kincsei!

Vége...
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 Körmend mai városképének kialakulásában a Batthyány családnak 
kiemelkedő szerepe volt. 1604-ben Batthyány Ferenc kapta birtokadomá-
nyul a várost, melyben ekkor már állt egy – vélhetően XV. századi reneszánsz 
– várkastély. A török veszély miatt ezt Batthyány Ádám olasz hadmérnökök 
tervei alapján végvárrá alakíttatta át és a körmendieknek - hadviselési köte-
lezettség terhe mellett - hajdú kiváltságokat adományozott.
 A XVIII. században aztán a Batthyányak birtokigazgatási központjuk-
ká tették Körmendet, innen irányították több uradalmuk gazdálkodását. Ez 
az esemény sorsfordító volt Körmend fejlődésében. A várkastélyt 1730 és 
1745 között Donato Felics de Allio - a neves osztrák építész - tervei szerint 
grandiózus barokk kastéllyá építették át. A nagyszabású építkezéseknek 
azonban közel sem lett vége ekkor, ugyanis 1790 és 1810 között klasszicista 
stílusban ismét átalakították, ezzel viszont már végleg elnyerte mai formáját 
az épületegyüttes.
 A kastélyt úgy leírni, hogy az olvasó előtt feltáruljon annak szépsége 
és nagysága, egyszerűen nem lehet. Csak egy-két érdekességre, részletre 
hívnánk fel a figyelmet: a kastély kétemeletnyi magas díszteremmel büsz-
kélkedhet, ahonnan barokk lépcsőház nyílik. Ennek ékessége az a festmény, 
mely Mária Terézia királynőt ábrázolja az 1740-es pozsonyi koronázás alkal-
mával, a koronázási szokásoknak megfelelően lóháton. A főépülethez, rá 
merőlegesen melléképületek csatlakoznak, ezekben a kocsiszín és a lóistálló 

kapott helyet anno. A főépület ad otthont a Dr. Batthyány-Strattmann László 
Múzeumnak. Benne helytörténeti és a Batthyány családot bemutató kiállí-
tások tekinthetők meg számos érdekességgel és interaktív elemmel színe-
sítve. Magyarországon egyedülálló módon cipőtörténeti gyűjteményben is 
gyönyörködhetünk, melynek egyik legértékesebb darabja Erzsébet királyné 
báli cipellője.
 A Batthyányak azonban nem csak magát a kastélyt csinosították 
nagy odaadással, de annak környezetét is. 1620-ban említik először a vár-
kastélyt övező várkertet. Az ekkor még zöldségeskertként funkcionáló 2 
holdnyi kert csakhamar 92 holdas francia parkká fejlődött. 1820-ban – a kor 
divatjának megfelelően – angolkertté alakították át. 1880-ban csónakázó ta-
vat alakítottak ki a területén, melyet vasár- és ünnepnapokon a nagyközön-
ség is látogathatott. A hajdan 55 hektáros kertből mára csupán 33 hektár 
őrződött meg, ami azonban 1958 óta természetvédelmi oltalom alatt áll.
 Mindösszesen kb. 70-féle fa- és cserjefaj található a kertben – en-
nél Vas megyében vannak jóval gazdagabb gyűjteményes kertek is -, aminek 
igazi értékét nem fajgazdagsága, hanem a növények tekintélyes életkora 
adja. Legnevezetesebb fája a 7,8 méter kerületű, 35 méter magas juharle-
velű platán, melynek korát 200 év körülire becsülik. Persze nem a helyiek, 
mert akár csak a letenyei platán esetében (Zala megye), itt is a lokálpatrióta 
szellem pusztán szívjóságból még vagy háromszáz évvel öregbíti a büszke

A szegények orvosa
 Dr. Batthyány-Strattman László – akit egészen hivatalosan úgy kellene illetnünk, hogy boldog német-
újvári herceg Dr. Batthyány-Strattmann László Antal János Lajos – 1870-ben született Dunakilitiben a Batthyá-
ny-család grófi ágának hatodik gyermekeként. 1900-ban szerzett orvosi diplomát, majd Köpcsényben (Kittsee) 
magánkórházat alapított. Általános orvosból fokozatosan sebésszé, majd szemésszé képezte magát, s e tekin-
tetben csakhamar az Osztrák-Magyar Monarchia legtekintélyesebb szakorvosává vált. 1915-ben megörökölte 
a hercegi címet és a Strattman nevet. Ekkor költözött családjával Körmendre, ahol a családi kastély egy szár-
nyában szemészeti klinikát rendezett be. Itt, a keresztényi szeretettől vezérelve a nincstelen betegeket ingyen 
gyógyította, ezért nevezték a szegények orvosának. A kiváló doktort már életében sokan csodatévőnek tartot-
ták, s 1931-ben bekövetkezett halála után is mély tisztelet övezte. Olyan példakép volt ő, akinek személyiségét 
legjobban talán saját jelmondata fejezi ki: „Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá”. II. János 
Pál pápa elismerve tetteit és rendíthetetlen hitét, 2003 március 3-án boldoggá avatta. Születésének 120. 
évfordulóján a körmendi Batthyány kastély főépülete előtti parkban leplezték le szobrát, mely tulajdonképpen 
egész élettörténetének bronzba öntött eszenciája.



famatuzsálemet. Pedig kuriózumért itt sem kell a szomszédba menni! A Bat-
thyányak ugyanis Magyarországon először ide a várkertbe telepítették be az 
Észak-Amerikából származó lombhullató tulipánfákat.
 És, hogy még milyen érdekességeket tartogat a várkert? Nem oko-
zunk különösebb meglepetést, ha azt mondjuk, hogy természetesen szob-
rokat, emlékműveket. Nem is térnénk ki valamennyire, most csak a Batty-
hány Fülöp herceg által emeltetett, 15 méter magas obeliszket emelnénk ki, 
melynek csúcsát a család címerállata, a fiókáit etető pelikán ékesít.
 A kastélytól egy nyíllövésnyire folyik a Rába. Szép, verőfényes na-
pokon élvezettel sétálhat itt az ember. A felújított Rába-híd mellett egy ha-

toszlopos, klasszicista stílusú építmény, az úgynevezett gloriett magasodik, 
melyben a folyók, hidak, hajósok, molnárok, halászok védőszentje, Nepomu-
ki Szent János XVIII. századi barokk szobra kapott helyet. A Rába szeszélyes 
folyó, sokszor szükség is van a derék szent közbenjárására, úgyhogy szobra 
igazán jó helyen áll!
 Ott, ahol a Pinka patak a Rábába torkollik manapság már valódi kuri-
ózumnak számító rőzsegátat láthatunk, mellette pedig egy ipartörténeti em-
lékké nyilvánított turbinaházat. Mindezt akár csónakból is megtekinthetjük, 
hiszen a folyó vízitúrák kedvelt célpontja, melyek közül számos ép innen, 
Körmendről indul.
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Rátót
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  Amikor turistaként bejárunk egy vidéket, a természet szép-
ségén túl talán az épített örökség az, ami a leginkább megfogja az embert. 
Egy büszke vár, egy impozáns kastély, egy karakteres templom, vagy éppen 
egy régi polgárház, vagy paraszti porta alapvetően meg tud határozni egy 
településképet. Örvend a szívünk, ha ezekből sokat csodálhatunk meg.
 Sajnos a történelem itt a Kárpát-medencében nem volt túl 
kegyes hozzánk. A dicső történelmi múlt kézzelfogható emlékei kö-
zül nagyon sok elpusztult az elmúlt idők során. Különösen a török 
hódoltság kora volt az, ami középkori építészeti örökségünket fel-
emésztette. Igazságtalanok lennénk persze, ha ezt mind a muzulmán hó-
dítók számlájára írnánk, hiszen a pusztításban a császári csapatok, az 
egymással acsarkodó magyar főurak és az Európát lángba borító vallá-
si gyűlölködés is megszedte a maga vámját. Amikor a török félhold leha-
nyatlott, valamivel békésebb időszak köszöntött be, így megindulhatott az 
ország újjáépítése. Ennek jegyében a régi és új földbirtokosok kiépítették 
birtokközpontjaikat, így Magyarországon rengeteg kúria és kastély létesült.
 Emiatt mondhatjuk azt, hogy Magyarország a kastélyok országa. És 
ha Magyarországra igaz ez az állítás, akkor Vas megyére különösképpen. A 
szakirodalom szerint ugyanis 260 kastély és kúria található itt, vagyis több 
mint ahány települése van a megyének összesen. Ezek után már azon 
sem lepődhetünk meg, hogy például Ostffyasszonyfa község 5 db kastély-

lyal büszkélkedhet. Látható tehát, hogy külön tanulmányt szentelhetnénk 
e témának, de erre most nincs mód. A bőség zavarával küzdve, teljesen 
szubjektív módon, a vas megyei kastélyok sorából most kiragadtunk egyet, 
pontosan a rátótit, s ezen keresztül hajtunk fejet e becses értékek előtt.
 Szentgotthárd és Körmend között, a Rába és az osztrák határ közvet-
len közelében fekszik Rátót. Kedves kis község, tipikus Rába parti magyar falu. 
Központjában áll egy csinos kis kastély, mely valaha a Széll család tulajdoná-
ban állt. Széll József 1865-ben vásárolt itt birtokot – miután a szomszédos 
Gasztonyban eladta földjeit. Már ekkor állt itt egy földszintes kúria, amit az-
tán Széll József fia, a későbbi magyar miniszterelnök, pénzügyminiszter Széll 
Kálmán építtetett át rangjához illő módon. Nem is akárkivel, ugyanis a kastély 
terveit Hauszmann Alajos, korának egyik legkiválóbb és leginkább elismert 
építésze készítette el. A 18 szobás kastély végül 1890-re épült fel teljesen.
 Apró érdekesség, hogy Széll Kálmán felesége Vörösmarty Mihály 
– a nagy magyar költő – gyermeke, Vörösmarty Ilona volt, aki nem mel-
lesleg Deák Ferencnek, a haza bölcsének a gyámleánya is volt egyben. Ez 
érdekesnek érdekes, de a dolog akkor válik igazán pikánssá, ha azt is fel-
idézzük, hogy a kor legnagyobb magyar lírikusának, Arany Jánosnak a le-
ánya, Arany Juliska szintén Széll Kálmánhoz ment nőül. Na, ezt ma a bul-
várlapok oldalakon keresztül tárgyalnák, és biztosan bigámiát kiáltanának. 
S bár a fent leírtak szó szerint igazak, mégsem erről van szó, csupán egy 
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véletlen egybeesésről. Ugyanis mind Vörösmarty Ilona, mind pedig Arany 
Juliska férjét Széll Kálmánnak hívták, sőt mi több rokonok is voltak, ámbár 
elég távoliak. De térjünk csak vissza a rátóti kastélyhoz. Széll Kálmán, miután 
1903 nyarán leköszönt 4 évi miniszterelnökség után hivataláról, felhagyva a 
politikával rátóti birtokára költözött vissza, s itt is hunyt el 1915-ben.
 A szépen felújított épületet 1,5 hektáros őspark övezi. Itt található 
egy tölgyfasor, melyet az 1848-49-es szabadságharc leverése után Aradon 
kivégzett tizenhárom magyar tábornok emlékére maga Deák Ferenc ültetett. 
Deák ugyanis 1868 és 1875 között nyaranta szinte mindig itt vendégeskedett 
gyámleányánál és férjénél, Széll Kálmánnál.
 A kastélyban jelenleg szálló működik, de ezt megelőzően – ahogy a 
magyar kastélyok többségében – volt szinte minden: gépállomás munkása-
inak szállása, művelődési ház, végül általános iskola. Természetesen állaga 
ennek rendje és módja szerint leromlott. Azonban néhány magánbefektető 
fantáziát látott az épületben, így azt 2003-ban felújították. A kastélyszálló-
ban – Rex Clinic Hotel - a kényelmes és gyönyörű szobákon kívül wellness 
részleg is található, érdemes ellátogatni ide!
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A Kőszegi-hegység (Cák, 
Velem, Kőszegszerdahely)

55

   A Kőszegi-hegységben található a Dunántúl 
legmagasabb pontja, az Írottkő, mely 882 m magasra emelkedik. A hegy-
ség nagy, zárt, erdőkkel borított tömbje az osztrák-magyar határon fek-
szik. Területének egyharmada Magyarországhoz, kétharmada pedig 
Ausztriához tartozik. A hegység rendkívül tagolt, amit az alábbi adatok-
kal tudunk a leginkább szemléltetni: az itt található lejtők 23%-a 25%-nál 
meredekebb, további 37%-a pedig meghaladja a 12%-ot. A vidék 72%-
án km2-ként 100 métert meghaladó szintkülönbségek tapasztalhatók.
 Innen, pontosabban szólva az osztrák-magyar határon magasodó 
Írottkőtől indul az Országos Kéktúra, mely mintegy 1118 km után Holló-
háza határában, a Nagy-Milicen ér véget. A túra kiindulópontját egy em-
lékmű jelzi. Ennek kapcsán biztosan sokunk emlékezetében felrémlik még 
Rockenbauer Pál és televíziós csapatának emléke, akik 1979. július 31-én 
Nagy-Milicről indulva, a kéktúrát követve végigjárták és végigfilmezték Ma-
gyarországot egészen az Írottkőig. E munka eredménye lett a nagy sikerű, 
Sinkó László narrációjával kísért „Másfélmillió lépés Magyarországon” című 
filmsorozat, mely az idők múltával valódi kordokumentummá vált. Az Orszá-
gos Kéktúra kapcsán annyit még mindenképpen meg kell említenünk, hogy 
ez volt nem csak Magyarország, de Európa első hosszú távú turistaútja is!
 A kéktúra nem véletlenül érinti tehát ezt a vidéket, ugyanis a Kő-
szegi-hegység és a környező területek természeti és kulturális értékek-

ben egyaránt nagyon gazdagok. „Határtalan természet, ezeréves kultúra” 
szól az Írottkő-Geschriebenstein Natúrpark jelmondata, s el kell ismer-
nünk nagyon találóan. Osztrák-magyar összefogással született meg a ha-
tár két oldalán működő natúrpark – 1996-ban előbb Ausztriában, 1997-
ben pedig Magyarországon. Magyar oldalon 15 kistelepülést és Kőszeg 
városát foglalja magába, s ma már olyan eredményekkel büszkélkedhet, 
mint 16 km-nyi kerékpárút, 15 különféle tanösvény kialakítása, egy lá-
togatóközpont életre hívása és számos kiállítás létrehozása. Tevékeny-
ségük nem csak a természetvédelemre, de a helyi hagyományok ápo-
lására, a turizmus fejlesztésére is kiterjed. A natúrpark szervezésében 
számos rendezvény várja az ideérkezőket, ilyen például a Hétforrás Piknik, 
az Írottkő Vándorlás, a Nyitott Pincék, a Velemi Gesztenyeünnep, a kőszegi 
Orsolya Napi Vásár és Gasztronómiai Fesztivál (és a sor még folytatható!).
 Ha már megmásztuk az Írottkőt és megcsodáltuk a panorámát 
a kilátóból, érdemes betérnünk Velemre. A meredek hegyhátak között, a 
Szerdahelyi-patak völgyében megbúvó község az egyik leglátogatottabb 
idegenforgalmi célpont a vidéken. Határában hajdan vár állott, még a 
XVI. századból is vannak erre vonatkozóan okleveles adataink. A vár azon-
ban mára teljesen elpusztult, de nem úgy a Szent Vid-hegyen álló Szent 
Vid-templom. Valamikor a XVII. század végén épülhetett, mai alakját pedig 
1859-ben nyerte el. Régente nagyhírű búcsújáró hely volt, mely hagyomány
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részben máig megőrződött. A perenyeiek ugyanis az 1849-es kolerajárvány 
elmúltával fogadalomból minden év szeptemberében elzarándokolnak ide.
 Velem közigazgatási területén áll, de közvetlenül Kőszegszerdahely 
település házai mellett emelkedik, a Szerdahelyi-patak partján a Réti vagy 
Schulter malom. Írásos emlékek arról tanúskodnak, hogy már a XVI. század-
ban malom állott Velemben, mely akkor a Batthyányaké volt. Ez egy teljesen 
fenyőfából épített, zsúpfedeles, két lapátkerekes és két köves építmény volt, 
ami egészen 1913-ig ebben a formában működött. Ekkor azonban lebon-
tották és felépült helyén a mai kőből rakott épület, mely végleges formáját 
1919-ben nyerte el. Egészen 1950-ig folyamatosan működött, ekkor azon-
ban államosították és csakhamar be is zárták. Nagyon úgy festett, hogy a 
legtöbb hazai malom sorsára jut és teljesen megsemmisül. Végül aztán nem 
így történt, köszönhetően a Vas Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari Vál-
lalatnak. Ipari műemlékké nyilvánították és teljesen felújították melléképüle-
teivel együtt. A ma is tökéletesen működőképes vízimalom turisztikai attrak-
cióvá vált. Az öreg gépeket, ha egy-egy érdeklődő csoport kéri, el is indítják.
 A Kőszegi-hegység vidéke hazánk egyik legjelentősebb szelídgeszte-
nye termőhelye. Itt található Magyarország legnagyobb összefüggő geszte-
nye ültetvénye is. Mindezt alátámasztja az a tény, hogy a hozzáértők számá-
ra a magyar szelídgesztenye fajták között az iharosberényi és a nagymarosi 
mellett nagyon jól cseng a kőszegszerdahelyi neve is.

 Gyönyörű szelídgesztenyefák között állnak Cák híres boronapincéi 
is, melyek szabadtéri múzeumként funkcionálnak. Az ódon présházakat már 
1962-ben műemléki védelem alá vették, azonban ennek ellenére többet 
lebontottak közülük. 1974-ben aztán a Vas Megyei Múzeumok Igazgatósá-
ga megvásárolt 6 db, egymás mellett álló épületet, 1976-ban pedig újabb 
kettőt – ez utóbbiakat áttelepítették a többi mellé. Így született meg a cáki 
műemlék pincesor. Az itt látható épületek a hagyományos népi építészet 
nyugat-dunántúli remekei: tölgy vagy gesztenye boronákból épültek, melyet 
agyaggal tapasztottak és fehérre meszeltek, tetőzetük kontyolt nyeregtető 
zsúpfedéssel.
 Miután megcsodáltuk a cáki pincéket némi hiányérzettel tehetjük 
fel a kérdést, hogy jó, jó, nagyon szépek ezek a présházak, de hol van itt 
szőlő? Mint mindenre, erre is van magyarázat. Az 1890-es években e vidék 
sem kerülhette el a filoxéra járványt, mely megfertőzte és kipusztította a régi 
szőlőültetvényeket. A helyi gazdák éppen ezért a hegy egy másik, távolab-
bi részén telepítették újra szőlőjüket, de szüret idején, illetve a borkészítés 
kapcsán a régi pincékhez jártak vissza.
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Velem és a Szent Korona

 Az 1930-as években fellángoló túramozgalom hatására a vidék az 
érdeklődés középpontjába került, így Kőszeg akkori polgármestere arra buz-
dította a város lakosságát, hogy Velemben építsenek nyaralókat. Ekkor léte-
sült a Stirling villa is, mely aztán a magyar történelemben jelentős szerepet 
játszott. 1944 december 29. és 1945. március 19. között a szovjetek elől 
ide menekítették a magyar Szent Koronát. A villa közelében kiépítettek 2 db 
bunkert, ezek egyikében őrizte a koronaőrség a koronázási ékszereket. Hogy 
pontosan melyikben, az még nem tisztázott, mindenesetre ezt az eseményt a 
Stirling villa mellett lévő óvóhely bejárata mellett egy emléktábla is megörökíti
.

Mi is az a tektonikai ablak?
 
 A földrajztudomány a Kőszegi-hegységet úgy tartja számon, mint egy 
tektonikai ablakot. Beszédes ez a név, hiszen arra utal, hogy általa valami tel-
jesen más világba pillanthatunk be. És ez így is van, mert hiszen itt a később 
keletkezett rétegek lepusztulása következtében a környezetüknél idősebb 
kőzetek bukkannak a felszínre. A Kőszegi-hegység e tekintetben ezen a tájon 
nem egyedülálló, ugyanis csak egyik eleme az úgynevezett rohonci ablaksor-
nak, melybe a Möltern, a Borostyánkői-hegység és a Vas-hegy is beletartozik.



  A Nyugat-Dunántúlon számos kora középkori épület vé-
szelte át a vérzivataros évszázadokat. Ezek közül sokat jól ismerünk, azonban 
vannak közöttük csendesen, szerényen rejtőzködők is. Most egy ilyet muta-
tunk be!
 Csempeszkopács… Dallamos, de meglehetősen furcsán csengő 
név. Vasban és Zalában számtalan olyan településsel találkozhatunk, me-
lyek furábbnál furább nevet viselnek. Ezen persze jól el lehet mosolyogni, 
de annyit azért meg kell jegyeznünk e falucskák védelmében, hogy egyrészt 
általában nagy múltra tekintenek vissza, másrészt pedig – úgymond – nem 
önszántukból kapták kacifántos neveiket. Csempeszkopács neve hallatán is 
valami ilyesmi érzés fogalmazódik meg az emberben. Megérzésünk nem is 
csal, hiszen valójában két falucskáról beszélhetünk – Csempeszházáról és 
Kopácsról -, melyeket valamikor a XIX. század közepén boronált össze a fel-
sőbb akarat.
 Persze, ha furcsa ez a név, ha nem, annyi bizonyos, hogy érdemes 
eszünkbe vésni. Itt áll ugyanis egy kis román stílusú templomocska, mely 
egyszerűségénél, emberléptékű méreteinél fogva valóban lenyűgözi a láto-
gatókat. Ne mulasszuk el felkeresni, s ha módunkban áll lépjünk be falai közé 
is!
 A Szent Mihály templomot – mert hiszen róla van szó – valamikor a 
XIII. században építhették. A sok hasonló építészeti elem miatt az építésztör-

ténészek úgy gondolják, hogy vagy jáki, vagy esztergomi mesterek munkáját 
dicséri az épület. A templom falait téglából emelték, melyhez felhasználták 
a településen fellelhető római kori nagyméretű téglákat is. Érdekes, hogy a 
külső falakat egészen a barokk korig egyáltalán nem vakolták be, azok csu-
paszon álltak. Az épület három osztatú: toronyból, hajóból és szentélyből áll, 
éppen úgy, ahogy a klasszikus román kori templomok. 
 Igazi karaktert a harangtorony ad neki, mely egyszerű, sima falú, s 
csak szépen kimunkált ikerablakok díszítik. A Szent Mihály templomba be-
lépve a román stílus dominanciája megszűnik, ugyanis az oltárról és a szen-
tély faláról már rokokó képek tekintenek le a látogatókra és a hívekre. Itt 
mindenképpen meg kell említenünk – műértő olvasóink végett -, hogy e ké-
pek alkotói között olyan nagyhírű mestereket találunk, mint pld. Dorfmeister 
Istvánt. A templombelső felújítása során XIII-XV. századi freskótöredékeket 
tártak fel a restaurátorok, melyek mm már láthatóak is.
 Csempeszkopácson azonban még egy olyan látnivaló akad, amit 
vétek volna kihagyni. Ez a Balogh-kiskastély, vagy más néven Balogh-Sarlay 
kastély, mely Csempeszházán áll. A késő reneszánsz épületet Csempeszházi 
Balogh Bertalan emeltette, majd a XVIII. században Béri Balogh Ádám ba-
rokk ízlés szerint újíttatta fel. Ő maga azonban nem sokáig birtokolta, mivel 
elzálogosította, így a Balogh család is csak a XVIII. század legvégén kapta 
vissza. A kastély végül házasság révén a Sarlay-család kezébe került.
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A hős és az esküszegő

  A Csempeszházán birtokos nemes Balogh família kétség-
kívül legismertebb tagja Béri Balogh Ádám volt. Nevét a II. Rákóczi Ferenc 
fejedelem vezette szabadságharc kapcsán ismerhetjük, ugyanis a derék 
brigadéros egyike volt a legkiválóbb kuruc hadvezéreknek. Könnyűlovas 
portyázó csapataival két alkalommal is eljutott egészen Bécsig, ezzel szerzett 
hírnevet magának. Béri Balogh Ádám azonban nem csak a portyák nagy-
mestere volt, de a nyílt ütközetekben is megcsillogtatta hadvezéri tehetsé-
gét. Ez az érem egyik oldala. A másik pedig az, hogy bizony több alkalom-
mal is hol elpártolt Rákóczitól, hol pedig visszatért a hűségére. Végzete is 
ennek kapcsán érte utol, ugyanis 1710-ben a Szekszárd környékén harcoló 
dunántúli kuruc csapatok parancsnokaként fogságba eset és a császáriak 
1711-ben, mint dezertőrt és megátalkodott esküszegőt Budán kivégezték.

 Ma a kastélyban a Pungor Zoltán Múzeum működik. A kastély a pin-
cétől a padlásig számtalan tárlatot kínál az érdeklődőknek: van itt helytör-
téneti gyűjtemény, Ferencz Károly geológus ásvány- és kőzetgyűjteménye, 
afrikai vadászati ereklyéi, nem beszélve a Károlyi Antal Ybl-díjas építész em-
lékszobájáról.



Za
la

  Térkép

Zala megye
Magyarország
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 Azoknak, akik ma Zala megyébe látogatnak, szinte kivétel nélkül a 
Balaton az egyik úti céljuk. Nem is véletlenül!
 A Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, vízfelülete mindösszesen 
594 km2. A 77 km hosszú tó keleti- és nyugati medencére tagozódik, melye-
ket a Tihanyi-félsziget választ el egymástól. A történelem folyamán területe 
volt kisebb is és jóval nagyobb is attól függően, hogy éppen mennyire csapa-
dékos éghajlat volt az uralkodó. 
 A Balaton Budapest mellett Magyarország legjelentősebb idegen-
forgalmi attrakciója, mely nyaranta több millió turistát vonz. Itt, mindenki 
megtalálhatja a számára megfelelő programot. 
 Különösen a Balaton-felvidék bővelkedik, természeti, táji értékek-
ben. Olyan különlegességeket találunk itt, mint a Tapolcai-medencét, a 
Káli-medencét, a Tihanyi-félszigetet, a Keszthelyi-hegységet, Szigligetet, a 
Badacsonyt és a sort még folytathatnánk. 
 Zala megye ma e kincsből a Kis-Balaton, Keszthely és a Keszthe-
lyi-hegység révén részesül! Keszthelyen, Gyenesdiáson, Balatongyörökön és 
Vonyarcvashegyen strandok várják a fürdőzőket, a parton szállodák, nyara-
lók, vendéglátó- és szórakozóhelyek sorakoznak. A keszthelyi kikötőből nosz-
talgia- és menetrendszerű hajójáratok indulnak. A tó vizét vitorlások szelik, 
kedvező időben pedig szörfösök lovagolják hullámait. A balatoni mólókon és 
a nádasok mentén horgászok várják a zsákmányt, a tapasztaltabbak csónak-

ból vallatják a vizet. A tó fölé magasodó Keszthelyi-hegység a bakancsos tu-
ristákat és a természetkedvelő kirándulókat hívogatja túraútjaival, kilátóival, 
szőlőskertjeivel. A hegység lábánál fekvő Keszthely pedig az egyik, ha nem a 
legszebb városa a Balatonnak, de róla még külön szó esik a későbbiekben.

Za
la

A Seuso-kincs és a Balaton

 E csodás vidékhez kötődik a kalandos 
sorsú Seuso-kincs is (14 db ezüst edényből és 
1 db rézüstből álló római kori leletegyüttes), 
amit a Balaton szomszédságában, Polgárdi 
határában találtak feltételezések szerint 1975-
1976 körül. Tulajdonosa egy magas, valószínű-
leg szenátori ranggal bíró pannóniai patrícius, 
Seuso volt. Ami e műkincseket kétséget kizá-
rólag a tóhoz köti, az az egyik ezüst tálon ol-
vasható latin – Pelso - felirat, mely a Balaton 
ókori neve. A kincsek közül 7 db-ot (továbbá az 
elrejtésükkor használt rézüstöt) 2014-ben 15 
millió euróért Magyarország visszavásárolta.



Kis-Balaton
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Za
la  A természet szerelmesei számára világszerte jól cseng a Kis-Balaton 

neve. Sokan azonban nem tudják, hogy egészen a XIX. századig ez a terület 
a Balaton egyik öble volt, nem képezett elkülönült egységet. Szerepe a tó 
kiváló vízminőségének fenntartásában volt elsődleges, hiszen a Kis-Balaton 

gyakorlatilag megszűrte a Zala folyó vizét, vagyis egy természetes szűrőként 
működött ekkor. Vadvilága, halgazdagsága legendás volt anno.
 A Kis-Balaton ma Magyarország és egyben Közép-Európa egyik leg-
jelentősebb vizes élőhelye, melynek természeti értéke felbecsülhetetlen. 

A tormaföldi
sárkányjárás

(Egyházasbükki Dervarics Kálmán 
nyomán)

Hajdanában Tormaföldén élt 
egy nagy hatalmú úr, bizo-
nyos Torma vitéz. Volt neki 
egy kedves kis leánykája, Jo-
lán. Születésekor átok sújtot-
ta, tulajdon anyja jövendlte 
meg számára, hogy egyszer 
majd egy sárkány okozza a 
vesztét.
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 Területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, jelentőségénél fog-
va pedig a Ramsari egyezmény hatálya alá tartozik. Ez az oka annak, hogy 
ennek az igazi vadvíz országnak nagy része egyáltalán nem, vagy csak a 
nemzeti park munkatársainak kíséretében látogatható. A gyönyörű Kánya-
vári-sziget, a Kápolnapusztai Bivalyrezervátum és a vörsi tájház bármikor 
megtekinthető, ide mindenképpen érdemes ellátogatni.

Za
la

Terv a Balaton teljes lecsapolására - Krieger Sámuel:
 
 A XVIII. század második felében – a felvilágosult abszolutizmus je-
gyében – a Habsburg uralkodók - különösen Mária Terézia királynő-, nagyon 
sokat tett a közlekedés fejlesztéséért. Ebben az időben merült fel a folyók, 
mocsarak, lápok nagy volumenű szabályozásának, lecsapolásának igénye. 
Nem járt másként a Balaton sem. A Habsburg udvar támogatta azokat az 
elképzeléseket, melyek a tó és környékének vízrendezését célozták.
 E kor egyik legtehetségesebb vízmérnöke volt Samuel Krieger 
– magyarosan Krieger Sámuel, aki kidolgozta a Balaton teljes lecsapo-
lásának tervét, amit Zala, Somogy és Veszprém megye rendjei lelkesen 
üdvözöltek. Az elgondolás szerint a Balaton vizét a Sió-Sárvíz vízrend-
szeren keresztül három ütemben engedték volna le, s a mai tómeder he-
lyén csak két hajózható csatorna maradt volna meg. A munkák ered-

ményeképpen Krieger számításai szerint 129.738 holddal nőtt volna a 
szántóterületek nagysága. Bár e terv végül elbukott – a magyar neme-
seknek mégsem kellett annyira az ígért új birtok, mert attól tartottak, 
hogy terméketlen földeket kapnak csupán - , mégsem volt haszontalan.
 Krieger Sámuel nevéhez fűződik ugyanis a Balaton első, nagyon 
pontos térképének elkészítése 1766-ban.
 



Keszthely
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Za
la  Úgy szokták mondani, hogy Keszthely a Balaton fővárosa, bár e cí-

met Balatonfüred és Siófok is magáénak érzi. E tekintetben igazságot tenni 
mi magunk bizonnyal nem is tudunk, azonban azt minden elfogultság nélkül 
állíthatjuk, hogy Keszthely a Balaton egyik legszebb és legpatinásabb tele-
pülése.
 Neve összefonódott a Festeticsekével, akik 1739-ben szereztek bir-
tokot, majd hamarosan a város egyedüli urai lettek. Keszthely lett uradal-
maik központja. Itt kezdték el 1745-ben felépíteni hatalmas kastélyukat is, 
mely mai formáját 1880 körül nyerte el. Gróf Festetics György 1797-ben 
Keszthelyen alapította meg a Georgikont, mely Európa első mezőgazdasá-
gi főiskolája volt akkor. Az ő nevéhez fűződik a kastély messze földön híres 
könyvtárának, a Helikonnak a megalapítása, valamint a Balaton legnagyobb 
vitorlásának, a Phoenix-nek a megépíttetése is, melynek létrehozása érde-
kében a mai Fenékpusztán hajóépítő műhelyt hozott létre.
 Ezek után nem meglepő, hogy ha Keszthelyen járunk, akkor lép-
ten-nyomon a Festeticsekhez kötődő emlékekbe botlunk. Ezek közül kétség 
kívül kiemelkedik a kastély, mely ma Magyarország leglátogatottabb kas-
télymúzeuma. Berendezési tárgyainak egy része ma is az eredeti, könyvtára 
(Helikon) pedig szinte teljes egészében megmaradt az utókor számára.
 Keszthely amúgy is a múzeumok városa és ez egyáltalán nem túl-
zás! Az már szinte magától értetődik, hogy itt található a Balatoni Múzeum. 

Még azon sem lepődhetünk meg, hogy a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Georgikon Majortörténeti Kiállítóhelye is itt kapott helyet, sőt a Rádió és Te-
levízió Múzeumon sem csodálkozunk, de van néhány olyan kiállítás és tárlat, 
aminek hallatán az ember felkapja a fejét. No, hát ilyen a Csigaparlament, a 

Bármennyire is óvta 
Torma, a kislány gyak-
ran járt le a Kerka folyó 
partjára sétálni. Erdei 
füves emberek, „fődi” 
ördögök vigyázták lép-
teit.
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Horrárium és Kínzómúzeum, a Középkori Erotikus Panoptikum és ne feled-
kezzünk meg a Giccs Múzeumról sem! És a felsorolás közel sem teljes!
 Keszthelynek a Helikon Kastélymúzeumon és a belváros sokszínű 
műemlék épületegyüttesén kívül van még egy olyan építészeti értéke, mely, 
ha lehet mondani a Balaton igazi eszenciája. Ez pedig nem más, mint a XIX. 
századi fürdőkultúrát megidéző, korhű módon helyreállított szigetfürdő. 
Nyáron a keszthelyi Balaton-part benépesül. Nem csak a szigetfürdő, de a 
szomszédos strand is megtelik pihenésre, fürdőzésre vágyó nyaralókkal.
 A város a Festeticsek kora óta a Balaton egyik szellemi, kulturális 
központja. E szerepkörét Keszthely mind a mai napig megőrizte. Nyaranta 
különféle koncertek, fesztiválok, programok kavalkádja várja az idelátogató 
turistákat.

Za
la„A hely, ahol a szerelem 

született…”
 
 Petőfi Sándornak, mint az egyik legna-
gyobb magyar költőnek a szerelmes versei 
kapcsán az első név, ami eszünkbe jut, az 
Szendrey Júliáé. Őt, az irodalomtörténet, 
mint Petőfi múzsáját tartja számon, jólle-
het maga is kiváló irodalmár volt. 1847-ben 
lett Petőfi Sándor felesége, de frigyük nem 
tartott sokáig Petőfi halála miatt (1849).
  Még mielőtt elvesznénk 
az életrajzi részletekben, gyorsan el-
mondjuk, hogy miképpen kapcsolódik 
Szendrey Júlia személye témánkhoz. 
1828-ban itt, Keszthelyen látta meg a 

napvilágot, ugyanis édesapja a Festetics grófok gazdatisztjeként szol-
gált a városban. Szülőházában a közelmúltban emlékszobát rendeztek be. 

Za
la
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Za
la  Ha valakit barátságosan leültetünk magunk mellé egy pohár jó 

cserszegi bor társaságában, és arra kérünk, hogy mondjon mondjuk három 
települést, ami Zala megye kapcsán eszébe jut, egészen biztosak lehetünk 
benne, hogy Hévíz neve is el fog hangzani.
 Persze ez sem véletlen, hiszen Hévízen található a világ legnagyobb 
fürdőzésre is alkalmas termál tava – a Hévízi-tó, így a városka neve az egész 
világon jól cseng. A tó a maga nemében egyedülálló, hiszen ez egy tőzeg-
medrű forrástó, vagyis nem tisztán vulkanikus eredetű, mint ahogy első pil-
lanatban gondolnánk.
 A 4,4 hektár vízterületű tó létrejötte a vulkáni utóműködés révén 
megszülető hévizek és a karsztvizek szerencsés egymásra találásának ered-
ménye. A tavat ugyanis egy olyan forrásbarlang táplálja, mely 38 m mély, és 
amelyből meleg és hideg forrásvíz egyaránt áramlik a tóba. Ezt a barlangot 
megfelelő technika hiányában csak 1975-ben sikerült felkutatni és feltárni. 
Vízhozama 410 liter másodpercenként, ami azt eredményezi, hogy a tó tel-
jes vízkészlete három és fél naponta kicserélődik. Hévízen télen is és nyáron 
is lehet a szabadban fürdeni, mert a tó vize még a leghidegebb időben sem 
hűl 22-24 Co alá, nyáron pedig eléri a 38 Co-ot is.
 A Hévízi Tófürdő szépségét tovább növeli az itt található épülete-
gyüttes, mely modernsége ellenére formavilágában a tradicionális magyar 
fürdőkultúra reneszánszát, a XIX. századot idézi. A tó és egyben a város jelké-

pe az 1898-ban betelepített indiai vörös tündérrózsa, mely nagy tömegben 
nyílik itt nyár elejétől egészen novemberig. A tavat szép mocsári ciprus faso-
rok szegélyezik, mintegy keretbe foglalva a gyakorta párafátyolba burkolózó 
fürdőhelyet.
 Hévíz kapcsán mindenképpen szólnunk kell a gyógyiszapról is, mely 
legalább annyira híres, mint maga a tó. Régente „hévízi korpá”-nak nevezték 
és a legkiválóbb gyógyhatású iszapnak tartották, s nem is ok nélkül.
 A Hévízi Tófürdő rengeteg vendéget, gyógyulni vágyót vonz, így 
nem meglepő, hogy a város a turizmusból él. Ebből adódóan az idelátogató 
turista a bőség zavarával küzd, amikor szálláshelyet, szórakozó- vagy vendég-
látóhelyet keres magának.
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Ahogy telt az idő, Jolánból gyö-
nyörű leány lett. Büszke is volt 
Torma uraság!

A vár közelében ekkortájt ta-
nyát vert egy sárkány. Mene-
kült is minden teremtett lélek, 
aki az útjába került!

-Futás, amíg nem 
késő!



 Ha a térképre pillantunk, akkor a Zala folyó kapcsán azt láthatjuk, 
hogy az Türje község közelében korábbi ÉK-i folyásirányát hirtelen megvál-
toztatva D-i irányba fordul. Ennek oka egy érdekes geomorfológiai jelenség, 
a kaptúra – innen kapta nevét a türjei kaptúra is. Ennek lényege az, hogy 
a Zala folyó hajdan még valahol itt, Türje közelében eredt, a mai Zala felső 
folyása pedig anno a Marcal folyócska felső folyását képezte. A Zala aztán 
köszönhetően a tektonikus folyamatokból eredő felszínmozgásoknak, folya-
matosan hátrébb és hátrébb vágta völgyfőjét, mígnem áttörte a közte és a 
Marcal között lévő vízválasztót. Ennek pedig az lett a következménye, hogy a 
Marcal felső folyása a Zala folyó részévé vált.
 No, de a természetföldrajzi kitérő után nézzünk csak körbe Türjén, 
vajon tartogat-e számunkra valamilyen érdekességet ez a falucska? Tartogat 
bizony! A falu központjában áll az impozáns, volt prépostsági templom és a 
hozzá kapcsolódó rendház, illetve majorság. Egy gyönyörű épületegyüttes-
ről van szó, melynek központi eleme a Gyümölcsoltó Boldogasszony tisztele-
tére emelt templom. Ezt az épületet 1230 körül Türje nembeli Dénes – ké-

sőbbi szlavón bán - a premontrei rend számára emeltette román stílusban. 
A templom eredeti ornamentikáját jórészt még ma is őrzi, sőt belső terében 
egy a Szent László legendát ábrázoló kora középkori freskó is megcsodálha-
tó.
 A román kori kolostorépületet azonban hiába keressük, mert az 
1547-ben leégett, s utána a premontrei rend várrá építtette át a romokat, 
így vált az a végvárrendszer részévé. Na, de itt álljunk csak meg egy pillanat-
ra! A történeti források szerint ugyanis nem török vagy tatár, esetleg német 
vagy egyéb zsoldossereg prédálta fel, hanem saját kegyurai. Ugyanis amikor 
a Türje nemzetség kihalt a kegyúri jog a Berekszói Hagymásy családra szállt, 
akik azonban hamarosan a reformáció híveivé váltak. Ez, vagyis a vallási gyű-
lölködés volt tehát a pusztulás elsődleges oka. A kolostor 1703-ban nyerte 
vissza eredeti funkcióját, ezután kezdődött el (1724-ben) az új, ma is látható 
barokk stílusú rendház felépítése.

68
Türje

Za
la



69

Za
la

Jolánt egyszer a sárkány megleste a Kerka parton. Azonnal megbabonázta a leány 
szépsége!

-Húha!

Amikor Jolán felébredt nagyon megijedt. De 
összeszedte minden bátorságát és nem futott 
el, sőt...



Zalaegerszeg
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Za
la   Zalaegerszeg Zala megye közigazgatási központja, legje-

lentősebb városa. Nem volt ez mindig így, ugyanis sokáig Nagykanizsa fon-
tossága felülmúlta Egerszegét – innen fakad a két város hol komolyabb, hol 
kevéssé komoly ellentéte. Kétségtelen tény, hogy Zalaegerszeg fejlődésében 
kulcsszerepet jelentett az a körülmény, hogy a vármegye székhelye lett, s 
minden fontosabb közigazgatási intézmény is ide települt.
 Zalaegerszeg modern város, ez külső megjelenésén egyértelműen 
látszik is. A régi városközpontot a Deák és a Széchenyi tér, valamint az azt 
övező épületegyüttes őrzi. A város legimpozánsabb épülete a Mária Mag-
dolna plébániatemplom, mely 1750 és 1760 között épült barokk stílusban. 
44 méter magas tornyai sokáig az egerszegi látkép meghatározói voltak.
 Valahol itt, a mai Deák tér és a városi piac környékén állhatott az 
egerszegi vár is, mely a török hódoltság idején – Kanizsa 1600-ban történt 
eleste után – vált jelentős végvárrá. 1540 körül épült, mint a veszprémi 
püspök uradalmi központját védő, fából és földből emelt palánkvár. Amikor 
1690-ben Kanizsát a keresztény seregek visszafoglalták, az egerszegi vár je-
lentősége megszűnt, így aztán 1703-ban nemes egyszerűséggel felrobban-
tották. Helyén piacteret alakítottak ki, illetve a régi vármegyeházát építették 
fel.
 De maradjunk csak itt a Deák téren. Nem lepünk meg senkit az-
zal, hogy az itt álló szobor, Zala vármegye legnevesebb fiának, a haza böl-

csének, Deák Ferencnek állít emléket. Vele szemben a volt vármegyeháza 
barokk épülete magasodik, mely valamikor 1730-1732 között épült. Eredeti 
funkcióját már nem őrzi, ugyanis 1802 óta bíróságként funkcionál. A bíróság 
szomszédságában a Göcseji Múzeum épülete található, mely takarékpénz-
tári palotaként épült. Benne képző- és iparművészeti, néprajzi és történeti 
gyűjteményeket tekinthetünk meg.
 És ha már a múzeumnál tartunk, mindenképpen szeretnénk felhívni 
a figyelmet a Zala folyó mellett fekvő Göcseji Falumúzeumra is. Itt részben 
Göcsej, - mint az egyik legjellegzetesebb, néprajzi értékekben leggazdagabb 
táj – népi építészeti hagyományait, tárgyi emlékeit és a tradicionális életmó-
dot igyekszik bemutatni a kiállítás, részben pedig – különálló egységként – a 
finnugor népek hasonló jellegű emlékeit. Közvetlen szomszédságában a Ma-
gyar Olaj- és Gázipari Múzeum található jelezve, hogy Zala megye a magyar 
szénhidrogénipar bölcsője.
 A történelmi és kulturális látnivalók mellett Zalaegerszeg a pihenés-
re szomjazók számára is számos kikapcsolódási lehetőséget kínál. A várostól 
ÉNY-ra, a Szentmártoni és a Ságod patak felduzzasztásával 1979-ben szü-
letett meg a helyiek kedvelt kirándulóhelye, a Gébárti-tó. Közvetlen szom-
szédságában az Aquacity Vízicsúszda- és Élménypark és a fedett termálfürdő 
várja a fürdőzni, napozni vágyókat.
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Ettől fogva ahányszor a Kerka partra jött 
sétálni, a sárkány már mindig várta.

Elválaszthatatlan barátok lettek.

-Vigyázz, le ne ess!



Zalakaros
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la  Zala megye Hévíz mellett büszkélkedhet még egy világhírű fürdő-

hellyel, Zalakarossal. A neves fürdő története 1962-ben kezdődött, amikor 
az akkor még községi jogállású település határában kőolaj és földgáz után 
kutatva 96 Co-os, ásványi anyagokban gazdag termálvíz tört a felszínre. Ez 
a 2307 méter mélyből fakadó víz egyedülálló kémiai összetételű alkáli klo-
ridos, illetve hidrogénkarbonátos gyógyvíz, mely nőgyógyászati, fogágyi, 
mozgásszervi, bőrgyógyászati megbetegedések kezelésére alkalmas. Ez a 
gyógyvíz lett az alapja az 1964-ben építeni kezdett és 1965-ben megnyíló 
fürdőnek. Az elkövetkező évtizedekben a zalakarosi fürdő folyamatosan fej-
lődött, így lett egyre népszerűbb belföldön és külföldön egyaránt. Ma már a 
Gránit Gyógy- és Termálfürdőt, mint nemzetközi hírű gyógyfürdő komplexu-
mot tartják számon a világban.
 Zalakaros azonban jóval több egyszerű gyógyhelynél. A fürdő nem 
csak a gyógyulni vágyókat várja, hanem minden korosztálynak élményekben 
gazdag kikapcsolódást nyújt. Az 1975-ben létesült fedett fürdő mellé 1998-
ban élményfürdő épült, amit azóta is több ütemben bővítettek, így ma már 
ez Magyarország hatodik legnagyobb ilyen jellegű létesítménye. Négy nagy 
tematikus egységből áll, melyek a következők: élményfürdő, fedett fürdő, 
strandfürdő és gyógycentrum.
 A fürdő a turizmus által fellendítette Zalakaros fejlődését, mely 
1997-ben városi rangot kapott. A hajdani kis falucska településképe teljesen 

megváltozott: ma már itt egy modern, rendezett, szépen gondozott parkok-
kal és zöldterületekkel tagolt fürdővárost láthatunk. Zalakaroson minden 
az idegenforgalomról szól. A városban 12 szálloda és 760 magánszálláshely 
működik, melyekben több mint 7 ezren pihenhetnek egyszerre.

Torma úrnak azonban lányán kívül 
volt még egy kincse, mégpedig egy 
ékesen szóló arany harang, mely 
a vár legmagasabb tornyában 
függött.

-Kész van már?

-Húzzad Jancsi!



Egy igazi kuriózum – a Tónai
 1874-ben Pancsován (ma Pančevo (Szerbia)) regisztrálták 
először a történelmi Magyarország területén a szőlőgyökértetű, azaz 
a filoxéra megjelenését. A Délről és Nyugatról, Ausztria felől is érkező 
fertőzés 1914-ig pusztított, s ez idő alatt gyakorlatilag megsemmisí-
tette a hagyományos szőlőtermesztést a Kárpát-medencében. A tra-
dicionális fajták eltűntek, felváltották őket az amerikai direkt termők, 
illetve az újabb, ellenállóbb fajták. De nem minden régi szőlőfajta 
pusztult el, néhány igazi ritkaság azért mutatóba megmaradt. Zalaka-
ros térségében például a „Tónai” névvel illetett régi borszőlő vészelte 
át e viharos időszakot. Aki ellátogat e kedves kis fürdővárosba és sze-
reti a különleges bort, annak mindenképpen ajánljuk a Tónait.
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Egy igazi kuriózum – a Tónai

 1874-ben Pancsován (ma Pančevo (Szerbia)) regisztrálták először 
a történelmi Magyarország területén a szőlőgyökértetű, azaz a filoxéra 
megjelenését. A Délről és Nyugatról, Ausztria felől is érkező fertőzés 1914-
ig pusztított, s ez idő alatt gyakorlatilag megsemmisítette a hagyományos 
szőlőtermesztést a Kárpát-medencében.
 A tradicionális fajták eltűntek, felváltották őket az amerikai direkt 
termők, illetve az újabb, ellenállóbb fajták. De nem minden régi szőlőfaj-
ta pusztult el, néhány igazi ritkaság azért mutatóba megmaradt. Zalakaros 
térségében például a „Tónai” névvel illetett régi borszőlő vészelte át e viha-
ros időszakot. Aki ellátogat e kedves kis fürdővárosba és szereti a különleges 
bort, annak mindenképpen ajánljuk a Tónait.

A kanizsai pasa hírét vette 
ennek a csuda harangnak. -Juszuf, azonnal mész és elhozod nekem azt a ha-

rangot! Ha kell porig rombolod a várat!

-Értettem fényes
tekintetű pasa!



Nagykanizsa
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la  Dél-Zala legnagyobb városa, a térség tradicionális központja Nagy-

kanizsa. A város két nagy egységből áll, Nagykanizsából és Kiskanizsából, 
melyeket a Principális-csatorna választ el egymástól. 
 Kiskanizsa falusias jellegű városrész volt sokáig (részben ma is), ahol 
földműveléssel foglalkoztak az emberek, akiket sáskáknak csúfoltak. A Déli 
Vasút megépítése után a szorgalmas kiskanizsaiak ugyanis úgy ellepték a 
Dunántúl városainak piacait, mint rétet a sáskák, s akár Zágrábig is levona-
toztak, hogy portékáikon túladhassanak.
 Nagykanizsa nevét hallva szinte azonnal a Dunántúl egyik leghatal-
masabb és legerősebb vára jut az eszünkbe. Sajnos a dicső múlt tovaszállt, a 
várból ma már semmi sem látható, helyét a Principális-csatorna mellett egy 
kis park, egy emlékmű és Thury György mellszobra őrzi. Köszönhető mindez 
annak, hogy 1702-ben I. Lipót császár parancsára a jelentőségét vesztett 
erősséget lerontották és köveit széthordták a kanizsai belváros épületeihez.
 A vár a magyar történelemben a XVI-XVII. században kulcsfontossá-
gú szerepet játszott, s hozzá olyan történelmi személyiségek neve fűződik, 
mint a már említett Thury György várkapitányé, Zrínyi Miklós horvát báné, 
zalai ispáné, aki 1632-ben megkísérelte a felszabadítását, vagy éppen Bat-
thyány II. Ádám Dunán inneni főkapitányé, későbbi horvát báné, akinek ez 
1690-ben végül sikerült is. Nagykanizsán járva, mindenképpen vegyük utun-
kat az Erzsébet-tér felé. A hajdani Gabonapiac területén ugyanis ma egy

hangulatos teret csodálhatunk meg. Itt áll a névadó, Erzsébet királyné hófe-
hér márvány szobra, a tér valódi ékköve. A nagy gonddal parkosított téren 
szökőkút, ivókút és több szobor, emlékmű is látható.
 A teret a XVIII-XIX. századból származó épületek foglalják keretbe, 
melyek közül a barokk stílusú, műemlék Vasemberház érdemel külön emlí-
tést. Nevét a hajdan benne működő vaskereskedés cégéréről kapta, melyet a 
közelmúltban felújítva újra elhelyeztek az épületen.
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A répa „fővárosa”
 Zalában mind a mai napig nagy népszerűségnek örvend a kerekré-
pa vagy más néven tarlórépa. Hajdan aratás után vetették a búza helyébe 
– innen ered a neve is - mivel viszonylag gyorsan nő és az őszi fagyok beállta 
előtt be is érik. A répát ugyanúgy savanyítják, mint a káposztát, s a helyi 
gasztronómiában sokféleképpen használják. A legelterjedtebb és legnépsze-
rűbb répás étel a babos répaleves. Egész Dél-Zalában úgy tartják, hogy a 
legízletesebb répát Miklósfán készítik, ezért – e Nagykanizsához tartozó – 
települést tartják a répa „fővárosának”.

 A város számos rendezvény, fesztivál helyszíne is, különösen nagy 
gondot fordítanak a zalai népi hagyományok, s ezen belül is a gasztronómiai 
értékek megőrzésére. Nagykanizsán minden évben megrendezésre kerül a 
Dödölle és Prósza Fesztivál, de ezen kívül még olyan rendezvényekkel talál-
kozhatunk, mint például az Országos Farsangi Fánkfesztivál.

Za
la

A törökök meg is indultak Tormafölde ellen.
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la  Tejfölös babos répa (recept)

  Hozzávalók 4 személyre:

 • ½ kg füstölt sertéshús
 • ½ kg savanyú répa 
 • 1 db kisebb fej vöröshagyma
 • 1 gerezd fokhagyma 
 • só ízlés szerint 
 • bors ízlés szerint
 • őrölt kömény ízlés szerint 
 • babérlevél ízlés szerint 
 • 10 dkg fejtett bab 
 • 2 evőkanál napraforgó olaj (a rántáshoz) 
 • 1,5 evőkanál finomliszt (a rántáshoz) 
 • 1 kis pohár tejföl
 • 1 teáskanál fűszerpaprika 
A húst és a babot a főzés előtti nap külön-külön beáztatjuk. Másnap, az 
apróra vágott vöröshagymát a kevés olajon üvegesre pároljuk, majd a fel-
kockázott húst és az áztatott babot hozzáadva felöntjük vízzel. Ezt követően

adjuk hozzá a borsot, köményt, babérlevelet. A sózással még várjunk egy 
kicsit, mert főhet ki a húsból is. A répát mossuk át, ha kell többször is, és kós-
toljuk meg, mert ha nagyon savanyú marad, az ételünk élvezhetetlen lesz. 
Ha a hús és a bab már félpuha, tegyük a fazékba a répát is, és főzzük készre. 
Ha mindhárom megpuhult, tegyük bele a pirospaprikás rántást és a tejfölt. 
(A tejfölt előtte a kész rántással csomómentesen keverjük el.) Jól forraljuk 
össze, ha szükséges sózzuk, ízesítsük szájunk íze szerint.



  Zala megye legjelentősebb folyója kétség kívül a Mura, 
mely Horvátország és Magyarország között képez határt. Pontosabban ez va-
laha valóban így volt, azonban mára a helyzet jócskán megváltozott. Ennek 
oka pedig az, hogy a folyó – melyet gátak közé szorítottak ugyan, de szabá-
lyozni nem szabályoztak – szabadon változtatja medrét árterében. Márpedig 
a Mura elég szorgalmas e tekintetben, újabb és újabb kanyarulatokat rajzol 
a térképre nagy árvizek alkalmával. Mindennek a következménye pedig az, 
hogy ma már a határ köszönő viszonyban sincs a folyó medrével, így a Mura 
hol magyar, hol pedig horvát területen hömpölyög a Dráva felé.
 A Mura alsó folyása a Kárpát-medence egyik legjelentősebb arany-
mosó területe volt, mely ugyan az arany mennyiségében a Csallóközzel és 
a Szigetközzel nem vetekedhetett, de minőségében annál inkább. 1776-ban 
Mária Terézia királynő – jelentőségénél fogva – külön pátenst bocsátott ki a 
murai aranymosás szabályozására. Egész családok éltek aranymosásból, kü-
lönösen a Mura menti horvát településeken. És hogy megérte-e aranymosó-
nak szegődni? Az biztos, hogy nagyon kemény munka volt, de jövedelmező. 
Ezt látszik alátámasztani, hogy 1884 és 1914 között a Nagykanizsai Adóhi-
vatalba 234 kg tiszta aranyat adtak le, ami figyelembe véve az alkalmazott, 
nem éppen hatékony technológiát és a tiltott, ám de mégis nagymértékű 
magánértékesítést, igen jelentős aranyvagyont feltételez a Mura fövenyei-
ben.

 E vidék határszéli helyzetének a sok negatívum mellett volt né-
hány pozitív hozadéka is. Ezek közül a legfontosabb az, hogy a háborítatlan 
környezetben megőrződtek a természeti értékek. Ma a Muramente jelen-
tős része 2007 óta tájvédelmi körzet és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park 

A Mura folyó és a Muramente
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Amikor felbukkantak 
a vár közelében, félre-
verték a harangokat.
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la irányítása alatt áll. A természet szerelmeseinek így hát igazi kincsestár ez a 
vidék, még ha aranymosásra nem is adják a fejüket, akkor is.
 A 2000-es évektől kezdődően a Mura szerepe az idegenforgalom-
ban is egyre jobban erősödik. Ez elsősorban a vízi turizmusnak köszönhető! 
Gyerekektől kezdve az idősekig, mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy bát-
ran szálljon raftingcsónakba és töltsön el egy vagy akár több kellemes napot 
e csodálatos folyónál.

Partizán sziget
 Van egy sziget a Murán, amit Partizán-szigetnek nevez a köznyelv. 
Hírnevét annak köszönheti, hogy itt 1951-ben komoly fegyveres összecsapás 
alakult ki a magyar és a jugoszláv hadsereg között. A szóban forgó szigetnek 
a tragédiája az volt, hogy rosszkor volt rossz helyen. Rosszkor, mert ez a 
korszak volt az, amikor szovjet nyomásra a két ország viszonya mélypontra 
került. És rossz helyen, mert a szigetet a határ épp metszette, így azt mind 
Magyarország, mind pedig Jugoszlávia a magáénak tekintette.
 Az események akkor fajultak el, amikor muraközi favágók érkez-
tek ide és elkezdték kivágni a szigeten az erdőt. Ezt a magyar hadvezetés 
egyértelmű provokációnak tekintette, ezért katonai erővel megszállta azt. 

Ezt pedig már a jugoszláv hadsereg sem tűrhette, ennél fogva egyik-pilla-
natról a másikra heves tűzpárbaj alakult ki. Hosszadalmas diplomáciai al-
kudozások, jegyzékváltások eredményeképpen sikerült csak megszüntetni a 
fegyveres összecsapást.

Torma úr sem volt rest, fegyvert ragadott és a törökökre 
rontott.

                       -Előre fiaim!



  Budafapusztán (Kiscsehi) 1937. február 9-én dr. Papp Si-
mon geológus vezetésével a Budafa1-es számú kútból földgáz, 1937. no-
vember 21-én a Lispe határában fekvő Budafa2-es számú kútból pedig ipari 
mennyiségű kőolaj tört a felszínre. Előbbi dátumot tartjuk a magyar föld-
gáz-, utóbbit pedig a kőolajbányászat születésnapjának. E kutatófúrások 
révén megszületett a Budafapusztai-szénhidrogénmező, s megalakult a Ma-
gyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság, mely a kétségbeejtően szegény 
vidéken biztos és az átlagnál jóval magasabb színvonalú megélhetést tudott 
biztosítani. A helyi szénhidrogénipar központja az a Bázakerettye lett, mely 
korábban alig néhány száz fős falucskaként bújt meg a Letenyei-dombság 
erdői között.
 Bázakerettye a csömödéri Állami Erdei Kisvasút egyik fontos állo-
mása, mely igen népszerű a turisták körében. A falu legjelentősebb idegen-
forgalmi attrakciója azonban nem ez, hanem a termálfürdő, mely bizton 
állíthatjuk, hogy Zala megye egyik, ha nem a legszebb fekvésű ilyen jellegű 
létesítménye. A szezonálisan nyitva tartó termálfürdő két meleg vizű él-
ménymedencével, pezsgőfürdővel illetve egy hideg vizű úszómedencével 
rendelkezik. Mint Bázakerettyén minden, a fürdő története is a kőolajbá-
nyászathoz kötődik, ugyanis a hajdani strand a bányászok részére 1938-ban 
emelt Déryné Művelődési Ház részeként került kialakításra.
 

 A faluban két bakancsos turistaút találkozik. Az egyik a Rocken-
bauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra, mely nemzetközi túraútvonal, a másik 
pedig a dél-zalai olajvidéket bemutató dr. Papp Simon Olajos Körút. Azok

A dél-zalai olajvidék:
Kiscsehi - Budafapuszta/Bázakerettye/Lispeszentadorján/Maróc
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Kemény ostrom kezdődött.
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la a természetjárók, akik e túraútvonalakat róják, biztosan nem hagyják ki a 
Bázakerettye szomszédságában, de már Kiscsehiben található Budafapusz-
tai Arborétumot. Ezt a hajdani Zichy birtokból 1946-ban alakították ki, mely 
elsősorban tűlevelűekből álló gyűjteménye révén szerzett hírnevet magá-
nak. Budafapuszta bármelyik évszakban gyönyörű, de ha valaki május kör-
nyékén jár itt, akkor az azáleák virágzása biztosan rabul ejti. A kert dísze az 
1926-ban még a Zichyek által emelt vadászkastély, mely ma a Zalaerdő Zrt. 
ízlésesen berendezett vadászháza.
 A kerékpáros turizmus helyi központja a szomszédos 
Lispeszentadorján, ahol 2013-ban egy minden igényt kielégítő kerékpáros 
centrum nyitotta meg kapuit. A község a körülbelül 80 km hosszú Dél-
Zalai Erdőtáj Kerékpárút egyik kitüntetett állomása. A szépen kitáblázott 
kerékpárúthoz rengeteg GPS-es túraútvonal is csatlakozik. Bázakerettyéhez 
hasonlóan, Lispeszentadorjánban is – a Lispei-hegyen - található egy 
négyszintes, fa szerkezetű kilátó, ahová érdemes mindenképpen 
felkapaszkodnunk, ha meg akarjuk csodálni a Szentadorjáni-patak völgyében 
megbúvó falucskát.
 Ha Bázakerettyéről kiindulva a piros túrát követjük Lispeszenta-
dorjánon át, akkor a szentadorjáni településrészen álló neoromán római 
katolikus templom mellett elhaladva jutunk el a Szentadorjáni-szőlőhegy-
re. Ennek déli része már Maróc község közigazgatási területe. A hajdani 

nagyhírű szőlőműves falucska talán Zala megye legfestőibb fekvésű telepü-
lése. A Maróci-patak völgyében megbúvó települést erdőkkel és szőlősker-
tekkel borított dombhátak ölelik körbe. Maróc neve ma elsősorban taváról 
ismert, mely a vidék egyik legkedveltebb horgászvize.

Ekkor pillantotta meg Juszuf, a tö-
rök vezér Jolánt, s azonnal belesze-
retett.

-De gyönyörű!
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Ennyi idő alatt Marócban már háromszor is ittak!

 Nem sok olyan kisfalu van Magyarországon, amit annyiszor emle-
gettek volna az 1960-as, 1970-es években, mint Marócot. Akkoriban ugyanis 
az a mondás járta a budapesti borisszák körében, hogy „Igyunk, mert ennyi 
idő alatt Marócban már háromszor is ittak!”
 És hogy honnan ered ez? Azt beszélik, hogy egy alkalommal egy tor-
maföldi gazda disznót vágott, amire hivatalos volt maróci sógora is. Mint 
minden ilyen jeles eseményen, itt is oda volt készítve a segítőknek a pálinka. 
Igen ám, de a gazdának nem nagyon akaródzott megkínálni őket, amit az 
emberek szóvá is tettek. A gazda válasza az volt, hogy a pálinkát a hóba tet-
te, ha majd meghűl, akkor majd mindenkit megkínál. De ez csak nem akart 
bekövetkezni! A maróci sógort elfutotta a méreg és panaszosan kifakadt:”-
Hallja-e sógor, ennyi idő alatt Marócban már háromszor is ittak!”
 Bár ez az anekdota szellemes, de nem sok köze lehet a valósághoz. 
A fenti mondás sokkal inkább onnan fakad, hogy a maróciak századok óta 
kiváló szőlőművesek voltak, s jó borokkal büszkélkedhettek, no és nem utol-
sósorban legendás volt a vendégszeretetük is. Aki tehát idetévedt, annak 
soha nem maradt üres a pohara!
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Ettől fogva csak a leány 
érdekelte!
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la  Novát Göcsej fővárosának is szokták nevezni, ami nem is meglepő, 

hiszen a falu e tájegység egyik legnagyobb lélekszámú, központi fekvésű te-
lepülése.
 De miért is érdemes Novára utazni?, - tehetjük fel a jogos kérdést. 
Mindenekelőtt a Csicsergő Szabadidőközpont miatt, mely Zala megye egyik 
legjelentősebb, komplex szolgáltatást nyújtó idegenforgalmi célú létesítmé-
nye. A Kerta-patak mellett fekvő Csicsergő nem csupán szálláshely és étte-
rem, sokkal több ennél. Konyhája például a hagyományos göcseji ízek őrző-
je, kertje pedig a sportolás, a kikapcsolódás tökéletes helyszíne. Találunk itt 
az erdei tornapályától kezdve az állatsimogatón át a horgász- és fürdőtóig 
szinte mindent, ami a tartalmas kikapcsolódáshoz szükséges.
 A falukép mindmáig legmeghatározóbb építészeti eleme a barokk 
stílusú római katolikus templom, mely egy valódi ritkaság a maga nemében. 
A műkedvelő turisták biztosan elismerően csettintenek az itt található cso-
dálatos freskók láttán, melyek Dorfmaister István nevéhez fűződnek, azon-
ban a templom egyediségét nem ezek adják. A novai templom Európában 
azon három épület közé tartozik, ahol olyan különleges építészeti megoldást 
alkalmaztak, ami miatt „suttogó templomnak” nevezik. Hefele Menyhért, a 
templom építésze ugyanis úgy alakította ki a szenteltvíztartókat hordozó 
boltívet, hogy az gyakorlatilag vezeti a hangot. Így, ha valaki belesuttog az 
egyikbe, akkor azt kristálytisztán lehet hallani a több méterrel arrébb lévő 

másikban. Azt beszélik, hogy régente a legények és a leányok ezen keresztül 
beszélték meg az esti találkákat.
 A templom mellett áll a szépen felújított római katolikus plébánia 
épülete, melynek udvarán egy a helyi tájfajtákat bemutató gyümölcsösker-
tet találhatunk. Ez a Tündérkertnek nevezett gyümölcsös a göcseji gyümöl-
csészet mementója.
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  A Kerka völgyének kiszélesedő síkján fekszik Szécsisziget. 
Birtokosa évszázadokon át a Szigeti család volt, akiket a Szécsyek követtek. 
Ők emelték várát, mely a török korban vált igazán fontossá, akkor, amikor 
1600-ban Kanizsa vára elesett. A család magvaszakadtával 1690-ben a mura-
szombati és a letenyei uradalmakkal együtt 35 ezer forintért báró Szapáry 
Péter vette meg. Gróf Szapáry Péter kapcsán mindenképpen fel kell idéz-
nünk az a történetet, mely a korabeli Európát szinte teljesen bejárta és meg-
ismertette a világgal e hős vitéz nemes életét és tetteit.
 A legenda szerint Szapáry Péter és kenyeres pajtása, Batthyány 
Ádám maroknyi csapatára Dunapentele közelében Hamzsa bég lovasai rajta-
ütöttek. Szapáry Pétert elfogták és az érdi várban kínozták, hogy megtörjék 
keresztény hitét. Eke elé fogták és arra kényszerítették, hogy lovak és ökrök 
módjára maga húzza, vonja azt. Olyan óriási váltságdíjat követeltek érte, 
hogy nem volt reménye a szabadulásra. Egyszer aztán egy szultáni követ sie-
tett Sztanbulból Budára, akit elfogtak Batthyány Ádám vitézei. Vele cserélték 
ki a megtört Szapáryt, akit a rabság legyengített, nagyon megviselt. Kardot is 
csak akkor fogott újra, amikor Savoyai Jenő herceg seregei Buda visszavívá-
sára indultak. 
 A várat a törökök véres ostrom után feladták, így Buda császári kézre 
került. A fogságba esett török foglyok között volt Hamzsa bég is, akit a her-
ceg kiszolgáltatott Szapárynak. A gróf jó keresztényként megbocsátott volt 

rabtartójának, nem állt bosszút, aki azonban a legrosszabbtól tartva mérget 
vett be. Szapáry még ápolta halálos ágyán, de megmenteni már nem tudta 
a béget, aki utolsó óráiban megtért és kereszténnyé lett.
 

Za
la

Tárgyalni kezdett 
Tormával. Azt aján-
lotta, hogy ha Jo-
lánt neki adja, akkor 
megkíméli a várost 
és az arany haran-
got sem rabolja el. 
De ha nem kapja 
meg, akkor mindent 
elpusztít.
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la  Szécsiszigeten úgy mesélik, hogy a rabságból való megszabadulása 
után Szapáry fogadalmat tett, hogy két templomot épít az Úr dicsőségére. 
Egyet Letenyére és egyet Szécsiszigetre. Kati néni állítása szerint a terveket 
elcserélték, így a nagyobbat Szigeten építették meg, sőt falait borral falazták. 
Kati néni szerint ezt lehet is érezni... Ha így van, ha nem, a templomot érde-
mes felkeresni - csodás barokk épületről van ugyanis szó, de legalább ilyen jó 
szívvel ajánljuk a helyi borokat is. 

Kati néni
 Talán furcsának tűnik, hogy egy útikönyvben az érdekességek között 
egy közöttünk élő személy is szerepel, jelesül Kati néni. Mindez azonban csak 
addig furcsa, amíg nem hallottuk őt nagy szeretettel és utánozhatatlan hu-
morral mesélni Szécsiszigetről, a templomról, a kastélyról, a vízimalomról és a 
sok gyerekkori kalandról, emlékről! Ha valaki erre jár, ne mulassza el a temp-
lom és a malom gondnokát felkeresni, nem fogja megbánni! Kati néni igazi 
múzeumot vezet, olyat ahol minden kézbe vehető, kipróbálható!

Torma ráállt az alkura, 
mert megszállottan fél-
tette harangját. Mindezt 
a sárkány is végig hall-
gatta.
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la Ha a Muravidéken járunk és érdeklődünk a látványosságok iránt, 

akkor az elsők között kerül említésre a Bakónaki-tó. Itt, Dél-Zalában is 
van egy ehhez fogható, szépségével vele vetekedő tavacska, mégpedig 
Kistolmácson. E falucska a vidék egyik legvonzóbb turisztikai célpontja, 
amit elsősorban természeti kincseinek, illetve táji értékeinek köszönhet.

A legtöbben, akik ide ellátogatnak, a kisvasúttal érkeznek, ugyanis a Csömö-
déri Állami Erdei Kisvasút végállomása is itt található. Gyerekeknek és felnőt-
teknek egyaránt csak ajánlani tudjuk hazánk leghosszabb erdei kisvasútját, 
mely Lenti, Csömödér és Kistolmács között kanyarog a szelíd zalai dombokon 
és völgyeken át.

Kistolmács
85

Hogy senki másé ne lehessen, elra-
gadta Jolánt és magával hurcolta.

-Segítség!

A Kerkához leérve, a 
sebes vízbe vetette a 
leányt, aki itt lelte ha-
lálát.



Amikor ezt megtudta Torma, érezte, 
hogy mindennek vége. Hogy kedves 
harangja ne lehessen a törököké, azt 
is a Kerkába vetették.
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la  A kisvasút hálózata ma kb. 109 km hosszú, több szárnyvonalból áll. 
Eredetileg két különálló hálózat volt – a csömödéri és a lenti kisvasút -, melye-
ket aztán 2000-ben kötöttek össze. Létrejötte az Esterházy hitbizományhoz 
kötődik, hiszen hálózatának döntő részét az Esterházyak építtették ki 1918 
és 1922 között. A kisvasút ma elsősorban erdészeti és faipari célokat szolgál, 
azonban 32 km szakaszán turisztikai személyszállítás is folyik. Évente kb. 20-
23 ezer kiránduló látogatja.
 Néhány száz méterre a kisvasúttól egy szépen faragott szobor hívo-
gat. Hohó, itt valaminek lennie kell! Forró nyári napokon nem is lehet na-
gyobb ajándék, mint az itt vidáman csordogáló kristálytiszta forrásvíz. Ez 
ugyanis a Kozár-forrás, amit persze az előbb említett Nepomuki Szent János 
szobor miatt a helyiek tréfásan átkereszteltek Pumukli-forrásnak.
Innen már valóban csak egy kőhajításnyira található a Kistolmácsi-tó, melyet 
a Kozár-forráson kívül még számtalan forrás táplál. Ez Kistolmács igazi kincse, 
legfőbb vonzereje, mely a fürdőzők és a horgászok paradicsoma. Partján sza-
badstrand működik és számtalan vendéglátó- és szálláshely üzemel.
Mint minden valamirevaló zalai falunak, Kistolmácsnak is van szőlőhegye, 
ahová egy kis betonozott út vezet. Ne sajnáljuk a fáradságot és kapaszkod-
junk fel ide, hiszen az Alsó-hegyháton magasodó, négy szintes, faszerkezetű 
kilátóból nem csak a tóra és a falura, de Letenyére, a Muraközre és a Hor-
vát-Szlavón-szigethegységre is gyönyörű kilátás nyílik.
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Halló, itt Vuk!
 Kistolmács neve vadász berkekben is jól cseng, sokan járnak ide ka-
pitális szarvasbikát, vaddisznót, őzet puskavégre kapni. Ha pedig ez így van 
- márpedig ami tény az tény-, akkor a rengeteg hétköznapi vadászat mellett 
számos mesés história is megesik az ágrólszakadt vadászokkal, amit per-
sze élvezet hallgatni. No, egy ilyen anekdotával találkoztunk Kistolmácson, 
amit most meg is osztunk mindenkivel!
 Történt egyszer, hogy hősünk – egy környékbeli vadász – kiballa-
gott az erdőszélre és ott felkapaszkodott egy magaslesre. Mivel hátizsákja 
nehéz volt, ezért távcsövét abból kivéve, lent hagyta azt a les lábánál, még-
pedig tárva-nyitva. Szép nyugodtan kémlelte a tájat, de semmi nem moz-
dult, minden nyugodt volt. Azaz nem egészen! Lepillantva észrevette, hogy 
egy kölyök róka fejét a hátizsákba beledugva érdeklődve szemléli annak 
tartalmát. Ebben a pillanatban megszólalt a vadász mobiltelefonja, mely 
rezgőre volt állítva és ott lapított a hátizsákban. A róka kölyöknek ez aztán

Za
lafelettébb megtetszett és orrával bökdösni, szimatolni kezdte. Hősünk erre 

hangosan rákiáltott, hogy elijessze a kis állatot. Ez sikerült is azzal az apró 
szépséghibával, hogy a kétségtelenül érdeklődő róka ifjonc mielőtt el-
inalt volna a közeli kotorékba, még gyorsan szájába vette zsákmányát 

A feldühödött törökök mindent elpusztítottak és 
levágtak, de üres kézzel kellett elvonulniuk Tor-
maföldéről.
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és azt is magával vitte. Mire a vadász a bajt látva lekászálódott, a kis róka a 
mobiltelefon társaságában már rég a rókavár mélyén csücsült és esze ágá-
ban sem volt kijönni onnan. A megcsúfolt vadász füstölögve haza ballagott 
és kétségbeesésében elkövette azt a hibát, hogy a fenti esetet néhány isme-
rősével megosztotta.
 Hát szem nem maradt szárazon, annyira kinevették, de ez még csak 
a kezdet volt! A vadásztársak - akiknek természetesen nem kellett a szom-
szédba menni egy kis tréfáért - ezt még megtromfolták azzal, hogy pórul járt 
barátjuknak kínálták saját telefonjukat azzal, hogy hívása van és Vuk van a 
vonalban! A reakciót el tudjuk képzelni…

A vár üszkös romjain csak a sár-
kány siratta a szépséges Jolánt.

Minden áldott nap lejárt a Kerká-
ra, oda, ahol Jolán halálát lelte. 
Ott ahol a domboldalon az utat 
a folyóig megtette mind a mai 
napig még fű sem nagyon nő. 
Ezt nevezik tormaföldei sárkány-
járásnak.
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Schmidt Egon
 Becsehely polai településrészé-
ben van egy kis mellékutca, mely messze 
befut a 7-es úttól Tótszentmárton irányá-

ba. Ott ahol az autók zúgása elcsitul, hatalmas nyárfák árnyékában áll egy 
takaros kis kúria. Itt született Schmidt Egon, a mai magyar ornitológia egyik 
legnevesebb egyénisége. E hely volt az, ahol a Muramente gazdag madárvi-
lágát megismerte és megszerette, s bár a történelem hányattatásai - családja 
kitelepítése - elsodorták innen, de a fellobbant szikra már soha többé nem 
hunyt ki benne, így vált igazi tudóssá!

 A letenyei dombság keleti peremének legjelentősebb községe Be-
csehely. Nem csak népességénél fogva meghatározója a vidéknek, de épített 
öröksége révén is, mely miatt mindenképpen figyelemre méltó turisztikai cél-
pont.

Becsehely

Vége...

Za
la
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 A falu központjában magasodik a római katolikus templom épüle-
te, melynek egyik építtetője ifjabb Csúzy Pál volt, akinek nevét a XIX. szá-
zadi liberális nemesi mozgalma kapcsán ismerhetjük a magyar históriából. 
A 2005-ben értő módon felújított templomot ugyanis 1758-ban a korábbi 
helyi földbirtokos kegyúr, Galántai Fekete György emeltette, felújítása és ba-
rokk tornyának építtetése azonban már a Csúzyak nevéhez főződik.
 Az ifjú Csúzy Pál végigharcolta a szabadságharcot, a 47. honvéd gya-
logezred parancsnoka volt. Az a legenda járja vele kapcsolatban - melynek 
igaz voltáról a kortársak is beszámoltak-, hogy az 1849-es megtorlások ide-
jén, amikor sorstársaihoz hasonlóan őt is besorozták a császári ármádiába, 
akkor Becsehelyről télvíz idején, erőltetett menetben gyalog hajtották fel 
Bécsbe, ahol legyengült szervezete még három napig küzdött az életért, de 
végül felmorzsolta őt a kór és a megaláztatás. Holttestét, itt Becsehelyen, az 
általa emelt templomban helyezték örök nyugalomra. 
 De feledjük e szomorú históriát és inkább fordítsuk figyelmünket 
egy másik csodás épületre, melyet Polán találunk. E hajdan önálló település 
központjában áll a XIII. századi eredetű, de többször átépített kicsi, de an-
nál impozánsabb római katolikus templom épülete. Még a Nap is jókedvűen 

pillant le sárga és hófehér falaira, a piros cseréptetőre a magasból. A helyi-
ek gondosan megőrizték e kis Árpád-kori templomocskát, s környezetét is 
igazán igényesen alakították ki. De Becsehely nem csak a lélek számára ad 
„táplálékot”. Elég csak felpillantanunk a falu fölé emelkedő dombhátakra - 
azonnal sejthető, hogy jó borok hazája e vidék. Nem is csalódunk, hisz a Zalai 
borvidék egyik legértékesebb szegletében járunk! Éppen ezért érdemes fel-
keresnünk a főutcán álló Vitis Vendégházat, itt ugyanis a színvonalas szállás 
mellett garantáltan a legjobb helyi borokból kóstolhatunk.
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la  „Letenye a Mura városa”, olvasható a szlogen a település határában 

álló üdvözlő táblán. Hát bizony a letenyeiek életét alapvetően meghatározta 
a folyó. Felemelkedése és mezővárossá válása is a középkorban elsősorban 
annak volt köszönhető, hogy mindig is fontos murai átkelőhely volt.
A legtöbben Letenyét ma az M7-es autópálya, a határátkelőhely és a Mura 
híd (Zrínyi-híd) kapcsán ismerik, hiszen nyaranta több mint 1,5 millió uta-
zó fordul meg itt. Érdemes azonban betérni a városkába, mert van néhány 
olyan érdekesség, ami felkeltheti a figyelmet.
 A város központjában áll a Szapáry-kastély, mely 1830-ban házasság 
révén az Andrássy grófok kezébe került. Ekkor klasszicista stílusban átépítet-
ték, amit a XIX. század második felében egy historizáló jegyeket mutató fel-
újítás követett. A kastélyhoz hatalmas angolkert tartozott, melynek egy része 
mindmáig megőrződött – kb. 5,6 hektár. Ennek legféltettebb értéke a város 
jelképe, az óriás platánfa. E famatuzsálem körátmérője 615 cm, magassága 
pedig 20 méter. A világ talán leggyorsabban korosodó fája minden bizonnyal 
a letenyei platán, mert ahogy egyre inkább erősödik a helyiek városi öntuda-
ta, úgy lesz egyre öregebb!
 A kastéllyal szemben két XVIII. századi barokk stílusú műemlék épü-
let áll. Az egyik a római katolikus templom, melyet Szapáry Péter építetett 
1765-ben. Erről a szécsiszigetiek azt tartják, hogy eredetileg a most Lete-
nyén álló épület került volna hozzájuk, de a terveket tévedésből összekever-

ték. Ez így kevéssé valószínű, de ha ehhez még azt a szóbeszédet is hozzá-
vesszük, hogy falait borral falazták, akkor ismerve a kőműves munkamorált, 
már nem is olyan elképzelhetetlen a dolog. A másik műemlék épület, amiről 
szólnunk érdemes, az az Aranybárány Fogadó. Ha most valaki kisebb összeg-
ben fogadni szeretne, hogy ezt is a Szapáryak emeltették, akkor nem téved. 
A fogadó mind a mai napig megőrizte vendéglátással kapcsolatos funkcióját.
A kastélyparkból 2003-ban kihasítottak közel 3 hektárnyi területet, ahol fel-
épült a letenyei termálstrand és kemping. A strand jelenleg 4 db medencé-
vel rendelkezik. A nagymedence vize 28 Co-os, a gyermek- és a tanmeden-
céé 32 Co-os, az ülőmedencéé pedig 35 Co-os. Aki hangulatos helyen keres 
a nyári melegben felfrissülést, annak bátran ajánlhatjuk a letenyei fürdőt.
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nem lelünk Vétyem nevű településre – 
a középkori falucska ugyanis a török hó-
doltság idején elpusztult. Vétyempuszta 
ma Tormafölde része, csak egy erdészeti 

major található itt. Na, de akkor miért érdemes ide jönni? – tehetjük fel a 
jogos kérdést.
 Több dolog miatt is. Először is a Vétyemi Erdőrezervátum okán, 
melynek neve egybeforrt a hatalmas, ezüstös bükkfaóriásokéval. 1976 óta, 
az erdőrezervátum létrehozásától kezdődően ugyanis semmiféle fakiterme-
lés nem történt itt, így az erdő többé-kevésbé visszanyerte ősi jellegét. A 31 
hektáros magterület legmagasabb bükkjei 46-47 méternyire törnek az ég 
felé, ezzel Magyarország legnagyobb fái közé tartoznak.
 A vétyemi erdők peremén elszórtan vasbeton építmények sorakoz-
nak. Ezek a hajdani Déli Védelmi Rendszer megmaradt mementói, amit köz-
keletűen Magyar Maginot Vonalnak neveznek és egyes elemeit egyszerűen 
bunker néven illetnek. Ez a hajdan közel 630 km hosszúságban az osztrák 
határtól a román határig futó erődrendszer –mely egyébként Európa leg-
hosszabb ilyen jellegű létesítménye -1952 és 1955 között épült a harmadik 
világháborúra való felkészülés jegyében. A megaberuházás, melynek kiépí-
tése a tökéletes értelmetlenség mintapéldája, óriási összegeket emésztett 

fel. Valójában nem is Magyarországot védte a délről várt jugoszláv és NATO 
támadástól, hanem a Szovjetuniónak biztosított volna annyi időt, ami alatt 
Sztálin elvtárs, majd utódja Nyikita Szergejevics Hruscsov egy szelíd kézmoz-
dulattal, vagy a cipőjével odacsapva elindítsa a Csehszlovákiába telepített és 
Nyugat-Európának címzett atomrakétákat.
 Na, de evezzünk csak békésebb vizekre, pontosabban kapaszkod-
junk fel a tormaföldi Szent János-hegyre. Itt egy 4 szintes faszerkezetű kilá-
tó magasodik, ahonnan feltárul a Kerka-völgye, megcsodálhatjuk a Mura-
vidéket és a nyugati horizonton már az Alpok bércei sorakoznak. A kilátó 
tövében egy gyümölcsöskertet pillanthatunk meg, de nem is akármilyet! Ez 
Közép-Európa legnagyobb – kb. 4 hektáros – egybefüggő fügeültetvénye. Az 
itteni dombhátak mikroklímája ugyanis tökéletesen megfelel a fügének, így 
nem meglepő, hogy e gyümölcsfajta őshonos e tájon.

Vétyem és Tormafölde
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Turisztikai információk:

Zala 
Skanzen Értékvédő, Hagyományőrző és Turisztikai Egyesület
+36 30 779 3123
skanzen.egyesulet@gmail.com

Muravidék
Turisztikai Információs Iroda - Lendva
Fő utca 38, 9220 Lendva
++386 2 578 83 90
info@turizem-lendava.si
www.turizem-lendava.si

Muravidéki Turisztikai Szövetség
Slovenska ulica, 9000 Murska Sobota
mobil: 041 326 093
info@pt-zveza.si
www.visitpomurje.com

Vas
Szombathelyi Tourinform Iroda
9700 Szombathely, Király u. 1/a
+36 (94) 317 269
szombathely@tourinform.hu

Tourinform irodák:
www.tourinform.hu

www.pannon-pleasure.eu
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A Pannon Pleasure projekt együttműködő partnerei:

Lendva Önkormányzat
Regionális Fejlesztési Ügynökség Mura d.o.o.
Skanzen Értékvédő-, Hagyományőrző és Turisztikai Közhasznú Egyesület
Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa, Vállalkozói Központ


