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I. KONCEPCIONÁLIS HÁTTÉR 

„Történelem határok nélkül” c. projekt turisztikai vetületei 

A „Történelem határok nélkül” c. projekt deklarált általános célja Vas vármegye történeti 
térinformatikájának megteremtésével a történelem, a technika és a kommunikáció 
lehetıségeinek együttes, szinergikus kihasználása a térségfejlesztésben. A kiindulópontját 
tekintve történészi kutatómunka tehát túllép saját szők határain, s a gazdasági szemlélető 
hasznosítási lehetıségek egyidejő megalapozását is célul tőzi. Azon specifikus cél, mely 
szerint a projekt hozzá kíván járulni a megye turisztikai céljainak megvalósulásához, az 
alábbiak szerint mozdítható elı: 

- Turisztikai programcsomagok kidolgozása, a turisztikai hasznosítás 
koncepcionális megalapozása. A létrejövı adattár olyan szerteágazó turisztikai 
hasznosítási lehetıségeket ígér, melyek felmérés, koncepcionális megalapozása 
önálló szakmai feladatot nyújt. Az elvi kérdések tisztázása mellett e 
projektszakasznak néhány közvetlen eredménye is lehet. Az olyan tevékenységek, 
mint informatikai támogatottságú túraútvonalak összeállítása, programjavaslatok 
megfogalmazása, mini kulturális/tematikus utak körvonalazása határozott 
elmozdulást jelentenek a turisztikai termékfejlesztés irányába. E tevékenység 
eredménye a projekt során kialakításra kerülı honlapon link formájában is 
elérhetı lesz. 

Az elvégzendı feladat: a turisztikai programcsomagok körvonalazása, ami a projekt korábbi 
tevékenységei során összegyőjtött, az adattár, a "Mőemlékek, régészeti objektumok" címő 
rész információnak felhasználásával kialakítandó túraútvonal javaslatok, "mini kulturális 
utak" kidolgozását jelenti.  

Az „út”, mint a kulturális örökség része 

„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet1.” 
 
„Az út, mely szóba-fogható, 
nem az öröktıl-való; 
a szó, mely rája-mondható, 
nem az örök szó. 
Ha neve nincs: ég s föld alapja; 
ha neve van: minden dolgok anyja2.” 

Mint fenti idézetek is mutatják, az út jelentése az egyes civilizációkban messze túlmutat 
önmagán, s mind a keleti, mind pedig a nyugati bölcseletben elvonatkoztatott, metaforikus 
értelmet nyer. A keleti (kínai) filozófiában és gondolkodásban mindenekelıtt a dolgok 
menetét, a világ kozmikus rendjét, a mindenséget átható ıslelket, ıserıt (Tao) jelöli. A 
nyugati kultúrákban az út egyfajta aktivizmussal is párosul – az „élet útja”, melyen végig kell 
menni -; mindazonáltal e kép metaforikus ereje és töltete mindkét kultúrkörben 
hasonlóképpen erıs. 

                                                 
1 János 14:6. 
2 Lao-Ce: Tao Te King. Az Út és az Erény könyve. Weöres Sándor fordítása. 
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„Kulturális utak”, mint a turizmusfejlesztés best practice-e Európában 

Figyelembe véve fenti eszmei/filozófiai hátteret, talán nem lehet véletlen, hogy az út az utóbbi 
egy-két évtizedben a turisztikai érdeklıdés és marketing középpontjába került; s leginkább a 
„kulturális út” fogalma terjedt el a turisztikával foglalkozók körében, s a köztudatban – de 
használják az „örökség út”, a „történelmi út” és a „tematikus út” megnevezéseket is. Ezek a 
kifejezések mind-mind magukban foglalják azt a jelentésbeli/filozófiai többlettartalmat, 
melyet az út szó értelmezési mezıje foglal magában.  

A szorosan vett kulturális útnak alapvetıen három tartalmi eleme van: 

� a kulturális örökség,  

� az útvonal, amely meghatározza a földrajzi dimenziókat,  

� a téma, amely köré az út szervezıdik. 

Tekintve a téma turisztikai fejlesztések szempontjából való kiemelkedı relevanciáját, 1997-
ben jött létre az Európa Tanács és Luxemburg által aláírt egyezmény nyomán a Kulturális 
Útvonalak Európai Intézete3, melynek fı feladata az európai kulturális utakra vonatkozó 
átfogó program megvalósítása. Az egyes kulturális utakra vonatkozó javaslatokat is az 
Intézetnek – vagy közvetlen a Tanácsnak – lehet megküldeni, s ennek a szervezetnek a 
feladata, hogy elvégezze azokat a vizsgálatokat, melyek megalapozhatják, hogy egy út 
bekerüljön Európa „fı kulturális útvonalai” közé.  

Jelenleg a következı témaköröket határozta meg az Intézet (zárójelben feltüntetve, ahol már 
fı kulturális útvonalról is beszélhetünk): 

� 1. A zarándokutak 

� - Szent Jakab út (október 1987) (2004 június óta az Európa Tanács elismerte mint „Fı 
kulturális útvonal”)  

� - Via Francigena (május 1994) (2004 december óta az Európa Tanács elismerte mint „Fı 
kulturális útvonal” )  

� 2. Vidéki település 

� - Epítészet határok nélkül (1987 október) (2004 június óta az Európa Tanács elismerte 
mint „Fı kulturális útvonal” )  

� - Vidéki települések a Pyreneusokban (2002) 

� 3. Történelmi és mesebeli személyek 

� - Mozart útvonal (1990) (2004 június óta az Európa Tanács „Fı kulturális útvonal” 
elismervénye) (a hálózat 2002 óta jóváhagyott) 

� - Schickhard-útvonal (1992 április) ) (2004 június óta az Európa Tanács elismerte mint 
„Fı kulturális útvonal”)  

� - Szent Márton, európai személyiség, az osztozás szimbóluma (2005 március) (2005 
szeptember óta az Európa Tanács elismerte mint „Fı kulturális útvonal”)  

� 4. Szerzetesség hatásai 

� - A Ciszterciek útvonala (1990) 

                                                 
3 European Institute of Cultural Routes. http://www.culture-routes.lu/php/fo_index.php?lng=en 
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� - Clunyi szerzetesrendek Európában (2004 május) (2006 június óta az Európa Tanács 
elismerte mint „Fı kulturális útvonal”)  

� 5. A kelták (1990) 

� 6. Vikingek és normannok, európai örökség 

� - A viking útvonalak (1992) (2004 december óta az Európa Tanács elismerte mint „Fı 
kulturális útvonal”) 

� 7. Hanzavárosok, utak és emlékek (1992) (2004 december óta az Európa Tanács 
elismerte mint „Fı kulturális útvonal“) 

� 8. Parkok és kertek – a táj (1992) (2004 december óta az Európa Tanács elismerte mint 
„Fı kulturális útvonal”) 

� 9. Katonai erıdítmények Európában 

� - Wenzel és Vauban útvonal (1995) ) (2004 június óta az Európa Tanács elismerte mint 
„Fı kulturális útvonal”)  

� 10. Az Al-Andaluz örökség (1997 április) ) (2004 június óta az Európa Tanács elismerte 
mint „Fı kulturális útvonal”)  

� 11. A kasztíliai nyelv útja és elterjedése a Földközi-tenger medencéjében : a 
szefárdok útjai. (2002 június) (2004 június óta az Európa Tanács elismerte mint „Fı 
kulturális útvonal”)  

� 12. Európai Zsidó örökség ( 2004 május) (2005 december óta az Európa Tanács 
elismerte mint „Fı kulturális útvonal”)  

� 13. Ipari örökség 

� - A vas útja a Pireneusokban) (2004 május) (2004 december óta az Európa Tanács 
elismerte mint „Fı kulturális útvonal”)  

� 14. Az olívafa útja (március 2005) ) (2006 május óta az Európa Tanács elismerte mint 
„Fı kulturális útvonal”)  

� 15. Via Regia (2005 március) (az Európa Tanács elismerte mint „Fı kulturális útvonal”de 
a dátum még nem meghatározott) 

� 16. Európai vándorlás öröksége (2004 május) 

� 17. Életmővészetek, európai azonosságtudat 

� - Les transversales (1994) 

� - Az ifjúság színháza (1995) 

� - A mővészet centruma (2000) 

� 18. A föniciaiak útjai (1994 május) 

� 19. A cigányok(1994 május) 

� 20. A humanizmus (1994 május) 

� 21. Észak fényei ( 1997 április)  

� 22. A nagy felfedezések európai városai (1993) 

� 23. A Barokk (1988) 

� 24. A selyem és textília európai útvonala (1988) 
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� 25. Európai népszokások és ünnepek (1997 április) 

� 26. A könyv és az írás  

� A könyv útvonala (1999 december) 

� 27. Kulturális útvonalak dél-kelet Európában (2004 május) 

Kulturális utak Magyarországon 

A volt keleti blokk országait – így Magyarországot is – fentiek közül mindössze három 
útvonal érinti; úgymint: 

� a Hanza városok útja,  

� az Európai zsidó örökség útja  

� és a Szent Márton út.  

Ugyanakkor egyértelmő, hogy az Unió keleti kibıvítésének megvalósulásával, Magyarország 
uniós csatlakozásával e téren fennálló lemaradásunk is csökkenni fog - annál is inkább, mivel 
számos olyan kulturális elem található hazánkban, melyek bemutatására, a turisztikai piacra 
való bevezetésére kifejezetten alkalmas a kulturális utak rendszere.  

Fentieket, valamint azt a tényt is figyelembe véve, hogy jelen projekt hatóterületén már több 
részelem vonatkozásában történtek bíztató kísérletek4 kulturális utak megalapozására – 
melyek eredményeire nagymértékben építünk is -, így jelen projekt keretében is ezt a 
módszert választjuk. Ennek megfelelıen a projekt korábbi tevékenységei során összegyőjtött - 
mindenekelıtt az adattár "Mőemlékek, régészeti objektumok" címő részének információin 
alapuló – kulturális örökséget „mini kulturális” utakká szervezve mutatjuk be. Ezzel célunk 
kettıs: 

- Hosszabb távon – ahol az lehetséges - egy-egy önálló európai „fı kulturális útvonal” 
kialakítása – ezen projekt keretében alapjainak megvetése -, mely széles nemzetközi 
összefogással alkalmas lehet „saját jogon” a fı kulturális útvonalak közé bekerülni. 

- A meglévı határon átnyúló kulturális örökségek felhasználásával határon átnyúló 
turisztikai kínálatot teremteni. 

Természetesen a meglévı kulturális objektumok, s a célterület mérete alapvetıen behatárolja 
a „saját jogon” fı kulturális útvonallá avanzsálható turisztikai termékek számát. Ezért is, a 
kialakított hat kulturális turisztikai útvonal e szempont mellett két csoportba sorolható: 

 

A. Önálló attrakcióként is megálló határon átnyúló kulturális út 

B. Más turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó határon átnyúló kulturális út 

 

A két csoportba a következı turisztikai csomagok kerültek besorolásra és az alábbiakban 
kidolgozásra: 

 

 

                                                 
4 Idırendben: Évezredes utak vonzásában – Térségi turizmusfejlesztési program (2001); Borostyánkıút – 
Idıutazás egy római kereskedelmi úton (2001); Katonák útja I-II. (2005-); Szent Márton útja (2005-) 
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A. Önálló attrakcióként is megálló határon átnyúló kulturális út 

� Szt. Márton út 

� Katonák útja 

� Borostyánkı út 

B. Más turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó határon átnyúló kulturális út 

� Zarándokok útja 

� Középkori templomok útja 

� Régészeti örökség útja 

� Kolostorok útja 

 

II. TURISZTIKAI PROGRAMCSOMAGOK – TEMATIKUS UTAK 

Az egyes turisztikai programcsomagok kialakításánál a következı tematikai-tartalmi elemek 
kerültek kidolgozásra – melyek mintegy a megalkotandó kulturális utak gerincét, s egyben a 
piaci hasznosíthatóság/eladhatóság alapját képezik: 

Kulturális út elvi megalapozottsága 

Ebben a pontban került röviden összefoglalásra, hogy mely szempontok indokolják az adott 
vonzerı-együttes turisztikai úttá – turisztikai út részelemévé – fejlesztését, ilyen módon való 
összefoglalását. 

Kulturális út földrajzi elhelyezkedése 

A célterület mely részét – ahol lehet település-szinten meghatározva – érinti; természetesen 
határon átívelı módon értelmezve. (Látnivaló megnevezése; település neve.) 

Vonzerık - Út által érintett kulturális örökségek 

Mely konkrét vonzerık felfőzésére alkalmas az adott kulturális útvonal. E fejezet keretében 
történik meg a vonzerık illusztraív bemutatása5, részletes ismertetése, kitérve a hasznosítást 
megalapozó tényezıkre is. 

Turisztikai hasznosítás irányultsága – célcsoportok; szegmentáció 

Mely célcsoportra, mely piaci szegmensre koncentrál az út – figyelembe véve a turizmus 
aktuális hazai és nemzetközi trendjeit. 

                                                 
5 A fotók forrásai: http:// www.miserend.hu; http://bucsujaras.hu/ ; http://falvak.hu/hosszupereszteg; 
http://grofur.extra.hu/; http://szelid-utakon.fw.hu/; http://szentgotthard.plebania.hu/; http://ujember.katolikus.hu/; 
http://www.alon.hu/; http://www.amrk.hu; http://www.destinacije.com; http://www.hegyhatszentjakab.hu/; 
http://www.lomart.hu/; http://www.magyarturista.hu/; http://www.orsegitelehaz.hu/; 
http://www.oriszentpeter.hu/; http://www.szoce.hu; http://www.vasiszemle.t-online.hu/; http://www.vasvar.hu; 
http://www.velemer.hu/; http://www.vendegvaro.hu; http://www.viasanctimartini.hu/; http://www.virtus.hu/; 
http://www.csempeszkopacs.hu/; http://www.jak.hu/; http://www.magyarszecsod.hu/; http://www.miserend.hu/; 
http://www.szentgotthard.hu/; http://www.rabatottos.hu/; http://hu.wikipedia.org/; http://www.szentgotthard.hu/; 
http://www.celldomolk.hu/; http://www.egervar.hu/; http://www.cisztercirendhaz.hu/; http://www.ofm.hu/ 
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Javasolt fejlesztési irányok – egyedi projektek 

A fenntarthatóság érdekében ebben a pontban kerültek összefoglalásra azok a fıbb fejlesztési 
irányok, esetlegesen projektek, melyek valamilyen módon kapcsolódnak az adott kulturális 
úthoz, ill. annak egyes állomásaihoz. 

 

A. Önálló attrakcióként is megálló határon átnyúló kulturális utak 

1. A BOROSTYÁNKİ ÚT AZ EGYKORI VAS VÁRMEGYE TERÜLETÉN 

Kulturális út elvi megalapozottsága 

Az Észak-Európa és a Földközi-tenger közt kiépült Borostyánkı út az elsı olyan jelentıs 
útvonal volt, mely a vizsgált térséget tágabb környezetével összekötötte, s azt a korabeli 
„nemzetközi vérkeringésbe” ténylegesen bekapcsolta. Az egykor elsısorban borostyánkı 
szállítására használt ókori kereskedelmi útvonal ma is betöltheti korábbi, az érintett vidékeket 
a nemzetközi vérkeringésbe bekapcsoló funkcióját, csak sokkal komplexebb módon, sokkal 
szerteágazóbb elınyöket kínálva, de egyszersmind az érintettektıl jelentıs kreativitást és 
lokális erıfeszítéséket is igényelve (egy komoly központi szervezıerı mőködése mellett). 

A Borostyánkı út egészének felülrıl történı összefogására, az általa felölet területek integrált 
fejlesztésére számos kezdeményezés indult az utóbbi két évtizedben, melyek mellett azonban 
szükség van az alulról jövı kezdeményezésekre, a nagy léptékő tervekben nem kezelhetı, a 
nagy léptékő térképeken nem feltétlenül megjelenı lokális (tematikus) értékek felmutatására 
és helyi kulturális-turisztikai hasznosítására (ezzel tágabb struktúra tartalmi megtöltésére) is. 

A közel 2000 km hosszú útvonalnak egy számottevı szakasza húzódott az egykori Vas 
vármegye területén, értékes tárgyi és szellemi örökséget hagyva az itt élı utódoknak, ezzel 
kézzel fogható alapot nyújtva és hivatkozási alapot kínálva egyes települések számára az 
összefogásra, összehangolt aktivitásra, illetve a nemzetközi szintő kapcsolatépítésre. 

Kulturális út földrajzi elhelyezkedése 

A Borostyánút6 kiindulópontja a Balti-tenger partján fekvı Kaup nevő porosz város volt, innét 
Lengyelországon és a csehországi Morva Kapun keresztül, a Morva folyó mentén jutott Felsı 
Pannóniába, ahol Carnuntum (Petronell/Bad Deutsch-Altenburg), Eisenstadt, Scarbantia 
(Sopron), Savaria (Szombathely), Körmend (Curmend), Salla (Zalalövı), Halicanum 
(Alsólendva), Poetovio (Ptuj), Celeia (Celje), Sempeter (Šempeter), Emona (Ljubljana) felsı-
pannóniai városok érintésével haladt, majd Naoportos (Vrhnika), Ad Pirum (Hrušica), Castra 
(Ajdovščina), végül Aquileia állomásokkal érte el az Adriai-tenger partját. 

Az egykori Vas vármegye területén – habár úttal kapcsolatos látnivalók ma már nem 
mindenütt vannak - a következı állomások érdemelnek különös figyelmet: 

� Nemescsó 

� Velem 
                                                 
6 Mivel ez kezdetben nem kiépített út volt, csak egy – vízrajzi és domborzati körülményei miatt kereskedelmi 
közlekedésre alkalmasnak bizonyult – területsáv volt, a hozzá köthetı kulturális útvonal is értelmezhetı e tágabb 
kontexrtsban. 
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� Sé 

� Szombathely 

� Sorokpolány-Ceteháza 

� Körmend 

� Katafa 

� Nádasd 

Az út az egykori Vas vármegye határán túl a következı települések irányában folytatódik: 

� Zalalövı 

� Kálócfa/Kozmadombja 

� Nemesnép 

� Zalabaksa 

� Lenti térsége 

Vonzerık - Út által érintett kulturális örökségek 

A Borostyánkı útnak az elsı igazán jelentıs magyarországi állomástól, Soprontól 
(Scarabantia) délre fekvı szakasza egy 40 km-es ausztriai szakasz (Deutschkreutz-
Haschendorf-Neckenmarkt-Horitschon-Raiding-Großwarasdorf-Nebersdorf-Großmutschen-
Strebersdorf) után Horvátzsidány mellett lép be az egykori Vas vármegye területére, ahol 
számos településen hagyott nyomokat. Fıbb állomásai, kulturális út állomásaként figyelembe 
vehetı helyszínei az alábbiak. 

VVeelleemm  

A község közelében, a Szent Vid alatt végzett ásatások számos bizonyítékát adták az út 
nyomvonalának, s a Szent Viden lévı katolikus templom helyén egykor római erıd állt. 

NNeemmeessccssóó  

A község területén útállomás nyomaira bukkantak a kutatók. A Forduló dılıben lévı érintett 
területeket az itt található római kori útállomás maradványainak megırzése, kutathatóságának 
biztosítása érdekében a fokozottan védett régészeti területté nyilvánították. 

SSéé  

A település szmámos római emlke közt említést érdemelnek: római kori villaépület 
maradványai (Malomi-dőlı); halomsírok a Szünösei-patak partján;  római kori vízvezeték; 
ókori szobortöredék (Doberdó-dőlı) Savaria egyik elsı nagyplasztikai emléke 

SSzzoommbbaatthheellyy  

A legjelentısebb település a Kr.sz. 43-ban alapított Savari kifejezetten az itt haladó 
Borostyánkı út hasznából tudott virágzó várossá épülni, sıt – Pannónia 106 évi kettéosztása 
után - Felsı-Pannónia polgári „fıvárosává” válni. A temetikus út lényeges körülménye, hogy 
Magyarország területén Szombathelyen a Borostyánkı út egyetlen megmaradt szakasza, a 
legközelebbi, ettıl 24 km-re fekvı másik eredeti szakasz már Ausztriához tartozik. (A 
zalalövıi szerpentin építésekor megpróbáltak feltárni további szakaszokat, de a kutatók nem 
bukkantak az út nyomára.) 
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Szombathely fényes ókori múltját – ez említett útrészlet 
mellett - gazdag leletanyag támasztja alá. 

A római polgárváros fórumának emlékei Romkertben 
láthatók: a helytartói palota s egyben Pannónia legnagyobb 
összefüggı mozaikjának részletei, a római kövekbıl épült 
IX. századi vár alapfalai, a 2000 éves Borostyánkı út közel 
50 méteres szakasza, a Mercurius-szentély, a közfürdı, a 

vámház, a pénzváltó és az üzletek. 
Az ásatások leletanyagát a 
Dunántúl legnagyobb múzeumában, 
a Savaria Múzeumban ırzik. A 
rekonstrukció elıtt álló Iseum, Izisz 
istennı ókori szentélye a 2. 
Században Pannóniát is meghódító 
egyiptomi eredető Ízisz-kultusz látványos emléhelye. (Érdekesség, 
hogy a legújabb iseum-i ásatások keretében a Borostyánkı út városi 
elkerülı szakaszának kb. 8-10 méteres újra feltárt szakasza is 
láthatóvá vált.) 

Pannónia városai közül talán Szombathely a legbüszkébb kétezer éves 
multjára. Itt használják legtöbbször városuk római kori elnevezését, 
kulturális rendezvények, nemzetközi táncversenyek, szálloda, tér 
viseli a Savaria nevet. Sıt, Szombathelyen mőködik Európa 
legnagyobb légiója, a Savaria légió. 

A Savaria Történelmi karnevál a város és a térség legjelentısebb római múlttal kapcsolatos 
kulturális és idegenforgalmi attrakciója. 

A város környezetében is számos helyen találtak a régészek római kori leleteket, pl.  

� a Borostyánkı út közelében került elı az 57 ezüstdénárból álló ún. szentkirályi-
zarkaházi lelet (Kr. u. 17.), mely teljes épségben megtekinthetı a modenai múzeumban; 

� az elsı savariai telepesek által elrejtett 38 aranyérme Herényben (Kr. u. 64) 

� a Dozmat környéki – három ismertté vált érem által képviselt - aranylelet (a herényivel 
egyidıs) 

Halomsírokat találtak több helyen, pl.  

� Szentkirály 

� Torony (Ondód) 

� Dozmat 

Az utak mentén villagazdaságok nyomai is felszínre kerültek: 

� Kıszegfalva-Kıszegfalvi réten, a Delece dőlıben 

� Lukácsháza-Patakalja dőlıben, 

� Gyöngyösfalu Pöse nevő településrészének nyugati határán, 

� Gencsapáti-Urasági táblák dőlıben,  

� a Gencsapáti és a Szombathely határában található Réti dőlıben 

� Sé, a Malomi dőlıben 
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SSoorrookkppoolláánnyy--CCeetteehháázzaa  

Az út Savariától a Rábától felé tartva Nemesrempehollós és Sorokpolány között a mai út 
nyomvonalán húzódik, mely szakaszon Sorokpolánytól délre az út nyugati oldalán útállomás 
állt fenn a 3. század közepéig. Az útállomás leletei a Magyar Nemzeti Múzeum „Végtelen 
utazás... Utak térben és idıben” c. (a HERITOUR projekt keretében, az Európai Unió 
támogatásával megvalósult) idıszaki kiállításán megtekinthetıvé váltak. 

 

Az út rábai átkelése két ágra szakadva történt: 

KKöörrmmeenndd    

A város (a római idıben Curmend) mellett vezetett át a nyugati ág a folyón, az átkelés helye 
egy 18. századi térképrõl ismert. 

KKaattaaffaa  ((AAdd  AArrrraabboonneemm))  

A község körzetében haladt át a keleti ág a Rábán, a nyomvonak Szombathely felıl jól 
követhetı. A Borostyánkı út két régióbeli centrum-települése Savaria (Szombathely) és Salla 
(Zalalövı) között félúton található község határában, az ún. Várdombon a régészek számos 
római kori leletet (közte 18 aranypénzt) találtak; az egykor itt áthaladó Borostyánkı út mellett 
állt egy mansio, kiserıd, mely amellett, hogy a rábai átkelıt vigyázta a híres római 
futárszolgálatot is ellátta pihent lóval és élelemmel. 

(A községben 2003-ban lelték fel a templomkertben a 11. században épült, hazánkban 
páratlan építménynek számító, lakótoronnyal erõdített körtemplom – rotunda – alapjait – mely 
attrakció a szóban forgó tematikus út vonzerejét is növelheti.) 

NNááddaassdd  

A falu nyugati határában haladt át Borostyánkı út melynek maradványai ma is láthatóak. A 
egyében a legjobb állapotban római kori utat éppen itt Nádasd és Katafa között a 
kukoricatáblában lehet megnézni, ahol annak a töltése kb. 1,5 méter magasan emelkedik ki. 
Az út feltárása, és idegenforgalmi célú bemutathatóságának biztosítása a távlati célok közé 
illeszthetı. 

(A községet, annak déli határát az a fontos kereskedelmi út is érintette, amely a középkorban 
Székesfehérvárt az itáliai városokkal kötötte össze. 

 

Az egykori Vas vármegyén kívül az alábbi települések és értékek képezhetik szerves részét a 
programcsomagnak: 

ZZaallaallöövvıı  ((MMuunniicciippiiuumm  AAeelliiuumm  SSaallllaa))  

A római Borostyánkı út menti, Hadrianus császár által alapított település fontos szerepet 
játszott az ókorban. Az Itália felé legközelebb esı - mai magyarországi - territoriális központ 
területén folyt rendszeres ásatások anyagát a Zala megyei Múzeumok Igazgatóságának 
keretein belül mőködı Zalalövıi kiállítóhely (Salla római kori romkert és múzeum) mutatja 
be. 

KKoozzmmaaddoommbbjjaa  

Határában van a rómaiak által épített Borostyánkı út. 
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NNeemmeessnnéépp  

római kori ásatások (halomsírok) 

ZZaallaabbaakkssaa  

villatelepülés; a Borostyánkı út egy szakasza, fazekastelep néhány boronavázas helyisége 

 

LLeennddvvaa  ((AAllssóólleennddvvaa,,  HHaalliiccaannuumm))  

A római korban a várostól északra jelentıs katonai erıdítmény is állt. 

Az útvonal további legfontosabb állomásai a határon túl: a szlovéniai Ptuj (Poetovio), Celje 
(Celeia), Ljubljana (Emona) és Ajdovšcina (Castra), illetve az olaszországi Aquilea. 

Turisztikai hasznosítás irányultsága – célcsoportok; szegmentáció 

A turisztikai hasznosítás alapját az a nyilvánvaló kapcsolódás és marketing szempontból is 
meghatározó módon kihasználható motívum adja, amit maga a Borostyánkı út jelent. Az út 
általánosságban és egészében kellıen ismert és kellıen érdekes, a turisztikai hasznosítás 
kulcskérdése az, hogy konkrét helyi tartalommal, lokális attrakciókkal megtölthetı-e az általa 
kínált keret. 

A program célcsoportjai közt figyelmet érdemelnek a történelmi-kulturális emlékek iránt 
nyitott rétegek életkori különbség nélkül, valamint a vidéki attrakció iránt érdeklıdık és az 
aktív szabadidıeltöltéshez apropót, motivációt és vezérfonalat keresık (vagyis általában a 
vidéki turizmus, ill. az aktív turizmus klasszikus vendégköre) 

 

Javasolt fejlesztési irányok – egyedi projektek 

Az Út által kínált keret konkrét helyi tartalommal és lokális attrakciókkal való megtöltése a 
történész-régész szakma és az idegenforgalmi desztinációmenedzsment együttmőködésében 
valósulhat meg. A program már meglévı magját adó – de önmagukban is fejlesztendı – két 
antik centrum (Savaria, Salla) mellé további vonzerık és programok szükségesek. 
Megvizsgálandó annak feltételrendszere, hogy a térségben folytatott-folyó ásatások és 
régészeti területek közül melyik és miként tehetı látogathatóvá, kellıen vonzóvá és/vagy 
programokkal középpontba állíthatóvá a turizmus számára – különös figyelemmel Nemescsó, 
Katafa és Nádasd lehetıségeire. 

Az út magjának megerısítése mellett lényeges a földrajzilag kapcsolódó vonzerık (valamint 
infrastrukturális körülmények) számbavétele és fejlesztése (a vidéki turizmus teljes 
spektrumában), valamint a marketing erısítése. 

A szőken vett Borostyánkı út nyomvonalának turisztikai összekapcsolása és piaci 
megerısítése mellett természetesen kapcsolat kereshetı a térség többi római múlttal 
rendelkezı, de nem a Borostyánkı út menti településével, attrakciójával is határon belül 
(Rum, Sárvár, Alsórajk, Becsehely stb.) és kívül (Burgenland, Szlovénia). 
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2. SZENT MÁRTON ÚT – A VIA LATINORUM VAS VÁRMEGYÉBEN 

Kulturális út elvi megalapozottsága 

Szombathely és térsége számára a vallási turizmus terén óriási lehetıségét nyúj az a tény, 
hogy az egykori Savariában született az a Szent Márton, akiknek kultusza Európai mércével is 
kifejezetten jelentıs. Szent Márton helyi kultuszának ápolása és a téma turisztikai kibontása 
az utóbbi néhány évben kezdett felgyorsulni: testvérvárosi kapcsolat épül Tours és 
Szombathely közt, ezzel összefüggésben Szombathely belépett az Európai Kulturális és 
Történelmi Városok Szövetségébe, csatlakozott a Szent Márton Európai Kulturális 
Útvonalhoz, s 2005. áprilisában a Szent Márton-templom kápolnájában - melyet a hagyomány 
Márton szülıhelyének tekint – elhelyezésre került a kulturális útvonal jelképe, a szent 
lábnyoma. Mindezek hátterében az Európa Tanács 2005-ben a Szombathelytıl Toursig vezetı 
útvonalat Európai Kulturális Útvonallá nyilvánította. 

A folyamatban levı Európai léptékő fejlesztések jó esélyt kínálnak a „Szent Márton turizmus” 
térségi szintő kibontakozásához is. A több országot érintı „virtuális” útvonal mellett ugyanis 
elkezdıdött annak a konkrét, Szombathelyrıl induló (Szlovénián és Észak-Olaszországon 
keresztül Tours-ig vazatı) gyalogos útvonalnak a kijelölése is, mely egykor Vas vármegye 
Szent Mártonhoz kötıdı helyszíneit főzi bejárható tematikus úttá. A lényegében az egykori 
„Via Latinorum” nyomvonalát követı út számos térségi turisztikai-kulturális érték 
feltárásának és közös piaci megjelenésének lehetıségét kínálja. 

A Via Latinorum, mint a legrészletesebben kidolgozott, egyszersmind az egykori Vas 
vármegyét leghosszabban érintı útvonal mellett tovább négy olyan útvonal koncepcionális 
megformálására is indult kezdeményezés, melyek Szombathelyrıl indulva olyan településeket 
kapcsolnak össze ahol Szent Mártonnak bármilyen emlékhelye (temploma, kápolnája, szobra) 
van. Ezek útvonalai: Szombathely–Söpte–Gyöngyösfalu–Kıszegdoroszló–Ólmod–Und–
Kópháza-Sopron–Eisenstadt; Szombathely–Deutsch-Schützen–Schachendorf–St. Martin in 
der Wart–St. Martin an der Raab; Szombathely–Nemeskolta–Nagytilaj–Zalaszentmárton–
Nagykanizsa–Tótszentmárton–St. Martin na Muri; ill. Szombathely–Vámoscsalád–Zsédeny–
Kemenesszentmárton–Somló-hegy–Pápa–Pannonhalma. 

Kulturális út földrajzi elhelyezkedése 

Az útvonal állomáshelyei a kövertkezık: 

� Szombathely 

� Körmend 

� Nádasd 

� Hegyhátszentmárton 

� Csöde 

Szlovéniában: 

� Domonkosfa (Domanjševci) 

� Kebeleszentmárton - Kobilje 

� Mártonhely (Martjanci) 

� Hajdina 
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� Dvorjane 

� Kamnica 

� Smartno na Pohorju 

 

Vonzerık - Út által érintett kulturális örökségek7 

SSzzoommbbaatthheellyy  ––  SSzzeenntt  MMáárrttoonn  TTeemmpplloomm,,  SSzzeenntt  MMáárrttoonn  LLááttooggaattóókköözzppoonntt  

Szombathely keleti városrészében, a hajdan önálló faluként létezett Szentmártonban áll a 
Szent Márton tiszteletére felszentelt templom, mely 860-ban már biztosan állt. E korábbi 
templom helyén I. István egy 
faszerkezető templomot emeltek, amit 
aztán néhány évtized múlva, talán még 
Szent László király uralkodása alatt 
egy hasonló alapterülető, félköríves 
szentélyő téglatemplommal váltottak 
fel. A 13. században a templomot 
késı-román stílusban 
megnagyobbították és kifestették, majd 
a 15. században gótikus stílusban 
építették át. 

A 16. századra a település egyetlen 
plébániává vált templomot a város a 
17. század elsı felében sorozatosan 
javította és építette, 1638-ban azonban 
az a domonkos rend birtokába került (a plébánia pedig a vártemplomba). A domonkosok, 
miután a temetıvel körbevett templom mellett kolostorukat felépítették, hamarosan egy 
nagymérető, háromhajós, igényeiknek jobban megfelelı templom építését kezdték meg, ami 
statikai hibák következtében, összedılt. 

A jelenlegi, 1668 és 1674 között felépült barokk stílusú templom építımestere a Batthyány-ak 
szolgálatában álló olasz építész, Carlo della Torre volt. Az épület átmeneti formát képvisel a 
kápolnasoros és a háromhajós belsı terek között. A templom alatti hatalmas kriptatér van. 

A jelenlegi berendezés nagyrészt a 18. század közepérıl való, ekkor épült a fıoltár is és 
megváltozott a templom titulusa Szent Mártonról Szentháromságra. Ma ismét Szent Márton a 
védıszentje. A templom berendezésének minden bizonnyal legértékesebb darabja a déli 
diadalív melletti oltáron álló, csodatévı hírében állt Szőz Mária-szobor, amely talán még a 
régi templomból származik és a domonkosok Mária-kultuszuk miatt nagy becsben tartották. 
Az északi mellékkápolna, a Szent Márton-kápolna bejárata fölött olvasható volt: HIC NATUS 
EST SANCTUS MARTINUS, azaz Itt született Szent Márton. 

A 20. század eseménye volt, hogy 1924-ben új oratóriumot építettek, majd 1930-ban a 
szombathelyi plébánia felosztása után a templom ismét plébánia lett, Wälder Gyula tervei 
szerint a templomot nyugati irányban egy második kereszthajó beiktatásával 
meghosszabbították, s ezekben az években épült össze végleg a templom a kolostorral. 

                                                 
7 A kulturális út hivatalos honlapja, a www.viasanctimartini.hu alapján 
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Egy 1360-ban kelt oklevél említi a templom elıtt lévı kı kutat - a hagyomány szerint – ahogy 
a templom elıtt álló szobor is ábrázolja a jelenetet - ennek a kútnak a vízével keresztelte meg 
édesanyját Szent Márton. 

A plébánia területén jött létre a Szent Márton Látogatóközpont, ahol a névadóhoz kapcsolódó 
kutató- és győjtımunka legújabb eredményeirıl tájékozódhatnak az érdeklıdık, valamint 
helyet ad az intézmény ismeretterjesztı rendezvényeknek, vándorkiállításoknak, mindezt 
interaktív, látogatóbarát múzeumi feltételek között. 

Minden nap 9-18 óráig felkereshetık, és 
ismertetés mellett megtekinthetık a Látoga-
tóközpont Szent Márton-győjteményei, a 
„Szent Márton és Savaria - Szent Márton 
tisztelete Szombathelyen”, a „Szombathelyi 
Szent Márton ábrázolások”, a „Szent Márton 
ábrázolások a Szombathelyi Egyházmegyé-
ben” és a „Szent Márton a néphagyomány-
ban” címő tárlatok. A tárlatok megtekintésén 
túl lehetıség van találkozásokra, beszélge-
tésekre, a plébánia pincéjében borkóstolásra, 
borok vásárlásával kapcsolatos tájékozódás-
ra, képeslapok és ajándéktárgyak vásárlására. 

  KKöörrmmeenndd  ––  aa  vvaalllláássii  ttuurriizzmmuuss  mmúúllttbbeellii  ééss  jjeelleennlleeggii  mmoottíívvuummaaii  

Az egykori városfalakon kívül, a mostani Zrínyi u. 4. számú ház környékén állt Körmend 
középkori, Szent Márton tiszteletére szentelt temploma és temetıje. A templomot 1434-35-
ben, illetve 1513-ban említik írott források. A templom elpusztult, de emlékét 1930-ig a Szent 
Márton utcanév is ırizte. Szent Mártonnal kapcsolatos egy 1372. szeptember 29-én 
Pozsonyban kiadott oklevél is: I Lajos király Domonkos fia János körmendi esküdt kérésére, 
amelyet az a maga és a többi körmendi polgárok és hospesek nevében adott elı, Körmend 
oppidumnak Buda város (civitas) mintájára jogot adományoz Szent Márton napi évi vásár 
tartására. 

A város tehát kötıdik a Márton-motívumhoz, mai vonzerejét és kapcsolódását a kulturális 
úthoz mégsem ez adja, hanem – túl a város klasszikus attrakcióin, mint a vár és a Rába – a 
Batthyány Strattman László kultusz vallási turisztikai összefüggései. 

NNááddaassdd  

Szent Márton gyermekként szüleivel együtt utazott Savariából az itáliai Ticiniumba (Pávia) a 
Nádasdon ma is látható Borostyánkı úton. E római út a nádasból kiemelkedı dombon lévı 
római épülettıl nem messze vezetett. A 11. században e helyen, a nádasdi templomdombon 
épült, ırtoronnyal erıdített rotunda patrónusa Szent Márton püspök. A tíz falu központjában 
álló erıdített körtemplom Nádasd plébániaegyháza és a Nádasdy família nemzetségi 
temploma volt. A 13. században hosszhajóval bıvítették nyugati irányban. A rotundás 
templomot 1800-ban bontották le. Alapjainak feltárása és rekonstrukciója 2003-ban történt.  
Szent Márton püspök ezer éve Nádasd védıszentje. (A Mártonnak szentelt régi templom 
mellett ma már az újabb is e szenthez kötıdik, mivel újraszentelésekor a „Szent Kereszt 
felmagasztalása” mellett Mártont is visszakapta.) 
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HHeeggyyhhááttsszzeennttmmáárrttoonn  

A Lugos-mente, beleértve a mai Hegyhátszentmárton területét is, 
1181-en került királyi adományként a Gatal nembeli "Nagy" 
Gergely ("Gregorius Magnus") tulajdonába. Az ı vagy azonos 
nevő fia idejében épült a terület elsı temploma, amely köré a 
késıbbiek során a falu is szervezıdött. Hegyhátszentmárton és a 
Lugos-völgye a XV. században már az Ivánczy család tulajdona. 
Ivánczy Péter alispán 1548 és 1562 között a község északi szélén, 
a Rába magaspartján várat és kastélyt épített. A vár 1580 táján 
elpusztult, de nyomai még ma is jól látszanak. A XVII. század 
közepére romossá vált középkori templom köveit 1654-ben Csány 
Bernát İriszentpéterre hordatta el. A falu mostani, Szent Márton 
tiszteletére szentelt temploma 1905-ben épült. 

CCssööddee  

Alsócsödétıl nyugatra, az erdıben, egy kisebb magaslaton találhatók a középkori Szent 
Márton templom szerény maradványai. A templom és a hozzá tartozó kolostor 1366-ban a 
Salamon ispántól származó Salomvári családé volt. A XV. században a domb lábánál egy 
Szentmárton nevő falu települt. 1441-ben I. Ulászló király itt keltezte egyik oklevelét. A 
mohácsi vész után néhány évtizedig még plébánosai helyükön maradtak. 1600-ban elesett 
Kanizsa vára, ezután a környék a török adófizetıjévé lett. Az épület elhagyatottá vált és 
romba dılt. 1657-ben a "pusztaszentegyház" köveit Csány Bernát csákányi várkapitány az 
ıriszentpéteri erıdtemplom megerısítésére hordatta el. A hely beerdısült, csak a Barátosa 
helynév emlékeztet a kolostorra és egykori lakóira. 

DDoommoonnkkoossffaa  ((DDoommaannjjššeevvccii))  

Domonkosfa régi egyházas hely, amelynek korábban Szőz Mária, 
jelenleg Szent Márton tiszteletére szentelt temploma a XIII. 
században épült. Az épület igen jelentıs román-kori mőemlék. Sorsa 
is szerencsésnek mondható, hiszen amíg két hasonló korú, közeli 
templom (Szent Vencel templom Kercaszomor határában, Szent 
András templom Hodoson) elpusztult, ennek csupán freskói váltak 
lettek az enyészeté. Az épület kisebb átalakításoktól eltekintve, 
épségben maradt. A templomról az elsı adat 1285-bıl való. Az 
1500-as évek vége felé került a protestánsok kezére, az ı 
használatukban volt egészen 1732-ig, amikor Rosty István Vas 
megyei alispán a katolikusok részére visszafoglalta. Ekkor a 
templomot díszítı freskók még megvoltak. Az épület állapotáról szóló feljegyzésben 
olvashatjuk a következıket: "Ezen templom igen szép és az mint Rígi Picturából és Rígi 
pápista oltárból kiteczik, nem Szent Domokos, hanem Boldoghságos Szőznek kölletett 
dedicáltatnyi". A téglából épült templom különlegessége a déli oldalon található románkori 
bélletes kapu. A kaputimpanon dombormőve a mővészettörténészek érdeklıdését is 
felkeltette. A hagyományos Agnus Dei - Isten báránya motívum itt módosul, a készítı nem 
bárányt, hanem egy másik állatot (valószínőleg oroszlánt) helyezett a bejárat fölé. 
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KKeebbeelleesszzeennttmmáárrttoonn  ((KKoobbiilljjee))  

A Kebele-patakot 1208-ban Kobula alakban említi 
elıször oklevél. A Kebele mellékén épült templom 
olyan korai egyházas hely volt, amelyet a források 
már 1271-ben említenek. (Terra castri Zaladiensis 
Kebele - qua ecclesia  S. Martini esse dicitur - A 
zalai várföld Kebele, ahol a Szent Mártonnak 
szentelt templom áll). 1338-ban Kebeleiszentmárton 
(Kebeleyscentmartun) néven szerepel. A templom 
kegyurai a XIV - XV. században a lendvai Bánfy-ak 
voltak. A régi templom - amely a falutól délre, a 
szılıhegyen állt -, a török idıkben elpusztult. A 
helyet ma is Szent Márton hegynek nevezik, az 
egykori templomra képoszlop emlékeztet. A hegyen 
épült új kápolna titulusa: a Béke Királynıje. 

A falu központjában álló "újabb" Szent Márton templom 1925-ben épült. 

A település fazekas és ács mestereirıl volt híres. Szent Márton kultusza a szent 
emléknapjához, november 11-hez kapcsolódó néphagyományokban és a népszokásokban is 
tovább él. 

MMáárrttoonnhheellyy  ((MMaarrttjjaannccii))  

Mártonhely egyhajós gótikus temploma a XIV. század végén 
épült. Freskóit a regedei (radkersburgi) származású Johannes 
Aquila festette. Szent Márton alakja a szentély több freskóján 
is megjelenik (Márton megosztja köpenyét, Márton életre 
kelti a Krisztusért harcolókat, Szent Márton halála). A 
templomot a XVII. században az evangélikusok használták. 
Az épületen az 1700-as évek elején kisebb átalakítást 
végeztek, az eredeti síkmennyezetet barokk, fiókos boltozatra 
cserélték. A barokk oltárt a XX. század elején bontották el, a 
jelenlegi oltár és a Szent Márton szobor Jože Plečnik 1925-
ben készült alkotása. Külön figyelmet érdemelnek a szentély 
freskóit rongáló, de ma már történeti emléknek számító 
középkori grafitti-k. 

 

Azt, hogy a fenti települések csupán csomópontjai a kulturális útnak, a szervezıdés egésze 
nyitott rendszert alkot mi sem bizonyítja jobban, mint a Szent Márton Gyalogos Túraútvonal 
(Via Sancti Martini) léte és az iránta megnyilvánuló érdeklıdés. A Szombathelyrıl, Szent 
Márton püspök szülıhelyérıl induló út számos olyan települést is érint, melyeknek nincs 
Márton-vonatkozásuk, de a koncepció nyújtotta kerethez a földrajzi pozíció révén történı 
csatlakozással az út kinálta elınyök kiterjeszthetık úgy, hogy maga az egész turisztikai 
termék is profitál abból. (A túraútvonal által érintett települések: Szombathely −- Ják − 
Nagykölked − Harasztifalu − Körmend − Nádasd − Vaspör-Pusztacsatár/Velence − Zalalövı-
Csöde − Szatta − Ramocsa − Kerkáskápolna − Magyarföld − Berki-hegy − Kercaszomor - 
Domanjševci − Selo − Martjanci.) 
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Turisztikai hasznosítás irányultsága – célcsoportok; szegmentáció 

Tekintettel a program stabil nemzetközi hátterére és a folyamatban levı szervezıdésekre a 
turisztikai hasznosítás kulcseleme az érintett települések közti koordináció erısítése, a 
karetekhez csatlakozó – alulról jövı kezdeményezésekbıl táplálkozó – kínálati elemek 
számának növelése, valamint a marketing potenciál tudatos és hatékony kihaszálása lehet. 

A célcsoportok közt számításba veendık elsısorban a kulturális turizmus, a vallási turizmus 
és a természetjárás klasszkus célcsoportjai, de a térség teljes vendégköre, beleértve a 
termálturizmusig vendégit is, különös tekintettel az ez utóbbi szférában gyakran érzékelhetı 
társég-specifikus programéhségre. 

Javasolt fejlesztési irányok – egyedi projektek 

A termékfejlesztés részeként szinte minden felsorolt településen, szinte minden felsorolt 
attrakcióhoz kapcsolódóan történhetnek rekonstrukciós, restaurálási, környezetfejlesztési és 
infrastruktúra-fejlesztési beruházások. 

3. KATONÁK ÚTJA A HEGYHÁTON 

Kulturális út elvi megalapozottsága 

A történelmi Vas vármegye bölcsıjének tekinthetı Vasi-Hegyhát, mely a környezeti, néprajzi, 
építészeti és kulturális értékek sora mellett rendelkezik egy megkülönböztetı 
„vagyontárggyal”, a megye és az ország történelmében is jelentıs szerepet játszott „emlék-
halmazzal” is, mely történelmi sajátosság jó lehetıséget kínál egy múltból táplálkozó 
tematikus út kialakításához. A térség különleges értékeire (Vasvár korábbi jelentıs súlyából 
származó „szimbolikus tıke”, az itt húzódó történelmi utak szellemisége mai maradványai, a 
vallástörténeti emlékek komoly tárháza, stb.) illetve ezek együttes jelenlétére nagyszabású 
idegenforgalmi fejlesztési projekt(ek) építendık. A fejlesztés további hangsúlyos elemeként 
tekinthetjük az annak során szükségszerően kialakítandó határon átnyúló együttmőködést, 
valamint azt a tényt, hogy a (közös) akciók egy olyan területre irányulnának, mely jelenleg 
kifejezetten (területfejlesztési és közlekedési) „árnyékhelyzetben” levınek tekinthetı. 

A tematikus út alapja (egyedi jellemzı körülménye) - a hozzá szervesen kapcsolódó Vasvári 
Sánc mellett - az a konkrét út, mely a múltban ténylegesen a Katonák Útja (helyenként és 
idınként az „Olasz út”) nevet viselte, s mely nagyobb részben ma is járható, illetve teljes 
nyomvonala rekonstruálható (ennek „út”-mivoltából fakadóan a program egészét illetıen 
elsıdleges követelmény a végigjárhatóvá tétel). Az út földrajzi értelemben 
Hosszúperesztegtıl indulva felfőzi, fizikailag is összeköti Vas megye déli részének hasonló 
történeti-természeti-kulturális hátterő térségeit, településeit és az érintett határon túli 
területeket, így jó alapot nyújt azok összehangolt fejlesztési törekvéseihez. Az út 
nyomvonalának turisztikai fejlesztéséhez számos – ma csak töredékesen kihasznált - vonzerı 
áll rendelkezésre, melyek tematikus csokorba főzése (termékké formálása) a feladat lényege. 
Az érintett vonzerık közt meglehetısen nagy számú a középkorhoz, középkori eseményekhez 
kapcsolódó elem (melyek összességében kiformálhatják a termék magját), míg az egyéb 
elemek bısége hátteret teremthet a látogatók minél teljesebb körő kiszolgálásához, ezáltal 
elégedettségéhez. 

A történelmi úthoz kapcsolódóan kínálkozó turisztikai programcsomag a végigjárhatóság 
mellett sem feltétlenül jelent folyamatos látványosságot nyújtó élményparkot, sokkal inkább 
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egyedileg is értékes és éredekes konkrét látnivalókat, esetleg „élményút” szakaszokat, 
történelmi tanösvényeket egyes megkülönböztetett helyein (pl. Vaskapu, az utak találkozását 
is jelzı esetlegesen rekonstruálandó rimányi csárda, egy rekonstruálandó ırségi objektum, pl. 
földvár, vagy egy İriszentpéter területén kialakítandó tanösvény). Az út megerısített 
állomásai, csomópontja mellett több helyen elıfordulhatnak – történészi szakértelemmel 
kialakított - tereptárgyak, információs táblák, demonstrációs eszközök. 

Kulturális út földrajzi elhelyezkedése 

A kulturális út fıbb állomásai és a kapcsolódó középkori ill. történelmi emlékek a 
következık: 

� Hosszúpereszteg – az út kiindulópontját, elsı „mérföldkı”; Barokk templom 
középkori szentéllyel 

� Mikosszéplak - Mikosdi-kastély 

� Csehimindszent - Középkori templom; Potypuszta - Mesterházi kastély 

� Alsóújlak – középkori templom, Árpád kori temetıi kápolna 

� Vasvár - Domonkos templom és kolostor, temetıi templom, Szent Mihály 
templom; Békeház, Sánc 

� Gyırvár – Gyırvári csata 

� Döröske - Árpád kori templom 

� Nádasd - Árpád kori körtemplom maradványai 

� Szıce - Középkori templom 

� İsimagyarósd - Palánkvár 

� Hegyhátszentjakab - Középkori templom 

� İriszentpéter - Középkori templom 

� Kercaszomor - Pusztatemplom 

� Velemér - Középkori templom freskókkal 

� Domonkosfa (SL) - Árpádkori templom 

� Nagytótlak (SL) - Árpádkori körtemplom freskókkal 

� Mártonhely (SL) - Középkori templom freskókkal 

� Muraszombat (SL) - Szecessziós templom középkori szentéllyel; Szent Mihály 
templom 

Vonzerık – az út által érintett meghatározó kulturális örökségek 

HHoosssszzúúppeerreesszztteegg  ––  kköözzééppkkoorrii  eerreeddeettőő  SSzzeenntt  IIssttvváánn--tteemmpplloomm  

A falu a 8-as fııt mentén, a Mikosszéplak-Szajki tavak irányába vezetı leágazásnál található. 
A település és temploma inkább a turisztikai utak miatt lehet fontos, hisz ide vezet ki a 
Katonák útja és a Szajki tavak irányából a Hegyháti kistérség egyik kapuja is lehet. 
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A falu már a 13. századól szerepel forrásokban, 
viszonylag korán a somlói vár uradalmához 
csatolták, s ettıl kezdve olyan jelentıs családok 
lettek a birtokosai, mint a Garaiak. Feltehetıen 
ık építtették a nagymérető gótikus templomot, 
amely többszörös átépítés után ma is áll. Magát 
a templomot 1464-ben említik elıször, 
védıszentje már ekkor is Szent István király. A 
16. században evangélikusok használták. A 17. 
század végén még áll a gótikus szentély, 
keresztboltozatával és faragott pasztofóriumával 
együtt. A 18-19. században többször átépítették, 
de fı falai megmaradtak, ekkor épült déli 
sekrestyéje, a ma is álló északi bizonyára 
szintén középkori eredető.  

A templom a falu közepén áll, középkori eredetérıl csaupán alul nyitott, vaskos tornya és 
sokszög záródású szentélye és támpillérei árulkodnak. Mőemléki kutatása nem volt, bár egy 
ilyen kutatás számos értékes részletet hozhatna felszínre. 

A templomot inkább mint potenciális turisztikai célpontot érdemes felvenni a Katonák útjához 
kapcsolódó középkori emlékek közé, annál is inkább, mivel Hosszúperesteg lehet az egyik 
olyan „átszálló pont”, ahol a turisták a fı közlekedési útvonalakról (esetünkeb a 8-as út) 
áttérnek a tematikus turisztikai útra (esetleg egyúttal közlekedési eszközt is váltanak, és 
átszállnak kerékpárra vagy lóra, vagy akár gyalog is folytathatják útjukat). 

CCsseehhiimmiinnddsszzeenntt  --  KKöözzééppkkoorrii  tteemmpplloomm  

Az egykori Mindenszent község elsı említése egy 1314-bıl 
származó oklevélben történt, éppen a Mindenszentek 
tiszteletére emelt templomára utalva. Errıl a templomról és 
a plébániáról az 1359. és 1372. évekbıl is találhatók 
feljegyzések okiratokban. A 13. századi eredető templom a 
török idıkben elpusztult, az 1600-as évek végén építették 
újjá. 1793-ban a vasvári káptalan ajándékaként oltárképét 
Dorfmeister István festette. 

A községben született Mindszenty (Pehm) József (1892-
1975) bíboros, esztergomi érsek, Magyarország utolsó 
hercegprímása, aki nevét szülıfalujáról vette fel. Emlékét 
nagy tisztelet övezi a településen: a templom melletti téren 
találjuk 1992-ben készült mellszobrát, a fıutcán álló 
szülıházában emlékszobát rendeztek be, annak falán 
emléktábla látható, míg a templomban a keresztkút körül 
emlékhely került kialakításra, ahol márványtábla jelzi, hogy 1892. március 29-én itt 
keresztelték meg a késıbbi bíborost, s a szentély jobb oldalán a falról - kanadai magyarok 
jóvoltából – ugyancsak ı tekint le. 

A község határában lévı Poty-pusztán található a Mesterházy család eredetileg barokk, de 
1878-ban eklektikus stílusban átalakított kastélya. 
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AAllssóóúújjllaakk  ––  kköözzééppkkoorrii  tteemmpplloomm,,  ÁÁrrppáádd  kkoorrii  tteemmeettııii  kkááppoollnnaa  

A mai falutól délnyugatra, a kb. 1500 méterre húzódó Szelenkás nevő domb tetején, az 
egykori itt fekvı Újlak község régi temetıje közepén áll 
a Szent Péter és Pál tiszteletére szentelt templom. Elsı 
okleveles említése 1342-bıl ismert, építési idıpontját 
illetıen annyi tehát bizonyos, hogy az az ezt megelızı 
idıszakra tehetı. A régészeti kutatás tisztázta ugyan az 
épület különbözı építési szakaszait, de a templom 
építésének idıpontjához sem a régészeti módszer 
alkalmazása, sem pedig a hagyományos 
mővészettörténeti stíluskritikai elemzés nem ad – 
eredeti mőrészletetek hiányában - biztos információkat. 
Az egyetlen elem, amely a templom középkori 
eredetére utal az alaprajzi elrendezés - hiszen ajtó- és 
ablaknyílásai kétségtelen, hogy a 18-19. század 
építkezései nyomán nyerték el jelenlegi formájukat.  

A templomot 1929-ben újították fel, majd 1964-65-ben 
végeztek tatarozási munkálatokat, végezetül a tetızetet, 
valamint az ablakokat 1976-ban javították ki. 

A mai település központjában áll a gótikus eredető Szent István templom. 

VVaassvváárr  ––  ddoommoonnkkooss  tteemmpplloomm  ééss  kkoolloossttoorr  

A domonkosokat a hagyomány szerint IV. Béla király telepítette le Vasváron, az alapítás évét 
a  rendi hagyomány 1241-re ill. 1244-re tette, a kolostorra vonatkozó elsı hiteles 

dokumentum azonban csak 1254-bıl származik. A 
templom és a kolostor zárt négyszöge több periódusban 
épült ki; a korábbi kutatás középkori alapokon épült, 
egyszerő barokk épületnek tartotta, melynek ismertek 
voltak középkori részletei is. Az 1985-86-ban végzett 
mőemléki kutatások során derült ki, hogy a templom és 
kolostorszárnyak egy része párkány ill. emelet 
magasságig megırizte a középkori falazatot, a hozzá 
tartozó nyílásrendszerrel együtt. A kutatás 
eredményeként lényegében Magyarország legrégebbi, 
ma is álló koldulórendi (ferences, domonkos, 
ágostonos) kolostora került napvilágra. A templom 
1986. évi, és a kolostor közelmúlt beli helyreállítása ezt 
igyekezett hangsúlyozni, a templom külsejében teljes 
egészébe a 13. századi állapotot igyekeztek 
rekonstruálni, a kolostor nyugati és déli szárnyán pedig  
a barokk ablaksor között bemutatták a középkori 

nyílásokat. Az épületegyüttes egyedi értékét ez a külsı kép adja, amelyet ma Magyarországon 
ill. Közép-Európában egyedül Vasváron látni!  

A külsıvel ellentétben az épületegyüttes belseje 18-19. századi formákat mutat. Az eredetileg 
sík mennyezető templomot a 18. század közepén beboltozták, ugyanekkor orgonakarzat is 
épült. A falakat már a barokk korban kifestették, a jelenlegi díszítıfestés azonban 1942-ben 
készült. A templom berendezése részben barokk, részben 19. századi, jórészt domonkos 
jellegő. A legrégebbi darabok feltehetıen a fıoltár szobrai, amelyek a 18. század elején 
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készültek, de figyelmel érdemel a szıszék és a barokk orgonaszekrény is. Mind mővészi mind 
egyházi szempontból kiemelkedı értékő a Mária-oltár, melyen a rokokó kegyszobor, a vasvári 
búcsújárás központi kultusztárgya áll. 

A kolostorépületben ma plébánia, zarándokszállás, üzletek, közintézmények és múzeum 
mőködik. A múzeum egyik részében kapott elhelyezést a Domonkos Rendtörténeti 
Győjtemény, amely a rend hazai múltjával kapcsolatos emlékeket győjti és mutatja be, 
felidézve az egykori kolostori hangulatot. A múzeum másik részét a Vas vármegye középkori 
történetét bemutató kiállítás tölti ki, ehhez kapcsolódik az a kiépítés alatt álló kutatószoba és 
látogatófogadó tér, amely a tervek szerint a Katonák útja kulturális-turisztikai útvonal 
központja lesz. 

VVaassvváárr  ––  tteemmeettııii  tteemmpplloomm  

Vasváron, a város felett, a temetı közepén helyezkedik el a város egykori plébániatemploma. 
A Szőz Mária tiszteletére szentelt templomot a 13-14. század fordulójától szerepel az 
oklevelekben, de története jóval korábbra nyúlik vissza. A közelmúlt kutatásai derítették ki, 
hogy a temetı helyén terült el Vasvár kora Árpád-kori vára, Vas vármegye ispáni központja. 
A váron belül állt a mai templom elızménye, az esperesi 
templom, a megye egyházi központja, amely valamikor a 
12. század folyamán – a káptalani templom felépítése után 
– vált plébániává, és ezt a funkcióját egészen a török idıkig 
megırizte. A török háborúk után a domonkos templom 
vette át hivatalosan a plébániai funkciókat, de a város a régi 
plébániatemplomot is újjáépíttette a 18. század második 
felében. Feltehetıen ehhez az újjáépítéshez kapcsolódnak 
az újkori vasvári búcsújárás kezdetei. Vasvár egyik 
búcsúja, Nagyboldogasszony ünnepe lényegében ennek a 
templomnak a búcsúnapja (a másik búcsú, Mária nevenapja 
a Szentkúthoz kapcsolódik). Ezen a napon körmenet vonul 
a plébániatemplomtól a temetıi templomhoz, és ott tartják 
az ünnepi szentmisét – ezzel ırizve a plébánia 
hagyományát. Egyébként csak a város fogadalmi ünnepein 
– Szent Vendel és Szent Flórián napján – és Mindenszentek 
estéjén tartanak szentmisét a templomban.  

Az épület ma barokkos formákat mutat, de fı tömege – a hajó és az egyenes záródású szentély 
– középkori elemeket ırizhet (erre utal többek között az egykori kapu nyoma a templom déli 
falán). Mőemléki kutatása nem volt. Tornya a 19. század elején épült, berendezése a 19. 
század közepén. Ezek közül is kiemelkedik a vörös márvány fıoltár, amelynek oltárképe és 
szobrai sajnos ma már hiányoznak (néhány éve kirabolták a templomot). A templom északi 
oldalán áll a Kálvária-kápolna, amely feltehetıen ugyancsak egy középkori templom (a Szent 
Margit-egyház) maradványa.  

A szép környezetben álló templomot nem csak az egyházi emlékek iránt érdeklıdıknek 
érdemes felkeresni: a temetıdombról szép kilátás nyílik a Rába-síkságra, egészen a Kıszegi 
hegységig. 

VVaassvváárr  ––  SSzzeenntt  MMiihháállyy--tteemmpplloomm,,  MMiilllleennnniiuummii  eemmlléékkkkeerreesszztt  

A középkori Vasvárnak öt temploma volt, közülük a legnagyobb és leglátványosabb a vasvári 
káptalan székhelye, a Szent Mihály-templom lehetett, amely a város déli részén, a mai 
szılıhegyben, a Kisköveshegyen vagy más néven a Szent Mihály-dombon állt. Sajnos ma az 
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épületbıl semmi sem látható, a török idıkben romba dılt, majd maradványait a város 
újjáépítése során teljes egészében – a fundamentumig! – széthordták. Alaprajzának 
azonosítását az 1948-ban végzett ásatások tették lehetıvé, ezek alapján egy a jáki templomhoz 
hasonló, három hajós, nyugati toronypárral ellátott, gazdagon díszített román kori épületet 
képzelhetünk el. 

A templomra vonatkozó elsı hiteles adat 1217-bıl származik, de története – a temetıi 
templommal összefonódva – a korai Árpád-korra nyúlik vissza. A vasvári ispáni központ 
kiépülésekor a 11. század elején itt állhatott a váraljatelepülés plébániatemploma, amely a 
vasvári káptalan megalapításával – valamikor a 12. század folyamán – alakult át káptalani 
templommá, körötte jött létre a káptalani birtokok központja, Szentmihályfalva. A templomot 
a középkorban többször átépítették, de román jellegét mindvégig megırizte, ezt bizonyítja az 
egyetlen hiteles ábrázolása, egy 18. század közepi rajz, amelyen még jól látható az északi és a 
nyugati homlokzat. A 18. században a templom körül remete lakott, az épület sekrestyéjébıl 
pedig kápolnát alakítottak ki. Az idıvel már Szombathelyre áttelepült káptalan többször 
tervbe vette az épület újjáépítését, de ez végül elmaradt. A 19. század végén a terület is 
magánkézbe került, s ezzel végleg megpecsételıdött a templom sorsa: maradék romjait is 
kibányászták. 

A templom helyén már az 1948. évi ásatás után tervbe vették egy emlékhely kialakítását, erre 
azonban csak a Magyar Millennium ünnepségei során került sor 2000-ben. Az egykori 
templom kapujába nagy mérető, tölgyfából ácsolt kettıskeresztet – az ún. Millenniumi 
Emlékkereszt – állíttatott a város, és a környezı területet rendezte. Tervezik az emlékhely 
további bıvítését, melynek fı elemeit a templom sövénybıl kirakott alaprajza és egy a 
középhajóban elhelyezett emlékkı képeznék.  

Az emlékhelyrıl szép kilátás nyílik a városra és a környezı szılıhegyekre. Nyugatra 
helyezkedik el az Árok-hegy, amelyen a Vasvári sánc védvonala indul, a domb keleti oldalán 
pedig az a középkori eredető út halad, amely a Vaskapuhoz vezet (ezek az elemek egy 
tervezett helyi turisztikai útvonal részét képezik). 

VVaassvváárr  ––  SSzzeennttkkúútt  

Vasvár közvetlen közelében, a 
központtól 15 perces sétával, szép 
erdei sétányon érhetı el a szentkúti 
búcsújáróhely. Egyesek középkori 
eredető kultuszhelynek tartják, de 
valójában a 18. századtól követhetı 
csak nyomon a története. A 
búcsújárásnak a középkorban 
valójában a városban, a domonkos 
templomban volt hagyománya, 
ahol egy Szent Vér-ereklyét 
tiszteltek.  A középkori és újkori 
búcsús hagyományt kapcsolja 
össze az a monda, amely szerint a 
török elıl menekülı szerzetesek itt, 
egy öreg fa odvában rejtették el kedves Mária-képüket, visszetérve azonban nemtalálták; 
kivágták hát a fát, melynek helyén forrás fakadt, s ennek vizében vélték meglátni Mária képét. 
Azóta is ezért jönnek a zarándokok, hogy a kútba nézve meglássák Máriát. (Ezt a mondát 
örökíti meg a városban látható Szent kút legendája c. dombormő.) 
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A 18. század második felétıl remeték éltek itt az erdıben, egy forrás közelében, a barokk 
korban divatossá váló környékbeli „szentkutak”-hoz (Gencs, Vát, Pusztacsatár, Csörötnek 
stb.) hasonlóan. A Szentkút több csodás gyógyulás révén vált ismertté, s lett a 19. század 
második felére a Nyugat-Dunántúl egyik leglátogatottabb búcsújáróhelye. A legismertebb 
csoda egy megvakult huszárhoz kapcsolódik, aki itt nyerte vissza szemevilágát, majd 
letelepedett a Szentkútnál és ı – a helyiek csak Szent Ferncként emlegették – lett a hely 
gondnoka, a búcsújáróhely kiépítése lényegébe az ı személyéhez köthetı. A korábbi fa 
kápolna helyén 1900-ben épült a ma is álló kápolna, az 1930-as években lourdes-i barlang 
készült, a kutat és a forrást peig folyamatosan gondozták, napjainkban ezt az erdészet végzi. A 
búcsújárók vasvár mindkét búcsúnapján – augusztus 15., szeptember 12. – felkeresik a 
Szentkutat, melyek közül az utóbbi, Mária nevenapja ünnepe, a hely búcsúnapja. A búcsú 
elıestéjén gyertyás körmenet vonul ki a plébániatempomból a Szentkúthoz, ahol ünnepi 
szentbeszéd hangzik el.  

A búcsújáróhely környéke ısbükkös-tölgyes erdı, amelyet jóléti erdıként kezel az erdészet, 
ennek köszönhetıen jól kiépített sétaút és tanösvény halad végig az erdın egészen a 
Szentkúthoz, ahonnan a szabadtéri színpadot és a kilátót érintve lehet visszajutni a városba. 

DDöörröösskkee  ––  KKöözzééppkkoorrii  SSzzeenntt  JJaakkaabb--tteemmpplloomm  

Döröske a 8-as fıút felıl Molnaszecsıdrıl a Katafa irányába vezetı úton küzelíthetı meg. 
Gyalogos túristáknak azonban ajánlott Vasvár irányából a Kismákfa-Nagymákfa-Döröske 
útvonal, amely szép természeti környezetben (ártéri ill. erdei ıt) vezet az egyre ismertebb 
üdülıhelyre. 

Döröske neve már 1244-ben feltőnik a forrásokban, és magát a Szent Jakab-templomot is 
említi már egy 1276-ban kelt olevél. A falu birtokosa a környékbeli Nédasdi, Sári és Káldi 
családokkal rokon Döröskei család, amely itt építette ki 
központját, feltehetıen ık építették a 13. század 
közepén a templomot és annak közelében egy 
megerıdített lakótornyot is. A Döröskeiek egészen a 
középkor végéig a falu birtokosai maradtak, a család 
kihalása után Nádasdy majd a Festetics család birtokába 
került. A templom a török korban pusztulásnak indult, 
de a 18. században helyreállították. Nagyobb építkezés 
azonban nem történt, csopán a 19. század végén egy 
újabb helyreállítás során vágtak rá új ablakokat és 
nyitottak új fúbejáratot a nyugati homlokzaton; Ennek 
köszönhetıen viszonylag érintetlenül megırizte 
középkori formáját, és az 1992-es kutatás és tatarozás 
után az addig jellegtelen épületbıl egy igaz Árpád-kori 
kistemplom lett.  

A templom a falu mellett, temetıvel körülvéve, a Rába 
és a Herpenyı ártere fölé kiugró domgerincen szép 
természeti környezetben helyezkedik el. Maga a templom kismérető téglaépület, egyhajós, 
félköríves szentéllyel. A szentély eredeti, románkori félkupolás boltozattal fedett, a hajó 
bizonyára sík fedéső volt, ma 19. századi porosz süveg boltozata van.  

Korábban kívülrıl elsısorban az épület tömege mutatta a középkori eredetet, az 1992-es 
kutatás során azonban számos részlet került elı. A déli homlokzaton elıkerült a befalazott 
egykori bélletes kapu ill. annak lefaragott elıépítményének nyoma, az ajtó felett egy 
ugyancsak elfalazott félköríves záródású lırésablak (további két ilyen ablak lehetett a 19. 
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században nyitott nagymérető ablakok helyén is). A szentélyen két eredeti ablak maradt meg, 
lefaragva elıkerült a szentély falát tagoló féloszlopok maradványa, és az épületen egykor 
körbefutó félköríves ill. fogazott díszítéső párkány. 

A épület egyszerő formái ellenér is nagyon rendkívül értékes, jól illeszkedik a nyugat-
dunántúli Árpád-kori falusi templomok sorába. A ma még kevésbé ismert mőemlék jól 
kapcsolható a Vasvár környéki hasonló emlékekhez (Csempeszkopács, Alsóújlak, 
Magyarszecsıd, Egyházashollós), sıt ezekbıl egy kisebb tematikus turisztikai út is 
kialakítható. 

NNááddaassdd  --  ÁÁrrppáádd  kkoorrii  kköörrtteemmpplloomm  mmaarraaddvváánnyyaaii  

Noha Nádasd elsı okleveles említése 1233-ból való, ennél régebbre nyúlhat a – valaha a 
Borostyánkı út által is érintett - község története. A tekintélyes Árpád kori múlt 
bizonyságaként 2003-ben bukkantak rá a templomkertben, annak rendezése közben egy 11. 
században épült, s a 13. században nyugati irányban hosszhajóval bıvített, lakótoronnyal 
erıdített körtemplom (rotunda) alapjaira 
(középkori falmaradványokra). (A feltárás 
során elıkerült római építıelem (terrazzo) 
azt bizonyítja, itt már a kétezer éve is lakott 
település volt).  

A 11. századi erıdített rotunda 
meglehetısen ritka építmény hazánkban, a 
Európában is csak Prágában és a Krakkó 
melletti Tynecben található hasonló. Egyedi 
jellegzetessége a keleti falszakaszba 
mélyített, ívelt fülkeoltár, a rotunda északi 
oldalán épült lakótoronyba nyíló kıküszöbös 
kapu, és a torony keletre nyíló külsı kapuja. 
Látható a 13. századi átépítéskor készült 
oltár alapja, a 11. századi és a 13. századi 
téglapadozat maradványai. A torony aljában 
talált 11. századi sír és az oltár elıtt földbe 
mélyített sír (13-16. századig), a Nádasdy nemzetség temetkezési helyei. 

A körtemplom – melynek belsejében megmaradt az egykori padlózat – rekonstrukciója és 
bemutatása sajátos módon valósult meg: a körtemplom és a lakótorony fölé fából ácsolt 
védıépület ad képet az eredeti épület méreteirıl, arányairól, szerkezetérıl. Mivel a késıbbi 
templomot nem a körtemplom helyére építették (lehetséges, hogy a két épület egy ideig 
egymás mellett állt) fennáll a lehetısége az egykori épülettömegek bemutatásának. 

SSzzııccee  ––  kköözzééppkkoorrii  SSzzeenntt  AAnnddrrááss--tteemmpplloomm  

Szıce a Körmend-Zalaegerszeg út irányából, a Szıce-Rimány leágazónál közelíthetı meg. A 
falu az İrség határán, a Vadása-tó közelében, jó turisztikai adottságokkal helyezkedik el. A 
települést érinti a Katonák útja is, lényegében ide fut be az addig a lakott helyeket kerülı 
útvonal. 

Maga Szıce már a 13. században szerepel az oklevelekben, de a templomnak eddig középkori 
említése nem ismert. A 17. században evangélikusok használták, de a század végén leégett. A 
18. században már katolikusok építették újjá, ekkor kegyura a gróf Esterházy család. A 
szentély ekkor új boltozatot kapott, és ekkor épült északi oldalára sekrestye. A templom 
mőemléki kutatás 2000-ben zárult le, majd a következı években elkészült a szakaszerő 
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helyreállítás. A templom ma elsısorban alaprajzában és külsı részleteiben mutat középkori 
formákat, belül teljes egészében barokkizált.  

A szokatlan alaprajzú templom helyén eredetileg egy 13-14. fordulóján épült, a mainál 
keskenyebb hajóval és egyenes záródású szentéllyel rendelkezı épület állt, melynek nyugati 
homlokzatán alul nyitott, karcsú torony állt. Ezt az épületet a 15. században – a korábbi falak 

és építészeti elemek felhasználásával jelentısen 
átalakították. A korábbi templomból csupán a torony 
maradt meg, a hajót kiszélesítették és egy 
sokszögzáródású szentélyt építettek hozzá, melynek 
eredetileg gótikus boltozata volt, a lefaragott válkövek 
nyomai ma is láthatók. Feltehetıen a hajót is gótikus 
keresztboltozat fedte, erre azonban ma már csak az 
épület külsı falán látható támpillérek utalnak. Az 
átépítésnél felhasználták a korábbi román ablakok 
keretei, két ilye nyílás került a nyugati homlokzatra, a 
torony két oldalára, egy pedig a déli homlokzatra. Az 
épület többi részére terrakotta mérmővekkel tagolt 
gótikus ablakok épültek, ezek legépebb darabja a 
szentély keleti oldalán látható. Az épület érdekességei 
közé tartozik még a nyugati homlokzaton, a bejárat 

mellett látható egykori szégyenpad maradványa. 

A templom nem tartozik az ismertebb ırségi mőemlékek közé, de szokatlan formájával és 
építészeti megoldásaival alkalmas arra, hogy színesítse egy kicsit a szokásos ırségi 
programokat; a középkori vagy egyházi emlékek iránt érdeklıdık számára pedig igazi 
csemege. 

HHeeggyyhhááttsszzeennttjjaakkaabb  --  KKöözzééppkkoorrii  tteemmpplloomm  

A település a keletkezésérıl nincsenek pontos adatok, 
de bizonyos, hogy régi lakott hely. Elsı okleveles 
említése 1310-bıl származik, nevét templomának 
védıszentjérıl kapta. Árpád-kori eredető 
mőemléktemploma kis dombon épült, a XIII. századi 
román templomok stílusában, a település súlypontjában. 
Védıszentje Szent Jakab apostol. Berendezése XVIII. 
századi. Az 1698-as vizitáció szerint a templom belseje 
gerendamennyezetes, kórusa és szószéke fa, de oltára 
kı volt, tornyában egy harang volt. 1738-ban 
megváltotta és átépíttette az Esterházy-család, a XVIII. 
század közepére már a Sigray-család a templom 
kegyura. Legújabb restaurálása az 1980-as években 
fejezıdött be.  

Az épület a többszöri átépítés ellenére – az elnyert 
barokk stílusjegyek mellett - megırizte román kori 
arányait, illetve déli kapuját és a lırésablakokat. Egyhajós, szentélye félkör záródású, nyugati 
homlokzata elıtt áll a torony, A 19. században sekrestyével bıvítették. Gazdag rokokó oltárát 
Szent Jakab apostol és a Szentháromság faszobrai díszítik. Szépek a templom késı barokk, 
faragott ereklyetartói is. 
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İİrriisszzeennttppéétteerr  --  KKöözzééppkkoorrii  tteemmpplloomm  

A XIII. századi romantikus falusi templomok szép példája. Szabadon álló, egyhajós, a hajónál 
keskenyebb szentélye félköríves záródású. A torony a nyugati homlokzatból kilép, a szentély 
északi oldalán sekrestye áll. A hajó nyugati végében egy középoszlopos, két nyomott íves 
román karzat, oldalfalain két, illetve három ülıfülke látható. A nyugati oromfalat a torony 
tagolja, melynek harmadik szintjén körablak látható, a 
harangok szintjén középoszlopos ikerablakok félköríves 
záródással, fölötte vakívsoros párkány, a torony cseréppel 
fedett, gúlasisakos. A déli homlokzatán a kapu gazdag 
román, egylépcsıs béllető, pálcatagos, félkörív záródású, a 
homlokzaton különbözı mérető és béllető résablakok és 
lizénák láthatók. Szentélyrésze gótikus bıvítés (XV. sz.). 
Belseje dísztelen (eltekintve a néhány ülıfülkétıl és pár a 
Károlyi-Bibliából vett idézettıl, melyeket a templomot 
átmenetileg birtokló reformátusok festettek föl a déli falra).  

A templomot 1550 táján erıdítménnyé alakították, 
bástyákkal, sánccal és árokkal vették körül, az erıdítményt 
1600 után tovább erısítették. A török háborúk idején a 
plébánia megszőnt, a templom a reformátusoké lett. 1730-ban 
rekatolizálták. Lényeges barokkori átépítés nem történt, az 
1929. évi tatarozáskor építették melléje a külsı toronyfeljáró 
lépcsıt. 1959-ben a templom tetızetét javították, a 80-as 
években pedig teljesen felújították. A templombelsıt a fehér falra festett bibliaidézetek 
díszítik. A szentélyben függesztették fel Szent Péter képét. A festmény 1801-ben készült, 
Michl Márton munkája. Az oltár, a sediliák és a keresztelıkút alja tölgyfából készült, Gellért 
Károly alkotása. A keresztelıtálat és a kancsót Németh János keramikus készítette, a feszület 
Szabolcs Péter szobrászmővész alkotása. 

KKeerrccaasszzoommoorr  --  PPuusszzttaatteemmeettıı  

Kercaszomor két elıdközsége közül Szomoróc elsı okleveles említése 1393-ból, míg Kercáé 
1428-ból származik. A településtıl délre található a 
Pusztatemetı nevő hely, ahol İrség legısibb szakrális helyének, 
a régi plébániatemplomnak sánccal körülvett helye látható. Az 
1208-as említéső Szent Viszló (Szent Vencel) templom Vas 
megye a legrégebbi falusi kıtemploma volt és az İrség három 
fı egyházas helyének egyike (İriszentpéter és Hodos mellett). 
Ez Mohács után (1526) még jó ideig virágzó plébánia volt, 
hiszen a szentviszló templomhoz 4 jobbágytelek tartozott.1549-
ben már csak két zsellér szolgálta a papot. A telkek 1575-ben is 
megvoltak, de 1588-ban már lakatlanul álltak. A török hódoltság 
végén (1664-1690) a templomot kanizsai tatár csapatok 
felgyújtották. A romos épületet a kerczaiak és szomorócziak 
hozták rendbe (1698). Kismérető keletelt téglatemplom volt, 
erıs toronnyal és boltíves szentéllyel. Az ellenreformáció 
idejében a templom a katolikusoké lett, bár a lakosság továbbra 

is kitartott református hite mellett. II. József császár türelmi rendelete (1781) után a templom 
végromlásra jutott. Tégláit a reformátusok elhordták a falun belül épített új templomukhoz 
(1790),melynek faluvégi temetıjében még láthatunk néhány öreg fejfát, amit itt „sökfának” 
neveznek. A harangot a plébános tartotta magánál. A romoknál lévı régi temetıt egy ideig 
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még használták, végül az is megszőnt 1844-ben.A XVIII. század végén lebontott épület 
nyomai ma is látszanak a Pusztatemetı területén. 

VVeelleemméérr  --  KKöözzééppkkoorrii  tteemmpplloomm  ffrreesskkóókkkkaall  

Az egyhajós, tornyos, sokszögő szentéllyel záródó apró XIII. századi templom a romantika 
(fölépítése) és a gótika (részletek) közti átmeneti kor 
alkotása. Téglából épült, szentélyének boltozata is 
megmaradt. Hajója ívsoros párkánnyal díszített. Az 
egész templombelsı ki volt festve, a freskók zöme jó 
állapotban maradt ránk: apostolok, napkeleti bölcsek, 
Szt. László és Szt. Miklós, Kálvária, Pantokrátor 
Krisztus, Szt. Anna harmadmagával; a szentélyben az 
evangélisták jelképei, Veronika kendıje, Angyali 
Üdvözlet. A templom titulusa is megjelenik három 
koncentrikus kör formájában. A déli falon magyar 
vonatkozású szentek: Árpád-házi Szt. Erzsébet, Szt. 
István, Szt. (II.) Henrik császár, Árpád-házi Szt. Margit 
láthatóak. A festmény-együttes egységes koncepciójú, 
szimbolikája mély. Ismerjük a freskók készítıjének 
nevét is: a radkersburgi Aquila János (Johannes Aquila) 
- aki a XIV. sz. második felében (1377 v. 78) mőködött 
Veleméren - festette ki a templombelsıt, teljesen 
beborítva a falat a Bibliából és a Szentek legendáiból vett ábrázolásokkal (egy helyen 
fölfestette saját arcképét is. 

DDoommoonnkkoossffaa//DDoommaannjjššeevvccii  ––  KKöözzééppkkoorrii  SSzzeenntt  MMáárrttoonn--tteemmpplloomm  

A szlovén-magyar határ közvetlen közelében, a szlovén oldalon, Kercaszomor 
szomszédségában terül el a falu. A templom a 
falun kívül, dombtetın, temetıben 
helyezkedik el (a fıutról nehezen közelíthetı 
meg, nincs kitáblázva!). Kercaszomor 
közelsége miatt, ahol a 13. század elején már 
állt az ırök Szent Vencel-temploma (helyét 
ma a Pusztatemplom név, és újabban az ırségi 
Sárga liliom tanösvény állomásaként egy 
emléktábla jelzi), többször is – fıleg a szlovén 
szakirodalom – ezzel a korai templommal 
azonosítják. Valójában a templom csak egy 
1366 körüli okiratban szerepel mint Velemér 
filiája, de építése a 13. század közepére tehetı. 
1560 és 1714 között az evangélikusok 
használták, majd miután visszakerült a 
katolikusok kezére a 19. században 
újjáépítették. Románkori elemei, elsısorban a 
díszes déli kapu már korábban ismert volt, de 
teljes mőemléki kutatása és helyreállítása csak 1971-72-ben történt meg.  

Az egyszerő román formákat mutató templom teljes egészében téglából épült, egyhajós, 
félköríves szentéllyel, nyugati homlokzata elıtt alul nyitott, karcsú torony. A helyreállítások 
során a románkori nyílásrendszert állították helyre, a hajón és a szentélyen két-két félköríves 
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záródású lırésablakkal, ill. a hajó és a szentély találkozásánál egy kismérető körablakkal. Az 
épület leglátványosabb része a díszes déli kapuépítmény, a 3-3 oszloppal, állat- és 
növénymintás oszlopfúkkel tagolt, félköríves, egyszerően tagolt ívmezıben faragott 
kapudombormővel. A 12 patkóívvel keretezett faragványon leginkább oroszlánra hasonlító 
Isten báránya motívum látható, a háttérben kereszttel. A templom belsejében a hajó sík 
fedéső, körbe csúcsíves ülıfülkék övezik, a szentély boltozott, festésnek nyoma nem maradt, 
a nyugati oldalon elıkerült viszont az egykori karzat pillére. 

A templom egésze, de különösen a déli kapu jól illeszkedik a 13. századi nyugat-dunántúli 
falusi templomok sorába (Csempeszkopács, Magyarszecsıd, İriszentpéter stb.), építését a 
kutatás többnyire a jáki mőhely munkájának tartja. 

NNaaggyyttóóttllaakk//SSeelloo  ––  KKöözzééppkkoorrii  SSzzeenntt  MMiikkllóóss--kköörrtteemmpplloomm  ((rroottuunnddaa))  

A szlovén-magyar határ közelében, a Pártosfalvi határátkelıtıl nem messze terül el a falu. A 
körtemplom a falun kívül magányosan áll, mellette egykor temetı terült el (ma a faluban új 
templom és temetı mőködik). A templomot közúti turisztikai táblák is jelzik, közelében 
parkoló és információs iroda is mőködik. 

A Szent Miklós-templomot elıször 1365-ben említik, de építése mintegy évszázaddal 
korábbra, a 13. század közepére tehetı. Egészen az ıskorig viszonylag érintetlenül megırizte 
középkori formáját, a kör alakú 
szentélyt és a hozzá kapcsolódó 
patkó alakú kis szentélyt. 1845-ben 
azonban lebontották a szentélyt és 
helyébe tornyot építettek. Ez utóbbi 
durva beavatkozást csak az 1978-79-
es helyreállítások során tüntették el, 
lebontva a tornyot és újjáépítve a 
szentélyt. A templom teljes 
egészében téglából épült, falát 
féloszlopok és farkasfogas 
párkányzat tagolja, déli oldalán 
díszes kapuépítmény, elıtetıvel.  

A templom belseje gazdag festéssel 
díszített, amely legalább három 
periódushoz köthetı, közülük az 
egyik a veleméri és a mártonhelyi 
templom freskóit készítı Aquila János tanítványi köréhez köthetı. A freskók az elbontott 
szentély és az erısebben igénybe vett alsóbb részek kivételével szinte érintetlenek. A hajó 
falán egy kisebb felületen látható még az eredeti, 13. kifestés maradványa, amely a három 
királyok imádását ábrázolja. Alul a szentélyt körülvevı ülıfülkékben, szentek – köztük Szent 
Miklós – alakjai fedezhetık fel, ezek a képek stílusjegyeik alapján az Aquila-körhöz 
kapcsolhatók. A templom nagyobb részét 15. századi festmények díszítik, két sávban Jézus 
élete követhetı nyomon a születéstıl a kereszthalálig. A szentély boltozatán a diadalmas 
Krisztus és a Szentháromság képe látható, az evangelisták szimbulumaival kísérve. 

A templom berendezéséhez tartozott egykor a Nagytótlaki oltár, amely a 19. század végén 
Szenczy Ferenc szombathelyi püspök ajándékaként került a Nemzeti Múzeumba, ma pedig a 
Nemzeti Galériában látható. Az oltár festményeit, néhány további nyugat-dunántúli eredető 
táblaképpel együtt az ın. „Nagytótlaki Mester” személyéhez kötik, aki ugyancsak a Aquila-
körbıl kerülhetett ki. 
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A templom a nyugat-dunántúli körtemplomok (Kallósd, Pápóc, Ják stb.) legszebb darabja, 
Szlovéniában viszont az egyetlen ilyen jellegő építmény, ezért különleges figyelmet kap (ld. 
információs iroda). 

MMáárrttoonnhheellyy//MMaarrttjjaannccii  ––  KKöözzééppkkoorrii  SSzzeenntt  MMáárrttoonn--tteemmpplloomm  

A pártosfalvi határátkelıtıl Muraszombat irányába vezetı úton, közvetlenül Muraszombat 
elıtt, a Moravske Toplice-i üdülıhely szomszédságában helyezkedik el a falu. A falu 
közepén, az egykori piactéren áll a külsejében szinte érintetlen, belülrıl freskókkal gazdagon 
díszített középkori plébániatemplom. 

A falu nevét elsıként 1365-ben említik, s mivel az elnevezés – Mártonhely – a templom 
védıszentjétıl ered, ekkor már állnia kellett egy templomnak. A mai templom azonban a 14. 
század végén épült fel, egy építési periódusban, s ugyanakkor készült a belsı festése is. A 
freskók között található felirat szerint a templom 1392-
ben készült el, Erasmus plébános idején, és 
építımestere Aquila János volt, aki – bizonyára 
tanítványaival közösen – a templom kifestését is 
készítette. Az épület viszonylag sértetlenül vészelte át 
az elmúlt századokat, a 17. században protestánsok 
kezén volt, de a század végére már ismét katolikus. 
Hajója ekkor még kazettás mennyezettel fedett, 
boltozata csak a 18. század elején készült el. Már a 
korai egyházlátogatások is említést tesznek falképekrıl, 
a 19. század második felében pedig már Stornó Ferenc 
is készített itt másolatokat. Ettıl az idıtıl fogva 
folyamatosan napirenden volt az épület helyreállítása és 
a freskók restaurálása, ami több ütemben – 1925-tıl 
gyakorlatig 1992-ig – el is készült, s ma teljes 
pompájában csodálható ez gótikus ékszerdoboz.  

Az egyhajós templom a nyugati homlokzathoz 
csatlakozó toronnyal, hosszúkás, sokszög záródású szentéllyel és ehhez északról csatlakozó 
sekrestyével egy építési periódusban készült. Téglából épült, nyíláskeretei kıbıl faragottak, 
ezek közül kiemelkedıek a torony alatti kapu és a szentély ablakainak faragványai. A 
templom annak idején kívül-belül festett volt. Ma kívülrıl csupán Szent Kristóf nagymérető 
alakja látható a déli homlokzaton. 

Mivel a hajót a 18. századba beboltozták, az itteni freskók jó része elpusztult, a szentélyben 
azonban  szinte sértetlenül megmaradtak a falképek. A festmények között az apostolok és a 
nıi szentek mellett kiemelt helyet kap a Szent Márton életét bemutató sorozat; de a képek 
között feltőnik az építtetı Erasmus plébános, sıt maga az építı- és festımester, a radkersburgi 
Aquila János is.  

A mártonhelyi freskók Velemérrel és Bántornyával (Turnisce) együtt az Aquila-kör 
legépebben fennmaradt alkotásai; mővészi színvonalukat tekintve pedig ezek között is 
legértékesebbeknek és leginkább kiforrottaknak tekinthetık. 
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MMuurraasszzoommbbaatt//MMuurrsskkaa  SSoobboottaa  ––  KKöözzééppkkoorrii  SSzzeenntt  MMiikkllóóss--tteemmpplloomm  

A muravidék központjában, Muraszombatban a mai városközponttól kissé távolabb 
helyezkedik el a középkori eredető, de ma szecessziós hajójával és magas tornyával domináló 
Szent Miklós-plébániatemplom. 

A szlovén kutatás a templom eredetét még a 11. századra vezeti vissza, az elsı biztos adatok 
azonban csak a 13. századból származnak. 1252-ben már említik a belmurai (muraszombati) 
esperességet (ami már eleve feltételezi a templom meglétét) és 1292-bıl már konkrét adat van 
a Szent Miklós templomról is. A város birtokosa és a 
templom kegyura a középkorban a felsılendvai Szécsi 
család volt, a templom gótikus átépítése is az ı 
nevükhöz köthetı. A nagymérető, igényes kivitelő 
gótikus épület egészen a 20. századig fennállt, az 1910-
12 között folyt építkezések során azonban a hajót 
lebontották és a megmaradt középkori szentély és 
kereszthajó (felette toronnyal) elé egy tágas szecessziós 
templomot építettek. Kívülrıl a sokszögzáródású 
szentély, gótikus mérmőves ablakaival és a kereszthajó 
fölé épített torony elsı szintje jól jellemzi a középkori 
templom igényes kivitelét.  

A középkori szentély a mai szentély mögött 
helyezkedik el, s egy szentélykörüljárón keresztül 
közelíthetı meg. A gótikus tér két részbıl áll: a 
toronyaljából és a tényleges szentélybıl, mindkét rész 
freskókkal díszített, az elıbbiben a mennyezeten barokk 
festés, az utóbbiban egykor a falak teljes felületét fedı középkori falképek maradványai 
láthatók. A középkori freskók az alsóbb szinteken csak töredékesen maradtak fenn, de a 
boltívek között, az ablaknyílásokban és a mennyezeten szinte épen megmaradtak. A 
festmények az apostolok és a szentek mellett donátorokat is ábrázolnak, és látványos 
díszítıelemeket tartalmaznak. Mővészettörténeti helyüket még nem határozta meg a kutatás, 
de minden bizonnyal ugyancsak az Aquila körhöz kapcsolhatók. 

A középkori részek restaurálása évek óta tart, a helyiségeknek nincs funkciójuk, nehezen 
közelíthetık meg. 

Turisztikai hasznosítás irányultsága – célcsoportok; szegmentáció 

Legáltalánosabb szinten a Katonák Útja alapvetıen egy olyan termék lehet, mely egyfelıl egy 
egész éves tematikus kínálatot jelent (múzeumok, falusi turizmus stb.), másfelıl szezonális 
nagyrendezvényei egy másik síkon is megjeleníti a térséget. E két összetevı egymást erısíti, s 
e sajátossággal – a borutakon kívül – kevés desztináció bír ma még Magyarországon. 

A kulturális út számára kiemelt célcsoportnak elsısorban a belföldiek (fıleg városlakók), 
illetve a határ közelében élı szlovének tekinthetık (életkori különbségtétel nélkül), akik 
kellıképpen érdeklıdnek a történelmi és kulturális értékek, helyi jellegzetességek és a 
felfedezendı új helyek iránt. Ezen általános kategórián túl említést érdemel néhány konkrét 
szegmens, akik sajátos fogyasztók lehetnek: az osztálykiránduló és erdei iskola-látogató 
iskolások, illetve a programsportos elemei tekintetében az aktív életmódot preferáló fiatalok. 

Célcsoportot jelentenek tehát: 
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A történelmi emlékek iránt érdeklıdık, tanulmányaikat elmélyíteni, kiegészíteni szándékozó 
diákok, iskolai csoportok (illetve ezt tantervükbe építı tanárok), fıiskolások, egyetemisták, 

� kirándulók (családi hétvége, „3. generáció”), 

� szórakozni vágyók, mővészetkedvelık, rendszeres fesztivállátogatók, 

� aktív kikapcsolódást keresık, sportot kedvelık, sportolók, 

� a térségben üdülı vendégek 

Miután azonban a tematikus út a vidéki vonzerık teljes körét kínálja a kiemelt téma mögött, a 
falusi turizmus klasszikus célcsoportjai is figyelmet érdemel: 

� népi hagyományokat, romantikát keresık, 

� a kevésbé aktív pihenést keresı középkorúak (pihenés, természetjárás), 

� aktív, sportot kedvelı fiatalok (kerékpártúrák, vízi turizmus),  

� baráti és szakmai társaságok (kerékpártúrák, öko-túrák), 

� jó egzisztenciával rendelkezı „gyökérkeresık” (kapcsolódó sport, lovas-turisztikai 
szolgáltatások igényével,),  

� szerényebb anyagi lehetıséggel rendelkezı, természetszeretı városi családok 
(természetjárás, kerékpározás). 

Mindezekre is tekintettel a potenciális vendégek (célcsoport) körében a termék úgy 
pozícionálandó (vagyis a kínálati jellemzık, kommunikációs eszközök és egyéb impulzusok 
olyan összhatást fejtsenek ki a versenytársakhoz viszonyítva), hogy a Katonák Útja térsége 
megbízható módon (nem luxus szinten, nem a legmodernebb civilizációs eszközöket 
hangsúlyozva, de) egy „különösen autentikus értéket” kínáló helyként legyen elismert. Ehhez 
a meglévı és potenciális kínálati elemek sora áll rendelkezésre (a múlt valós emlékei és 
értékei, a természet állapota és különleges attrakciói, az İrség imázsa, a negatív urbanizációs 
jelenségek csekély volta, az itt értékké formálható „relatív gazdasági elmaradottság” stb.) 

Javasolt fejlesztési irányok – egyedi projektek 

A javasolt fejlesztési irányok és egyedi projektek ebben az esetben javarészt helyben, az 
egyes vonzerıkhöz kapcsoltan kell megfogalmazódjanak – ill. több esetben, pl. a 
szombathelyi Iseumnál már megfogalmazódtak. Ezek megvalósítása mellett közös projektként 
kell megfogalmazni az egységes promóciót, marketinget – mely természetesen más 
útvonalhoz/vezértermékhez kapcsolódva is megvalósulhat. 

 

Javasolt fejlesztési irányok – egyedi projektek 

A turisztikai programot – noha az szükségképpen számtalan általános jellegő kínálati elemre, 
szolgáltatásra épül - természetesen elsısorban annak magja, vezérprogramja és 
arculatformáló programjai jelenítik meg. A program körvonalazása és fejlesztése során ebbıl 
kiindulva különösen hangsúlyos elemekként tekintı e két csoport, de – tekintve, hogy ezek 
önmagukban nem életképesek, s a tematikus utak lényegüknél fogva is az élmények teljes 
körét célozzák - az értéknövelı és támogató programok is nagy figyelmet érdemelnek. 

A legfontosabb arculatformáló programok az egész utat egységben kezelik 
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egyes útszakasz-kiépítéseken túl pl.: az út kiindulópontját (fıútról letérését) jelzı objektum 
(mérföldkı) Hosszúperesztegen; „Sövényház középkori növénykiállítás” a Jeli Arborétumhoz 
kapcsolódóan; a Vaskapu (Vasvár), „infrastruktúrájának” kiépítése; régészeti parkok (Oszkó, 
Csehimindszent, Katafa); középkori falu (Kalocsapuszta, Gyırvár); a Rimányi Csárda 
Találkozóhely (Szıce) korhő újjáépítése és hagyományainak megfelelı mőködtetése; az 
İrimagyarósdi földvár rekonstruálása; ıriszentpéteri történelmi tanösvény;  muraszombati 
sánc stb. 

B. Más turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó határon átnyúló kulturális utak 

4. ZARÁNDOKOK ÚTJA 

Kulturális út elvi megalapozottsága 

Szakrális helyek felkeresése nagyon ısi és szinte minden kultúrában megfigyelhetı jelenség. 
Szent helyek felkeresése vezeklés céljából keresztény szokás, amellyel a magyarság ezer 
évvel ezelıtt ismerkedett meg. A szent helyekre vezetı zarándokutak a keresztény Európának 
egyfajta ütıerei voltak a középkorban, maguk a szent helyek pedig a népek találkozó helyei. 
Itt döbbenhettek rá a különbözı nyelvő és etnikumú emberek a kereszténységbıl fakadó lelki 
rokonságukra, ám ugyanakkor különbségeikre, gondolkodás- és szokásbeli sajátságaikra is.  

Az elsı keresztény búcsújárásokra a III. századtól vannak adataink; ekkor a zarándoklatok 
célja még elsısorban a Szentföld, Palesztina, Jézus, Mária és az apostolok életének színtere 
volt, különösen Jeruzsálem és Betlehem. 

A mai modern búcsújárások több vonatkozásban különböznek az elmúlt korok 
zarándoklataitól. A közlekedés nagyarányú fejlıdése elérhetıvé tett eddig távoli 
kegyhelyeket. A zarándokút idıbeli lerövidülése azonban a búcsús ájtatosságok lényeges 
módosulását vonta maga után; a gyalogos zarándoklatok végleges eltőnése után napjainkban 
kristályosodik ki a búcsújárás új szokásrendje hazánkban. 

A sok száz éves múlttal rendelkezı zarándoklás kitőnı lehetıséget kínál egyfajta kulturális út 
kialakítására is – ahol a terület egyes szakrális célpontjai képezik az út állomásait (ld. 
lentebb). 

Kulturális út földrajzi elhelyezkedése 

A kulturális út egyes állomásai a következık: 

 

� Celldömölk – A magyar Máriacell búcsújáróhelye 

� Csehimindszent – Mindszenty József emlékhely 

� Gencsapáti - Szentkút és búcsújáróhely a Boldogságos Szőz tiszteletére 

� Kemestaródfa – Miród forrás 

� Rönök, Inzenhof (Au. - Borosgödör) – Szent Imre templom 

� Vasvár – Szentkút; Szőz Mária kegyhely 

� Vát – Boldogasszony búcsújáróhelye 
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� Alsólendva (Slo.) – Szentháromság búcsújáróhely 

� Radamos (Slo. – Radmožanci) - Boldogasszony egykori jelenésének 
zarándokhelye 

 

Vonzerık - Út által érintett kulturális örökségek 

 

CCeellllddöömmööllkk  ––  AA  mmaaggyyaarr  MMáárriiaacceellll  bbúúccssúújjáárróóhheellyyee  

A XIII. századi dömölki bencés apátság már a XVI. század elıtt látogatott búcsújáró hely 
volt. Csodatevı hírében álló kegyszobrát a törökök elıl menekítették északabbra, a Duna 
mocsaraitól is védett Dénesd községbe. (Az apátság a 
török uralom alatt elpusztult.) 
A XVIII. századi újrakezdés (1720) után Koptik Odó 
dömölki apát magával hozta az ausztriai Máriacellbıl az 
ottani kegyszobor másolatát, amelynek egy kis kápolnát, 
mellette pedig magának egy remetelakot épített a dömölki 
határban. A mai kegytemplom a XVIII. század közepén 
épült meg. Benne máriacelli mintára a kegyszobor és az 
oltár fölé kısátrat emeltek. Ebben az idıben kútásás 
közben az egyik munkásra nehéz kı zuhant, ám a 
halálból Szőz Mária közbenjárására megmenekedett. (Ezt 
az ún. alapító csodát egy korabeli mennyezetfestmény 
örökíti meg a Mária-múzeumban.)8 

Celldömölk fentiek alapján fontos állomása lehet a 
Zarándokok útjának; annál is inkább, mivel az osztrák 
kegyhellyel való aktív kapcsolata alkalmas nemzetközi 
(osztrák) célcsoport bevonására is. 

 

CCsseehhiimmiinnddsszzeenntt  ––  MMiinnddsszzeennttyy  JJóózzsseeff  eemmlléékkhheellyy  

Mindszenty József bíboros-hercegprímás emléke ma is élı, az ehhez köthetı emlékhelyek 
szintén a zarándokturizmus kiemelt célpontjai lehetnek. Ez mindenekelıtt a következı 
elemekre koncentrálódhat: 

� Mindszenty szülıháza 

� Szüleinek sírja 

� Mindszenty-évfordulók; úgymint: 

 1915. június 12. – pappá szentelése 

 1945. szeptember 15. – esztergomi érsek 

 1975. május 6. – halála. 

 

                                                 
8 Forrás: Barna Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon Panoráma, Budapest, 1990. és Nagy József: A 
celldömölki búcsújáróhely kialakulása. Idézi: http://bucsujaras.hu/celldomolk/index.html  
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GGeennccssaappááttii  --  SSzzeennttkkúútt  ééss  bbúúccssúújjáárróóhheellyy  aa  BBoollddooggssáággooss  SSzzőőzz  ttiisszztteelleettéérree  

1756-ban gróf Batthyány József pozsonyi prépost egyházlátogatást végzett Gencsapátiban. A 
látogatás alkalmával felvett jegyzıkönyv részletesen beszélt az ekkor már létezı Szentkútról. 
Eszerint a gencsi határ nyugati részén, egy domb oldalán bıviző forrás található, ahol Török 
Mihály és László Katalin hálából kápolnát építtettek a forrás fölé, annak emlékére, hogy 
világtalan gyermekük szemei a 
forrás vízétıl megnyíltak. A 
kápolnát a Fájdalmas Szőz 
tiszteletére szentelték fel. A 
kápolna mellé hamarosan három 
keresztfából álló Kálváriát is 
építtettek. Az 1860-as években 
stációk is épültek a kápolna mellé, 
ekkor került ide a Fájdalmas 
Szőzanya szobra is. 1936-ban 
Hosszú István és felesége hatéves 
korában elhunyt Bernadett nevő 
kislányuk emlékére lourdes-i 
barlangot építtetett a Szentkúthoz. 

A gencsapáti Szentkút közkedveltsége, s az aktív helyi hitélet folytán alkalmas lehet, hogy a 
Zarándokok útja egy, megyeszékhelyhez közeli állomása legyen.  

KKeemmeessttaarróóddffaa  ––  MMiirróódd  ffoorrrrááss  

A Miród-forrás búcsújáróhelyét Kemestaródfa határában – a község a 8-as fıútvonal 
közelében fekszik Szombathelytıl 31 km, Körmendtıl 6 km távolságra – néhány éve újították 
fel; sajátos fekvése és hangulata 
közkedvelt zarándokhellyé tették.  

A magyar-osztrák határtól mindössze 20 
méterre, a Strem patak mellett ered a 
Miród forrás, amely már 19. század 
közepén ismert Mária-kegyhely volt. A 
monarchia idején az osztrákok is átjártak 
a forráshoz a Strem patak hídján. A 
partoldalban kis kápolna épült, és kereszt 
állt ezen a helyen. Az elmúlt 40 évben 
ezt a helyet nem lehetett megközelíteni a 
határzár miatt. Elpusztult az 
oltárkápolna, betemették a forrást, eltőnt 
a kereszt, a területet benıtte a gaz. Nem 
volt járható út sem a forráshoz, csak 
erdei ösvény. 9 

A falu lakóinak példás összefogásával, 
áldozatos munkájával újították fel a kegyhelyet. A területet bekerítették, a forrás fölé kis 
kápolna épült, feszületet állítottak, s járhatóvá tették a mintegy 700 méteres erdei utat. 2002. 
szeptember 22-én szentmise keretében történt a kegyhely megáldása és birtokba vétele. 

                                                 
9 http://mirod-forras.egalnet.hu/object.9B249557-F458-4B54-A816-2DE18E78E4BD.ivy  
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2004. tavaszán a forráshoz vezetı út mentén keresztút létesült, ahol az egyes állomások 
mintegy 50 méter távolságra vannak egymástól. A kereszten lévı kerámia Richter Endre 
munkája.  

A zarándokhely kiváló hely a vallási turizmus számára – tekintettel sajátos fekvésére, könnyő 
megközelíthetıségére, egyediségére. Értelemszerően fejlesztése, promóciója csak határon 
átnyúló módon lehetséges és érdemes; emellett szükséges figyelembe venni azt a pozitív 
szinergiát, melyet a rönöki Szt. Imre templom közelsége jelent. 

VVaassppöörr--PPuusszzttaaccssaattáárr  ––  MMáárriiaa  kkeeggyyhheellyy  

Pusztacsatár Vaspör község külterületén, a Háshágyi patak és a Szélvíz patak egybefolyásánál 
lévı, lankás erdei tisztáson található ısi, Szőz Mária tiszteletére szentelt kegyhely, 
zarándokhely. A valaha jelentıs népességő település középkori jelentıségéhez nagyban 
hozzájárult plébániája és Nagyboldogasszonynak szentelt temploma is. A templom 
romantikus stílusban épült tornya, az oltár 
téglaalapja, a szentély diadalíve, sokszor 
javított falainak alapjai a középkori 
plébániatemplom eredeti tanúi. 

Zarándokhellyé a török hódoltsággal 
összefüggı pusztulás évtizedeiben vált, 
amikor az elmenekült hívek rendszeresen 
összegyőltek régi szent helyükön. A 
hagyomány szerint imájukra egy csodás 
jelenés mutatta meg, hol van elrejtve a 
Fájdalmas Szőzanya szobra egy fatuskónál - a 
mai kegyszobor is ezért áll fatuskón. 

Az ezredfordulón teljes külsı és belsı felújítást nyert a templom, a kápolnák, a zarándokház, 
a papi szoba lábaspajtával, a szent kút, a patak hídja, a bevezetı út, a környékre pedig 
ülıhelyek, asztalok készültek tőzrakóhellyel. A megújult környezet ideális helyszínt nyújt a 
jelentıs vonzerıvel bíró Nagyasszonynapi búcsúhoz. 

RRöönnöökk;;  IInnzzeennhhooff  ((BBoorroossggööddöörr))  ––  SSzzeenntt  IImmrree  tteemmpplloomm  

A rönöki Szent Imre templom érdekessége, hogy a trianoni döntés a falut és templomát 
elválasztotta egymástól: a templom - ha csak pár méterrel is - a határ innensı oldalán maradt, 

míg Felsırönök Ausztriához került. Ez a tény 
természetesen az ide irányuló zarándoklatokat már 1948 
elıtt is számottevıen mérsékelte. A két világháború között 
búcsúnapokon, pünkösd másnapján és a Szent Imre 
névünnepét követı vasárnapon még több ezren keresték fel 
nem csupán a magyar oldalról, hanem Ausztriából is. A 
templom népszerőségét azon mondai hagyomány is 
táplálta, hogy Imre herceg szeretett e tájon vadászni, és 
ezért épült itt a templom. Az ide irányuló zarándoklatok - 
talán még fontosabb - motivációi között szerepelt az is, 
hogy híre járt, hogy az ide zarándokló búcsúsok körében 
több csodás gyógyulás is bekövetkezett - a hagyomány 
szerint elsısorban a mozgásszervi sérültek gyógyultak meg 
itt. 
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Hasonlóan a Miród-forráshoz egyedi értéket és plusz jelentéstartalmat ad a helynek közvetlen 
határon átnyúló jellege, s a helyi – osztrák és magyar – közösség összefogása a templom 
megmentése érdekében. 

VVaassvváárr  ––  SSzzeennttkkúútt;;  SSzzőőzz  MMáárriiaa  kkeeggyyhheellyy  

Vasvár a középkor végétıl napjainkig búcsújáróhely. A 
Szent Vér-ereklye tiszteletére történı búcsújárást VI. 
Sándor pápa engedélyezte 1500-ban. A XVIII. században 
Mária-tisztelet váltja fel a Szent Vér-ereklye tiszteletét; 
ebben az idıben kerül a Mária-kegyszobor is a 
templomba. A késıbbiek során a Szentkút vált a 
búcsújárás célpontjává. A szentkúti búcsújárás a múlt 
század második felében lett széles körben népszerő. Az 
egész Dunántúlról érkeztek ide zarándokok, de fıleg Vas 
és Zala megyébıl, valamint a határmenti vend és sváb 
falvakból; egy-egy alkalommal gyakran több tízezer 
búcsús is összejött10. 

A vasvári Szentkutat ismertsége, ill. a Mindszenti-
kultuszhelyhez való közelsége teszi egyedivé, s a 
Zarándokok útja fontos helyszínévé. 

 

VVáátt  ––  BBoollddooggaasssszzoonnyy  bbúúccssúújjáárróóhheellyyee  

A váti kegyhelyet több mint háromszáz év óta keresik föl 
zarándokok. Elsı templomát Nádasdy Tamás fıúr építtette 
1720-ban; nem sokkal ezután, 1734-ben Szőz Mária szolgáit 
(szervita atyákat) telepítettek le ide. Rendházat is építettek a 
számukra, de csak 1788-ig maradtak, II. József rendelkezései 
miatt távozniuk kellett ugyanis. A Fájdalmas Szőz temploma 
azonban megmaradt, s kegyhely jellege is mind a mai napig 
fönnáll.  

A kegyhely, hasonlóan a fentebb ismertetett többi 
helyszínhez Szőz-Mária (Boldogasszony) kegyhely – 
mindenben illeszkedve az út egyéb állomásaihoz. 

AAllssóólleennddvvaa  ––  SSzzeenntthháárroommssáágg  bbúúccssúújjáárróóhheellyy  

A lendvahegyi Csonkadomb (népiesen Csukadomb) 
tetejére a Gludovacz család 1728-ban a Szentháromság 
tiszteletére építtette a jelenlegi kápolnát. A kápolna 
építészeti szemponthól egyszerő épület; a nevezetessége 
abban van, hogy Hadik Mihály lendvai várkapitány (a 
Berlint elfoglaló Hadik András édesapja) múmiája van a 
kápolnában, aki 1603-ban a lendvai várnak a törökök általi 
támadása sarán veszett el. 

 

                                                 
10 Zágorhidi Czigány Balázs: Vasvár Szőz Mária – Búcsújáróhely.  http://bucsujaras.hu/vasvar/tortenet.htm  
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RRaaddaammooss  ((SSlloo..  ––  RRaaddmmoožžaannccii))  --  BBoollddooggaasssszzoonnyy  eeggyykkoorrii  jjeelleennéésséénneekk  zzaarráánnddookkhheellyyee  

Radamos idillikus pannon falu a szlovén-magyar határ 
közelében, az elsı írásos források még a 13. században Bodomos 
néven említik. 1947-ben Füle József falusi pásztornak az itt lévı 
Fekete-erdıben látomása támadt, amikor megjelent neki a 
Szőzanya. Ezt követıen a tanúvallomások szerint a Fekete-
erdıben mintegy kétszáz embernek volt látomása, vagy történt 
vele csoda. Számos legenda él a nép körében a fehérbe öltözött 
Boldogasszonyról és az éneklı angyali seregrıl, a hétéves súlyos 
beteg kislány csodálatos meggyógyulásáról, a fogságból hazatért 
férfiról, aki fejszét fogott, hogy kivágja a tölgyet, de a keze 
hosszabb idıre megbénult. A mai napig a közeli és távoli 
zarándokok csoportokban érkeznek a Mária-fához az alig több 
mint 200 lelket számláló faluba.  

Turisztikai hasznosítás irányultsága – célcsoportok; szegmentáció 

A turisztikai hasznosultság iránya ebben az esetben egyértelmő, amennyiben a vallásos 
turizmus jelenti az alapvetı összekötı kapcsot és fejlesztési irányt. Emellett szükséges a 
fejlesztések során a következıket figyelembe venni: 

� A kegyhelyek erısen határon átnyúló jellegét (ld. lentebb is). 

� Erısen egymáshoz kapcsolódó voltukat, a közös fejlesztés lehetıségét. 

� A zarándokokon túli célcsoportok bevonását. 

Javasolt fejlesztési irányok- egyedi projektek 

Az egyik fı javasolt fejlesztési irány természetesen az út, ill. annak egyes állomásainak 
promóciója, közös marketingje. Mindez jól megfogható talán azon – szinte közös – jellemzı 
által, hogy fenti állomások Szőz Máriához (Boldogasszonyhoz) kötıdnek. Így elnevezésében 
is érdemes megfontolni a „Szőz Mária útja” – „Boldogasszony útja” névadást. Természetesen 
fontos és szükséges a közös arculati és információs tartalmak kidolgozása; s ennek webes 
megjelenítése is – mely történhet pl. a www.zarandok.hu  honlap mintájára, esetleg annak 
mutációjaként. 

Az egyedi projektek megfogalmazása során kiemelt jelentıséget kell tulajdonítani annak a 
ténynek, hogy több, fent részletesen ismertetett kegyhely közvetlen, fizikai valójában is 
határon átnyúló – ld. pl. a Miród-forrást -; míg a többi esetében is kimutatható az erıs határon 
túli kapcsolat. 

5. KÖZÉPKORI TEMPLOMOK ÚTJA 

Kulturális út elvi megalapozottsága 

Minden vallásnak vannak kultikus épületei; már az Ókorból is rengeteg templom maradt fönn 
- a sumer zikkuratuktól kezdve a görög Parthenonon át a római Vesta-templomig. Maga a 
templom szó a legtöbb nyelvben a latin "ecclesia,-ae (f) = egyház" szóhoz hasonlatos - la 
chiesa (olasz), church (angol), die Kirche, -n (német) -, vagyis egyszerre jelenti a konkrét 
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templomot és az Egyházat. A magyar nyelvben is jelentett régen templomot az egyház szó11. 
A mai templom kifejezés latin (templum,-i (n)) közvetítéssel a görögbıl érkezett: a „ ” 
(temno) ige jelentése elvág, elkülönít; vagyis templom=Istennek elkülönített hely. 

A történeti Vas megye középkori templomai olyan pontszerően megjelenı, határon átnyúló 
vonzerıt jelentenek, melyek egybefőzése nagymértékben növelheti a kialakítandó turisztikai 
termék eladhatóságát, s megkönnyítheti a terület marketingjét, eladhatóságát. További 
területek csatlakozásával a fentebbiekben ismertetett európai kulturális út kialakítása is 
lehetségessé válhat. 

Kulturális út földrajzi elhelyezkedése 

A Középkori templomok útja a fentebb ismertetettek szerint határon átnyúló módon jelenik 
meg a történeti Vas megye területén. Tekintve a nagy számú vonzerıt – középkori templomot 
-, mely az útvonalon belül megtalálható, így annak elemeit táblázatos formában közöljük; 
majd a vonzerık következı pontban való ismertetésénél azokra az elemekre koncentrálunk, 
melyek mintegy az egész útvonal arculatát/eladhatóságát megalapozzák. Ezek a középkori 
templomok a következık: 

 

� Csempeszkopács – Szt. Mihály templom 

� Ják – Szt. György (volt bencés) templom 

� Kıszeg - Szt. Jakab apostol - templom 

� Magyarszecsıd - Kisboldogasszony-plébániatemplom 

� İriszentpéter - Szt. Péter apostol – plébániatemplom 

� Rábatöttös - Szt. Cecília - templom 

� Szentgottthárd – Magtártemplom 

� Veleméri - Szentháromság – templom 

Vonzerık - Út által érintett kulturális örökségek 

CCsseemmppeesszzkkooppááccss  --  SSzztt..  MMiihháállyy  --  tteemmpplloomm    

Arányos fölépítésével, kiváló torony-hajó-szentély 
tömegelosztásávak egyik legszebb romanikus falusi 
kistemplomunk. A XIII. sz-ban épült, téglából, kívülrıl 
faragványok, ikerablakok díszítik. Déli kapuja 
főrészfogmintás, ívmezejében Agnus Dei-
dombormővel. Belsejében középkori freskótöredékek, 
reneszánsz ornamentális (református korból), korai 
barokk festmények (pl. a Hit-Remény-Szeretet a 
szentély mennyezetén) láthatók.  

 

 

 

                                                 
11 Ld. ehhez még „egyházas” településneveinket – pl. a Vas megyei Egyházashollóst, Egyházasrádócot, stb. 
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JJáákk  --  SSzztt..  GGyyöörrggyy  --  ((vvoolltt  bbeennccééss))  tteemmpplloomm    

Magyarország talán leghíresebb középkori épülete ez a bencés 
monostortemplom, mely a XIII. században épült (1220 k. alapították, 
1256-ban szentelték föl.). Építıi lelki szemei elıtt a lébényi templom 
lebeghetett: kéttornyú, háromhajós, ugyanolyan tömegelosztású. 
Egész külseje gazdagon díszített, kiváltképp hatalmas nyugati 
bélletes kapuja. Déli kapujának ívmezejében Agnus Dei-ábrázolás, 
továbbá két, a saját farkába harapó sárkány található. A jáki templom 
a környékre gyakorolt nagy hatását bizonyítja pl. ennek a szobrászati 
elemnek a gyakori fölbukkanása. Belseje is jellegzetes középkori: 
keresztboltozat, urasági karzat, pillérfejezetek. Freskói: Szt. György 
a szentélyben, Mária halála, öt álló szent, angyalok a déli torony 
alatti boltozaton.  

JJáákk  --  SSzztt..  JJaakkaabb--kkááppoollnnaa    

A hatalmas monostortemplom (amit a bencés szerzetesek használtak) 
mellett áll a falu (hajdani) piciny plébániatemploma, a Jakab-kápolna: egy 
körtemplom. Külseje-belseje barokk, csak tömegformálása és kapuja 
romanikus: timpanonjának témája azonos a Szt. György-templom déli 
kapujáéval.  

KKıısszzeegg  --  SSzztt..  JJaakkaabb  aappoossttooll  --  tteemmpplloomm    

A XV. sz. elején épült gótikus stílusban. Háromhajós 
csarnoktemplom; az évszázadok alatt sok izgalomban volt része: a 
Jurisics-féle 1532-es török ostrom, tőzvészek, vallásháborúk, 
emiatt külseje kissé megviselt. Központi belsı tere - beleértve a 
boltozatot is - szép gótikus. Déli hajójának elejét gótikus 
festmények díszítik: Szt. Kristóf, napkeleti bölcsek, Köpönyeges 
Madonna Erzsébettel és Borbálával (freskó; a képek tehát két 
periódusban készültek). Fıoltára igen barokk.  

A Szt.Jakab-templomtól északra áll a Szt.Imre-templom, melyet a 
magyar evangélikusok építettek maguknak a XVII. sz. elején. 
Utóbb mindkét templom (ismét) katolikus lett. 

 

MMaaggyyaarrsszzeeccssııdd  --  KKiissbboollddooggaasssszzoonnyy  --  pplléébbáánniiaatteemmpplloomm    

A félköríves szentélyő, jó megjelenéső templom a XIII. sz-ban 
épült a Mindenszentek tiszteletére. Romanikus szentélyétıl és 
hajójától nem üt el barokk tornya. Kívülrıl gazdagon díszített, 
pl. oromfala (a hajó tömegének keleti, szentély fölötti része) 
három kereszttel, többi fala enyhén csúcsíves vakárkádokban 
végzıdı lizénákkal. Déli kapuja hurokfonatos keretezéső. 
Belseje egyszerő, szentélyének ornamentális festményei a 
templom református használatának idejébıl való, fıoltára 
barokk. 
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İİrriisszzeennttppéétteerr  --  SSzztt..  PPéétteerr  aappoossttooll  --  pplléébbáánniiaatteemmpplloomm    

A XIII. sz-i romantikus falusi templomok szép példája. Karcsú, 
ikerablakos tornya és déli oldalfala lizénákkal, párkányokkal, ablakokkal 
gazdagon díszített. Déli kapuja főrészfogmintás. Szentélyrésze gótikus 
bıvítés (XV. sz.). Belseje dísztelen (eltekintve néhány ülıfülkétıl és pár 
a Károlyi-Bibliából vett idézettıl, melyeket a templomot átmenetileg 
birtokló reformátusok festettek föl a déli falra). 

RRáábbaattööttttööss  --  SSzztt..  CCeeccíílliiaa  --  tteemmpplloomm    

A XIII. sz-i romanikus templom tornya és hajója maradt meg, 
szentélyét egy bıvítéskor lebontották. Kívülrıl lizénálkkal és 
ívsoros párkánnyal díszített. A középkorban három falu: 
Rábatöttös, Gutaháza és Zsennye közös plébániatemploma 
volt. Freskóit és oltárképeit Dorfmeister István festette.  

 

 

SSzzeennttggootttthháárrdd  --  MMaaggttáárrtteemmpplloomm    

A középkori, III. Béla 1183-ban alapította ciszterci monostor 
templomának maradványai fölé emelt épület, ma színház. Az 
eredeti épületnek csak részletei láthatóak, pl. a déli 
mellékhajóba nyíló félköríves ajtó, faragványok, quaderfalak.  

VVeelleemméérr  --  SSzzeenntthháárroommssáágg  --  tteemmpplloomm  

Az egyhajós, tornyos, sokszögő szentéllyel záródó apró XIII. 
századi templom a romantika (fölépítése) és a gótika (részletek) 
közti átmeneti kor alkotása. Téglából épült, szentélyének boltozata 
is megmaradt. Hajója ívsoros párkánnyal díszített. Az egész 
templombelsı ki volt festve, a freskók zöme jó állapotban maradt 
ránk: apostolok, napkeleti bölcsek, Szt. László és Szt. Miklós, 
Kálvária, Pantokrátor Krisztus, Szt. Anna harmadmagával; a 
szentélyben az evangélisták jelképei, Veronika kendıje, Angyali 
Üdvözlet. A templom titulusa is megjelenik három koncentrikus kör 
formájában. A déli falon magyar vonatkozású szentek: Árpád-házi 
Szt. Erzsébet, Szt. István, Szt. (II.) Henrik császár, Árpád-házi Szt. 

Margit láthatóak. A festmény-együttes egységes koncepciójú, szimbolikája mély. Ismerjük a 
freskók készítıjének nevét is: Johannes Aquila (egy helyen fölfestette saját arcképét is), aki a 
XIV. sz. második felében (1377 v. 78) mőködött Veleméren. 

MMuurraavviiddéékkii  tteemmpplloommookk  ((SSll))  ––  DDoommoonnkkoossffaa,,  MMáárrttoonnhheellyy,,  BBáánnttoorrnnyyaa  

A Muravidék szellemi és mővészeti jellegét a középkorban a román stílusú 
és gótikus emlékmővek határozzák meg. A késı romantika 
csúcsteljesítményei közé tartozik a Dunántúlon a 13. század közepén épült 
domonkosfai (Domanjsovci) templom - jelentıs oroszlán-ábrázolással a 
déli fıkapu timpanonján. A 14. századtól egészen a 16. század elsı 
évtizedéig a Muravidéken döntı fontosságú volt az élénk gótikus 
mővészeti tevékenység. Ennek magvát a gótikus épületek ún. "muravidéki 
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csoportja" képviseli, amely a 14. század végén éri el ideális megvalósulását. A fejlıdési ív az 
épületek plasztikus elemeinek megformálásában is megnyilvánul, mely megfigyelhetı a 
mártonhelyi templom (martjanci) tartópilléreiben. A mártonhelyi Szt. Márton templom a 
korszak egyik legjelentısebb alkotása . A gótika korában a falfestészetet kiváló hely illette 
meg. Muravidék két központi mőemléke, a bántornyai (turniščei) Boldogasszony templom 
(András apostol, 1383) és a mártonhelyi  templom (önarckép valamint Jakab és Tamás 
apostol, 1392 után) freskói Aquila János (Johannes Aquila) munkái, és az ı mőhelyébıl 
valók. 

Turisztikai hasznosítás irányultsága – célcsoportok; szegmentáció 

A turisztikai hasznosítás jelentheti egyrészt a mini kulturális útvonal egy-egy elemének 
pontszerő felhasználását; a helyi vonzerı nagyobb, s más jellegő turisztikai csomaghoz való 
hozzákapcsolását. Másrészt lehetséges természetesen az út egészének – vagy nagyobb 
szakaszainak – egységes értékesítése is, melyet azonban mindenképp meg kell elıznie a közös 
marketingnek. Ez utóbbi értékesítési módszer elsısorban a korábban részletezett „Zarándokok 
útja” kulturális úttal közösen, annak eseményeihez, rendezvényeihez kapcsolhatóan 
képzelhetı el. 

Javasolt fejlesztési irányok – egyedi projektek 

Egyedi projekteket képezhetnek az út egyes állomosainak felújítási munkálatai, mint 
infrastrukturális projektek – melyek finanszírozása leginkább a NyDROP turisztikai célú 
fejlesztéseit támogató konstrukció keretében képzelhetı el . 

A nem kifejezetten infrastrukturális jellegő projektek közül a fentebbiekben már említett 
egységes marketing-akciók emelhetık ki. 

6. RÉGÉSZETI ÖRÖKSÉG ÚTJA 

Kulturális út elvi megalapozottsága 

A régészeti lelıhelyek csak kevéssé helyezkednek el a kulturális turizmus érdeklıdésének 
homlokterében – ill. csak jelentısebb leletek  képesek az érdeklıdık szélesebb körének 
figyelmét is felkelteni. Mindazonáltal ha nem is önálló produkcióként, de a fentebb 
részletezett kulturális utakhoz kapcsolódóan ezen vonzerık felfőzésének is létjogosultsága 
lehet. 

Kulturális út földrajzi elhelyezkedése 

A célterület régészeti feltárásai – ez esetben értve ez alatt mind az emberi történelem 
emlékeit, mind pedig az állattani növénytani leleteket – képezik a kulturális út állomásait. 
Ezek – turisztikai szempontból – három fı csoportra oszlanak: 

� Növény- és állattani leletek 

� Ókori múlthoz kapcsolódó leletek 

� Egyéb leletek 
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Vonzerık - Út által érintett kulturális örökségek 

NNöövvéénnyy--  ééss  áállllaattttaannii  lleelleetteekk  --  BBéérrbbaallttaavváárr  

A bérbaltavári ısemlıs-lelet a maga nemében egyedülálló értéket képvisel, mely ugyanakkor 
gyakorlatilag teljességgel ismeretlen a szélesebb nagyközönség elıtt. Az ısemlıs leletre 
1856-ban találtak rá a Budapest-Graz közötti országút építésekor. Mintegy harminc egykori 
ısemlıs, valamint 17 csigafaj maradványa került elı az İs-Zala egykori völgyébıl – melyek 
mintegy 6,5 millió éve éltek itt. A sztyeppetőz elıl fejveszetten menekülı állatok a 
magaspartról belezuhantak a sebes folyóba, amely megégve és összetört csontokkal a 
vízesésig sodorta ıket. A baltavári ısemlıs faunából 30 állatfaj csontjai kerültek elı: 
mammut, ıselefánt, ısló, medve, orrszarvú stb., valamint 17 csigafajt is találtak. A 
komolyabb publicitást Bendefy László kutatásai és 1927-ben kiadott könyve hozta meg – 
ugyanakkor a hely ismertsége jelentıségéhez képest még ma is csekélynek mondható. 

ÓÓkkoorrii  mmúúlltthhoozz  kkaappccssoollóóddóó  lleelleetteekk  

Az ókori örökség, a pannon múlthoz kapcsolódó emlékek közösek a határtérségben. Ezen 
közös kincsre számos örökség tematizálható egységesen – ld. pl. fentebbiekben tárgyalt 
Borostnyánkı utat.  

Mindazonáltal a Borostyánkıút mellett számos egyéb, a közönséget érdeklı, mozgosító 
régészeti örökség is található a térdségben, melyek feltárás utáni hasznosítása sok esetben 
még várat magára. Ilyenek mindenekelıtt: 

� Isis-szentély és környezete 

� Fı téri mozaikok 

� Római kori vízvezeték Bucsu irányából 

� Egyéb római kori leletek, feltárások 

EEggyyéébb  lleelleetteekk  

Az „egyéb” kategóriába sorolt régészeti leletek és lelıhelyek képezik értelemszerően a 
legheterogénabb csoportot – mely egyrészt változatossá teszi a kínálatot, másrészt ugyanakkor 
(turisztikai) szempontból sok tekintetben nehezebben eladhatóvá is, hiszen kevéssé homogén, 
s kevéssé kapcsolódik olyan közismert és közkedvelt korszakhoz, mint amilyen az ókor, az 
ókori Pannónia idıszaka. Ebbe a csoportba tartoznak a következı lelıhelyek: 

� Avar halomsírok (Vaskeresztes) 

� Vas megye honfoglalás kori temetıi (pl. Ikervár) 

� Középkori múlthoz kapcsolódó feltárások (Katonák útja mentén – ld. fentebb -; 
települési emlékek, egyházi építészet, stb.) 

Turisztikai hasznosítás irányultsága – célcsoportok; szegmentáció 

A fent ismertetett hármas tagolás mindenekelıtt a turisztikai értékesíthetıség érdekében 
történt meg, így alapvetıen akövetkezı hármas rendszerben lehetséges az egyes célcsoportok 
megközelítése: 

� Növény- és állattani leletek – Bérbaltavár, mint vezérmotívum. Mindenekelıtt a 
szakma mővelıi, a szélesebb értelemben vett tudományosság képviselıi felé 
prezentálható e termék-elem. Jellemzı értékesítése mód a konferencia-turizmus. 
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� Ókori múlthoz kapcsolódó leletek – az ókori Savaria mint vezérmotívum. A 
legszélesebb célközönséget megfogni képes attrakció. Jellemzı értékesítése hely és 
idıpont, melyre a termék rácsatlakozhat a Savaria Történelmi Karnevál. 

� Egyéb leletek. Sok tekintetben heterogén kínálata következtében, elsısorban 
egyes, más vonzerıkhöz csatlakozó részelemi értékesíthetık sikerrel. 

Javasolt fejlesztési irányok – egyedi projektek 

A javasolt fejlesztési irányok és egyedi projektek ebben az esetben javarészt helyben, az 
egyes vonzerıkhöz kapcsoltan kell megfogalmazódjanak – ill. több esetben, pl. a 
szombathelyi Iseumnál már megfogalmazódtak. Ezek megvalósítása mellett közös projektként 
kell megfogalmazni az egységes promóciót, marketinget – mely természetesen más 
útvonalhoz/vezértermékhez kapcsolódva is megvalósulhat. 

7. KOLOSTOROK ÚTJA 

Kulturális út elvi megalapozottsága 

A szakrális helyek turisztikai szempontból is kiemelésre érdemes külön csoportját képezik 
Vas megyében a kolostorok – melyek nem csupán hitéleti, de hosszú századokon át 
tudományos, oktatási – sıt, bizonyos értelemben közigazgatási12 - központként is mőködtek. 

Kolostorutak Magyarországon 

 
A térkép forrása: www.kolostorut.hu 

                                                 
12 Ld. mindenekelıtt a hiteles helyeket, melyek jelentıs része szintén kolostorokhoz kötıdött. 
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A kolostorok megjelenése hazánkban egyidıs a keresztény hit felvételével – a 10. sz. végén 
mind a nyugati, mind a bizánci kereszténység létrehozta kolostorait, melyek aztán a 
következı három évszázadban – függetlenül az egyházszakadás (1054) tényétıl – egymás 
mellett éltek tovább. A bencések már az Árpád-kor elsı idıszakában jelentıs 
kolostorhálózatot építettek ki, majd a 12. sz. végén jelennek meg Magyarországon is az új 
szerzetesrendek, mint a ciszterciek, premontreiek. İket a 13. században követte a 
koldulórendek hazai megjelenése (ferencesek, domonkosok), akiknek a Magyarországtól 
keletre levı – keresztény hitre még nem tért – népek térítése is egyik fontos küldetésük volt. 

Fenti idıszakok és rendek építészeti emlékei nagy számban, s viszonylag koncentráltan 
vannak jelen Vas megyében, így alkalmasak a turisták szélesebb köre számára is összefüggı 
mini kulturális útként való bemutatásra. 

Kulturális út földrajzi elhelyezkedése 

A kulturális út egyes állomásai a következık: 

� Celldömölk – Bencés apátság 

� Egervár – Ferences (obszerváns) kolostor 

� Ják – Bencés apátság 

� Körmend – Ágostonrendi kolostor 

� Szentgotthárd – Ciszterci kolostor 

� Szombathely – Ferences templom és kolostor 

� Vasvár – Domonkos kolostor 

Fenti állomásokat főzi fel az alábbi térkép útvonalrendszere – mely magában foglalja az 
ország valamennyi (turisztikai értelemben is) jelentısebb kolostorát13: 

 

Vonzerık - Út által érintett kulturális örökségek 

CCeellllddöömmööllkk  ––  BBeennccééss  aappááttssáágg  

Mint arra részint a zarándokutakról szóló részben is 
kitértünk, a celldömölki (dömölki) épületegyüttes 
(templom, kolostor, kálvária) a mariazelli zarándoklatok 
hatására létesült a 18. sz. közepén. A kolostorépület ma 
városházaként mőködik, homlokzatát Mária-szobor díszíti. 
Belsı tereiben ugyanakkor megmaradtak a stukkó és 
freskódekoráció részei, amelyek a 18. század második 
felében készültek. A templom, kolostor és kálvária együttes 
a magyarországi barokk zarándoklatok és az ehhez 
kapcsolódó bencés szerzetesség egyik legjellegzetesebb 
emlékcsoportja. Eredeti céljának megfelelı – vallási – 
használata a 2007-13-as uniós programozási periódus egyik fontos projektje lehet a 
megyében, mely magában foglalná a Városháza kiköltözését, s az épület helyreállítását, újbóli 
használatba vételét. Ebbe az elképzelésbe kiválóan illeszkedik az épület kulturális útban való 
szerepeltetése is. 

                                                 
13 A térkép forrása: www.kolostorut.hu  
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EEggeerrvváárr  ––  FFeerreenncceess  ((oobbsszzeerrvváánnss))  kkoolloossttoorr  

Egyedi megjelenéső (téglaépítészet) emlék, mely ebben a karakteres formában nyugat-
dunántúli fıúri építkezéseknél tőnik fel. A ferences (obszerváns) kolostort 1490-ben Szőz 

Mária tiszteletére alapította Egervári László, de halála miatt az 
alapítást Egervári Bereck knini püspök fejezte be. Halála után 
1523-ban a Kanizsai család, majd Kanizsai Orsolya férje, 
Nádasdy Tamás lett a kolostor kegyura. 1558 után már csak egy-
két szerzetes tartózkodott itt, fokozatosan elnéptelenedett. 
Téglából épült, egyhajós, a nagy szerzetesi létszám befogadására 
alkalmas, a nyolcszög három oldalával záródó, nyújtott 
szentéllyel ellátott temploma ma is áll. Egyetlen tornya ferences 
szokás szerint a szentély északi oldalán, a szentély és a hajó 
találkozásánál épült. Az egykor a templom északi oldalához 
csatlakozó kolostor a török idıkben pusztult el14. 

JJáákk  ––  BBeennccééss  aappááttssáágg  

Ják kiemelkedı építészeti, kulturális örökség – mint ahogy arra 
korábban, a középkori templomokról szóló részben is 
rámutattunk. A magyar késıromán építészet és szobrászat 
legkiemelkedıbb alkotásaként akár a világörökségi cím 
megpályázása (elnyerése) is reális lehet, hosszabb távlatokban 
gondolkodva. Az 1214 körül, a Ják nemzetségbeli Márton (Jáki 
Nagy Márton) által alapított apátság adta a Szombathely mellett 
lévı falu nevét. Turisztikai hasznosítását, tematikus útba való 
beillesztését fekvése is erısen indokolja – tekintve, hogy a 
megyeszékhely közvetlen szomszédságában helyezkedik el, így 
az odalátogató turisták megcélzásától mindenképp jelentıs 
eredmény várható.  

KKöörrmmeenndd  ––  ÁÁggoossttoonnrreennddii  kkoolloossttoorr  

A kolostor alapjai XIII. századiak, s a körmendi Vilhelmita szerzetesek számára építették, 
akik késıbb az Ágoston rendbe olvadtak be. A kolostor többször gazdát cserét, különbözı 
rendek települtek meg falai között. A 20. század tízes éveiben a többször átalakított együttes 
helyére a Városi Bíróság szecessziós épületét emelték. Az építés során a rendház körüli 
temetı sírjainak nyomaira bukkantak, de a rendház és a temetı teljes régészeti feltárására még 
nem került sor. 

Fentieken túl Körmend szerepeltetése a mini kulturális út állomásaként a városban meglévı 
számos egyéb vallási emlék miatt is érdemes, ill. fontos. Ilyen mindenekelıtt Batthyányi-
Strattmann László kultusza, akinek 2003. március 23-i boldoggá avatása még inkább 
ráirányította a zarándokok érdeklıdését Körmendre. De további látnivalót nyújt a Szent 
Erzsébet tiszteletére épült plébániatemplom is, melynek eredete a XIII. századra megy vissza. 
A fıoltár Szent Erzsébet festménnyel, a baloldali mellékoltár Mária szobra, a jobb oldali 
mellékoltár Szent Joakim és Szent Anna képével mővészi értéket képvisel. A templomot 
1938-ban festették ki. A szentély freskói különösen értékesek és látványosak: Szent István 
felajánlja a koronáját a Boldogasszonynak, a másik pedig az 1938-as Eucharisztikus 

                                                 
14 http://www.kolostorut.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=139&lang=iso-8859-2 
alapján. 
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kongresszust örökíti meg. Értéke még a templomnak a keresztelıkút, valamint a Nepomuki 
szent János szobor is. 

A város kastélyával együtt mindezen emlékek a kulturális út fontos állomásává tehetik 
Körmendet. 

SSzzeennttggootttthháárrdd  ––  CCiisszztteerrccii  kkoolloossttoorr  

A szentgotthárdi apátság épülete, az apátsági templommal együtt nemcsak Vas megye, hanem 
Magyarország egyik legjelentısebb ciszterci és barokk emléke. Az apátságot 1183-ban III. 
Béla király a Rába és a Lapincs összefolyásánál alapította a ciszterci szerzetesek részére azzal 
a céllal, hogy a vidék megmővelésében, a települések megszervezésében és irányításában élen 
járjanak, és a vidéket bekapcsolják az ország vérkeringésébe. A ciszterci rend az új települést 
1184-ben Franciaországból, Trois Fontaines-bıl küldött szerzetesekkel népesítette be. Az 
apátság körül hamar kifejlıdtek az apátsági 
törzsbirtokok falvai15; a területen a ciszterciek 
mintaszerő gazdálkodást folytattak.  

Az apátsági templom Magyarország egyik 
kiemelkedı barokk emléke, melyet szinte páratlan 
mőemlékké tesz belsejének egységes kialakítása, s 
mindenekelıtt Dorffmeister kupolafreskója, mely a 
szentgotthárdi gyızelmet ábrázolja. A templomban 
található Szent Vince ereklyéje egy üvegezett 
ereklyetartóban - a selyembe öltöztetett, bársonyba 
fektetett test jól látható. 

Turisztikai szempontból fontos megemlíteni, hogy az apátság egykori birtokai ma három 
ország területén találhatók – így az út ezen állomása magában hordozza a határon átnyúló 
együttmőködés lehetıségét is, a történelmi Vas megye területén. 

SSzzoommbbaatthheellyy  ––  FFeerreenncceess  tteemmpplloomm  ééss  kkoolloossttoorr  

A konventuális ferencesek 1360-ban telepedtek meg a 
városban, ami arra utal, hogy ekkor Szombathely már 
jelentısebb település volt. A Paduai Szent Antal tiszteletére 
szentelt templom mai formájában is ırzi a középkori 
templom alapvetı elemeit; egyhajós templomához torony 
csatlakozott a hajó és a szentély találkozásánál. A középkori 
épületet 1540 körül elhagyták, majd 1630-ban átépítették. 
Szombathely újkori története szempontjából fontos forrás a 
Szent Flóriánt ábrázoló oltárkép; tekintve, hogy ezen a város 
XVIII. század közepi látképe látható. 

VVaassvváárr  ––  DDoommoonnkkooss  kkoolloossttoorr  

A vasvári domonkos kolostor a maga nemében egyedülálló emlék, amennyiben ez az egyetlen 
megmaradt középkori domonkos rendház épület a mai Magyarország területén. A Szent 
Kereszt tiszteletére emelt kolostort a hagyomány szerint IV. Béla király alapította – erre utaló 
konkrét forrás ugyan nincsen, a kolostor elsı hiteles említése pedig 1254-es. A  jelentısebb 
barokk kori átépítések ellenére templomának falai teljes magasságban középkoriak, és a 
                                                 
15 Melyek némelyike, adományozás folytán került a ciszterciek birtokába, s földrajzilag távol helyezkedett el. 
Ilyen volt pl. Györgyvár (Gyırvár), Boldogasszonyfalva (Vasboldogasszony), Olaszka (Olaszfa), valamint Zala 
megyében Szentiván (Zalaszentiván), Edelics (Pusztaederics). 
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kolostor nyugati és déli szárnya is emelet magasságig ırzi az elsı építkezések maradványait. 
A kolostor a 16. századig folyamatosan mőködött – ekkor a török veszély, ill. a reformáció 
terjedése miatt elhagyták épületét a szerzetesek; akik csak 1684-ben tértek ide vissza. 

(Közben többek között hadászati célokat szolgált az épület.) 

A vasvári kolostor több szempontból is jelentıs emlék – hiszen 
mind fizikai valójában (az épület fıbb tömege megırizte az 
eredeti, 13. századi formát), mind szellemi értelemben (a hely 
gyakorlatilag egyidıs a domonkosok hazai megjelenésével, s a 
rendszerváltozást követıen itt nyert elhelyezést a domonkosok 
rendtörténeti győjteménye) képviseli és hirdeti a domonkosok 
hazai jelenlétét és tevékenységét. Külön kiemelendı az a tudatos 
fejlesztési politika is, mely az utóbbi évek uniós programok által 
finanszírozott projektjeiben megnyilvánult, ahol is szorosan 
egymásra épülı, egymást jól kiegészítı tevékenységek 
valósultak meg. 

Turisztikai hasznosítás irányultsága – célcsoportok; szegmentáció 

A turisztikai hasznosítás ebben az esetben szorosan kapcsolódik természetesen az ismertetett 
„Zarándokok útja” és „Középkori templomok útja” kulturális útvonalakhoz. A turisztikai 
útvonal elınye, hogy benne országos értelemben is kiemelkedı célpontok (Ják, Vasvár, 
Szentgotthárd) kapnak helyet, s e „húzónevekre” márcsak a földrajzi elhelyezkedés okán (pl. 
Körmend) jól felépíthetık a felsorolt további desztinációk. 

Javasolt fejlesztési irányok – egyedi projektek 

Egyedi projekteket jelentenek mindenekelıtt az út egyes állomásainak egyedi fejlesztései. A 
marketing és promóció összehangolt formában lehet sikeres – szükség esetén építve más, 
kulturális úton kívüli, de kedvelt desztináció sikerére is. (Így pl. a vasvári domonkos kolostor 
megfelelı marketinggel jól hozzákapcsolható lenne a Jeli Arborétum sikeréhez.) 

8. FESTETT TEMPLOMOK ÚTJA – AQUILA ÚT 

Kulturális út elvi megalapozottsága 

Fontos kultúrtöténeti értékek kötıdhetnek egy-egy jelentıs mővészhez, mely értékek földrajzi 
lokalizáltsága pedig (kulturális) turisztikai útvonalakat alapozhat meg. Az egykori Vas 
vármegye területén jelentıs örökséget hagyott Aquila János neve és mővei is kijelölnek egy 
útvonalat, amely komoly érdeklıdésre tarthat számon a turizmus területén is. 

A Radkersburgból származó, festményeinek stílusában felsı-itáliai és csehországi elemeket 
egyesítı 14. századi mővész – aki freskósorozataiból ítélve egy nagyobb mőûhely vezetıje 
lehetett – a térség alábbi öt településen hagyta névjegyét. A veleméri templom töredékesen 
megmaradt bibliai jelenetsorának, a bántornyai templom falképsorozatának és a mártonhelyi 
templom falképeinek ismert a keletkezési idıpontja (1378, 1383, ill. 1392), sıt a mővész 
arcképét is ismerhetjük, mivel több ízben megfestette önarcképét az említett képeken. 
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Kulturális út földrajzi elhelyezkedése 

Aquila Jánosnak öt településen maradtak fenn munkái16, a kulturális út egyes állomásait e 
helyszínak adhatják: 

Magyarországon: 

� Velemér 

Szlovéniában: 

� Mártonhely (Martjanci) 

� Bántornya (Turnisce) 

Ausztriában pedig: 

� Fölöstöm (Fürstenfeld) 

� Regede (Radkersburg) 

Vonzerık - Út által érintett kulturális örökségek 

VVeelleemméérr  --  rróómmaaii  kkaattoolliikkuuss  tteemmpplloomm  

A XIII. század végén épült, a késı román és kora 
gótikus stílus jegyeit egyaránt magán viselı épületet 
Aquila János freskói tették világhírővé. A freskók egy 
része az elmúlt évszázadok folyamán megsemmisült. A 
XIX. század második felében Gózon Imre és Rómer 
Flóris hívta fel a figyelmet az akkor nagyon rossz 
állapotban lévı templomra és az ott található 
falképekre. A szentély freskói közül, ha töredékesen is, 
de jól felismerhetık az evangélisták jelképei (oroszlán-
Márk, sas-János, angyal-Máté, ökör-Lukács). A 
szentély északi falán felfedezhetı Aquila önarcképe is. 

A szentély ablakmélyedése virágokkal, növényi ornamentikával díszített; felül van Veronika 
kendıje Jézus képmásának lenyomatával.  

A diadalív szentély felıli oldalának csúcsában helyezkedik el a hármas kör, a Szentháromság 
szimbóluma. A diadalív külsı falának középpontját az ítélkezı Krisztus foglalja el, tıle 
jobbra és balra a jó és rossz cselekedetek szimbolikus ábrázolásai láthatók. Alul egyik oldalon 
a Kálvária-jelenet, a másik oldalon Szent Anna Máriával és a kisdeddel. A hajó északi falán a 
Háromkirályok vonulása, Szent László és Szent Miklós alakja 
található. A déli fal freskóiból csak töredékesen maradtak fenn 
részletek. A nyugati falon a köpönyeges Madonnát és a Mennyei 
Jeruzsálemet ábrázoló falképeket festette meg a mővész. A templom 
külsı falán a bejárattól jobbra a Szent Kristóf-ábrázolásnak csak a 
nyomai látók. 

MMáárrttoonnhheellyy  --  rróómmaaii  kkaattoolliikkuuss  tteemmpplloomm  

A mártonhelyi templom falfestmények ugyancsak meggyızıen 
bizonyítják Aquila János mővészi nagyságát. A gótikus szentélyt 

                                                 
16 A témát alaposan feldolgoza Brenner Vilmos: Johannes Aquila c. tanulmánya (Vasi Szemle 2000/4), melyet a 
vonzerık alábbi bemutatása során is felhasználtunk. 
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díszítı – magyar királyok portréi mellett egy önarcképet is ábrázoló - alkotás ma is a 
Muravidék egyik központi mőemléke, s meggyızıen igazolja, hogy Aquila képzımővészeti 
alkotásaival a festészet céhjének öntudatos, vállalkozó szellemő képviselıje. A templom 
külsı falán, kellı épségben látható Szent Kristóf-freskó – melyen a szent egy folyón gázol át s 
a vállán viszi a kisded Jézust – írástörténeti jelentıségő (a székely „j” bető szójel 
elızményérıl tanúskodik). 

BBáánnttoorrnnyyaa  

A bántornyai gótikus templomba 1383 körül 
festett faliképeket Aquila János. A freskó 
legfelsı rétege a Szent László-legenda 
legteljesebb, másutt nem ábrázolt jelenetekkel 
kiegészített változata, mely meglehetısen jó 
állapotban maradt fenn. Az egységes képciklus 
a Szent László-legenda egyetlen kompakt 
nyugat-magyarországi ábrázolása. A kilenc 
falképbıl álló kompozíción az ismert elbeszélés 
jelenik meg: rabló kun harcos foglyul ejt egy 
magyar leányt. 

 

A földrajzi közelség, az ezzel összefüggı szerves kapcsolódás okán az egykori Vas vármegyén 
kívüli helyszínek is természetes részét képezik a kultusális útnak: 

FFüürrsstteennffeelldd        

A fürstenfeldi Ágoston-rendi kolostort 1362-ben alapították, a hozzá tartozó templomot 1368-
ban szentelték fel. Az 1977/78-i restaurálás során nagy mennyiségben kerültek elı eredeti 
gótikus festmények. A szentélyben és a templomhajóban feltárt képek mesterét illetıleg 
kétség nem adódhatott, minthogy itt sem hiányzik a jólismert invokáció: "orate deum pro me 
Johanne Aquila pictore". A képek az 1400-as évek legelejérıl származnak, egyes stájer 
kutatók 1405-re datálják ıket. Érdekes kompozíciós elgondolás eredménye az apostolok és a 
próféták váltakozó ábrázolása, amelynek révén az ószövetség és az újszövetség szoros 
összefüggése hangsúlyozódik. Nagyon megkapó Szent Veronika ábrázolása a bibliából ismert 
kendıvel, valamint Jeremiás és Dániel próféták képe. Akár Mártonhelyen, itt is láthatjuk 
festınk hárompajzsos címerét. A Veronika keszkenıjén látható Krisztus-fej analógiát mutat a 
prágai kapucinuskolostor falfestményeinek apostolábrázolásaival, amelyek szintúgy az 1400-
as évek legelején készülhettek. 

A jelenlegi kutatások állása szerint a fürstenfeldi freskók együttese Johannes Aquila és 
mőhelye utolsó jelentısebb mőve. A mővész ekkor hatvanadik életéve körül járhatott. Nem 
volna tehát meglepı, ha nem találnánk késıbbi idıpontokra datálható Aquila-mőveket, ha a 
fürstenfeldi freskók a befejezı akkordot képeznék a nagy nyugat-pannon festımővész 
életmővében. 

RRaaddkkeerrssbbuurrgg  

A mővész szülıhelyén Radkersburgban levı Keresztelı Szent János nevét viselı városi 
plébániatemplomhhoz főzıdı hagyomány szerint a templom eredeti gazdag freskókincse, 
mely 1509-ben tőzvész áldozata lett, Aquila János mőve volt. A templom bejáratától jobbra 
fekvı csigalépcsı indítójánál egy 1400 körül festett freskó töredéke látható barna, zöld, fehér 
és fekete színekben. A képen felismerhetı az adományozó keze egy templom modelljével, 
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egy felirati szalag és egy ornamens maradványa. A freskó Aquila stílusára utal. A volt 
Ágoston-rendi remeték kolostorát már a XVI. században feloszlatták, az épületet a XX. 
században lebontották, a templomot magát II. József alatt szekularizálták. Több 
mővészettörténész azon a véleményen van, hogy ebben az épületkomplexumban Aquila-
mővek is voltak. 

Aquila másik radkersburgi mőve az ún. Pistor-ház – egy valaha kaszárnyaként is szolgált 
nemesi lakóház - pincéjében található. A falakat borító freskók mőtörténeti jelentısége, hogy 
ezek Ausztria mővészetének elsı világi témájú ábrázolásai. A Pistor-pince festményei 
nagyrészt a XIV. századi lovagi élet jeleneteit örökítik meg, és hogy a képek erıs kapcsolatot 
mutatnak a bántornyai Aquila-mővekkel. 

Turisztikai hasznosítás irányultsága – célcsoportok; szegmentáció 

Az út olyan egyedi, különleges kulturális értéket nyújtó kínálati elemek összekapcsolását 
kínálja, melyek önmagukban viszonylag kis intenzitású vonzerıvel rendelkeznek, együttesen 
azonban piacképes csomaggá formálódhatnak. E termékmag önmagában a mővészetek és 
kulturális emlékek iránt érdeklıdı és/vagy vallási motívumokra érzékeny turisták számára 
jelenthetnek élményt. 

E termékmag azonban, ha kiegészül azokkal a kínálati elemekkel és marketing aktivitással, 
ami komlex termékké teszi a részelemek együttesét, akkor egy markáns és tartalmas ajéánlattá 
válhat a vidéki turizmus szférájában, kinyitva a célcsoportok körét a vidéki turizmus 
klasszikus szemensei irányába. 

Javasolt fejlesztési irányok – egyedi projektek 

A termékfejlesztési feladatok sokirányúak, a számításba vehetı akcióknak a finanszírozási 
források szabnak határt. Az alapvetı attrakciót képezı templomok és falfestmények 
restaurálása mellett fontos volna az út – kézzelfogható és virtuális - információs rendszerének 
kiépítése, a kulturális örökség szellemi alapjainak feltárása és hozzáférhetıvé tétele 
(tudományos információk, könyvek, kadványok), a turisztikai szuprastruktúra kiépítése 
(desztinációmenedzsment, idegenvezetés, szálláshelyek, eméléktárgyak stb.) és a tudatos 
marketing tevékenység elindítása. 
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MELLÉKLET 

Vas vármegye templomai 

Helységnév Régi helységnév Idegen helységnév Titulus Egyházi besorolás Építési idı (elfogadott) Elsı említés 
       
Acsád    filia  1342 
Alsóújlak   Szent Péter és Szent Pál plébániatemplom 13. sz. 1. fele 1465 
Balogunyom       
Bokod    plébániatemplom  1435 
Borostyánkı  Bernstein Szent Mihály kápolna   
Bögöt    plébániatemplom  1475 
Bucsu   Szent Mihály plébániatemplom 13. sz. 1. fele 1578 
Bük       
Celldömölk   Szőz Mária kolostortemplom 12. sz. vége - 13. sz. eleje 1252 
Csákány   Szent Péter plébániatemplom  1290 
Csánig      1438 
Csehimindszent   Mindenszentek plébániatemplom 13. sz. közepe 1314 

Csempeszkopács   Szent Mihály plébániatemplom 
13. sz. 1. harmada - 13. sz. 
2. fele 1342 

Csénye      1457 
Németlövı  Deutsch-Schützen Szent Márton plébániatemplom 12. sz. vége  
Domonkosfa  Domanjsevci Szent Vencel plébániatemplom 1241 elıtt 1208 
 Dorog  Mindenszentek plébániatemplom  1372 
Döröske   Szent Jakab plébániatemplom 13. sz. közepe 1276 
Dozmat   Szent György plébániatemplom 13. sz. 2. fele 1416 
 Egerköz  Szent Péter   1342 
Egervár   Szőz Mária kolostortemplom  1342 
Egyházashetye   Szent Jakab plébániatemplom  1313 
Egyházashollós   Szent Miklós plébániatemplom 13. sz. közepe 1447 
 Egyházaskeszı  Szent Margit plébániatemplom  1398 
Egyházasrádóc   Szent György plébániatemplom  1221 
Felsıcsatár  Oberschilding Szent Péter plébániatemplom  1284 
Felsımarác   Thüringiai Szent Erzsébet plébániatemplom 13. sz. közepe 1436 
Felsıpaty   Mindenszentek plébániatemplom  1337 
Gencsapáti Apáti  Szentháromság plébániatemplom  1419 
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Helységnév Régi helységnév Idegen helységnév Titulus Egyházi besorolás Építési idı (elfogadott) Elsı említés 
Gérce   Szent Kereszt plébániatemplom  1429 
Gerse   Szent László plébániatemplom  1315 
Góborfalva  Goberling Szent Erzsébet plébániatemplom 13. sz. 1. fele  
Gór    plébániatemplom  1465 
Gornji Petrovci   Szentháromság plébániatemplom 13. sz. 1627 
Nagyszentmihály  Grosspetersdorf Szent Mihály plébániatemplom   
Németújvár  Güssing Szent Jakab plébániatemplom 1200 körül  
Németújvár  Güssing Szőz Mária kolostortemplom 1157 1157 

Gutatöttös Rábatöttös  Szent Cecília plébániatemplom 
13. sz. 1. fele - 13. sz. 2. 
fele 1342 

Gyırvár   Szent Erzsébet plébániatemplom  1526 
Karácsfa  Hagensdorf Szent Kozma és Szent Damján plébániatemplom  1221 
Halastó    plébániatemplom  1269 
Halogy   Szent Lırinc plébániatemplom  1274 
Hegyhátszentjakab   Szent Jakab  plébániatemplom 13. sz. közepe 1310 
Hegyhátszentmárton   Szent Márton plébániatemplom 1240 - 1250 1698 
 Himfa  Szent Lırinc   1274 
Szentkút  Heiligenbrunn Szent Kelemen pápa kápolna  1198 
Ikervár   Szent György plébániatemplom  1402 
Ivánc   Szent Miklós plébániatemplom  1418 
Ják   Szent György kolostortemplom 1241 - 1256 1223 
Ják   Szent Jakab plébániatemplom 1250 körül 1484 
Jákfa   Szent Mihály plébániatemplom 13. sz. eleje 1249 
 Jeli  Szőz Mária plébániatemplom  1342 
Gyimótfalva  Jormannsdorf Szent Anna plébániatemplom   
Káld   Szent Kozma és Szent Damján plébániatemplom  1249 
Káld   Szőz Mária kápolna  1249 
Kám   Sent András filia  1342 
 Kápolnafölde  Szent Egyed kápolna  1321 
Kemeneskápolna    kápolna  1330 
Kemenesmihályfa   Szent István vértanú plébániatemplom 13. sz. 2. fele 1439 
Kemenessömjén   Szőz Mária plébániatemplom 13. sz. 2. fele 1339 
Kemenesszentmárton   Szent Márton plébániatemplom   
Kenéz   Szent Miklós plébániatemplom  1298 
Kercaszomor Kerca  Szent Vencel   1208 
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Helységnév Régi helységnév Idegen helységnév Titulus Egyházi besorolás Építési idı (elfogadott) Elsı említés 
Kerkáskápolna Aklarika  Szent Mihály plébániatemplom  1428 
Kissomlyó   Szent Miklós plébániatemplom 13. sz. közepe 1548 
Körmend  Kirmend Szent Erzsébet plébániatemplom  1244 
Körmend  Kirmend Szent Márton templom 13. sz. eleje 1429 
Körmend  Kirmend Szőz Mária kolostortemplom 1256 1274 
Kıszeg  Güns Szent Katalin temetıkápolna 13. sz.  
Kıszegdoroszló  Deutschdorf Szent Márton plébániatemplom 13. sz.  
Kıszegszerdahely   Mindenszentek plébániatemplom 13. sz. 2. fele 1548 
Kukmér  Kukmirn Keresztelı Szent János plébániatemplom  1288 
Léka  Lockenhaus Szent Miklós plébániatemplom  1215 
Léka  Lockenhaus  várkápolna 1254 - 1260  
Léka  Lockenhaus  kolostortemplom  1316 
Magyarszecsıd   Mindenszentek plébániatemplom 13. sz. közepe 1283 
Mesteri    plébániatemplom   
Mesteri Intapuszta  Keresztelı Szent János plébániatemplom  1325 
Meszlen   Szőz Mária plébániatemplom 13. sz. 1. fele 1430 
Nagyfalva  Mogersdorf Szent Márton plébániatemplom 12. sz. 1213 
Nagygeresd       
Nagykölked  Grosskulken Szent Miklós plébániatemplom  1314 
Nagymákfa   Szent László plébániatemplom  1315 
Nagyrákos   Szőz Mária plébániatemplom 13. sz. közepe 1404 
Narda Nagynarda  Szent János apostol plébániatemplom  1221 
Nemeskeresztúr   Szent Kereszt plébániatemplom  1322 
Nick   Szent Miklós plébániatemplom  1328 
Felsılövı  Oberschützen Szent Bertalan plébániatemplom 13. sz.  
Felsıır  Oberwart Keresztelı Szent János plébániatemplom 13. sz. 1463 
Olmód   Szent Márton plébániatemplom   
Ostffyasszonyfa    plébániatemplom  1347 
İriszentpéter   Szent Péter plébániatemplom 1230 - 1240 1549 
Pápóc   Szent Mihály kolostortemplom 12. sz. vége 1359 
Pörgölény  Pilgerdorf   1200 körül  
Pörgölény  Pilgerdorf Szent Egyed plébániatemplom 14. sz.  
Pinkafı  Pinkafeld  plébániatemplom  1284 
Pinkamindszent  Allerheiligen Mindenszentek plébániatemplom  1221 
Pornóapáti  Pernau Antiochiai Szent Margit kolostortemplom 13. sz. eleje 1221 
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Helységnév Régi helységnév Idegen helységnév Titulus Egyházi besorolás Építési idı (elfogadott) Elsı említés 
Pósfa   Szent Jakab plébániatemplom 13. sz. közepe  
Rábagyarmat  Rupprecht Szent Lambert plébániatemplom 13. sz. közepe 1439 
Rábahídvég   Szentháromság   1342 
Rábakovácsi   Szent Kozma és Szent Damján kápolna  1307 
Rábakovácsi   Szent Jakab  kápolna   
Rıtfalva  Rattersdorf Szőz Mária születése plébániatemplom 13. sz. vége 13. század 
Rohonc  Rechnitz Alexandriai Szent Katalin plébániatemplom  13. század 
Répceszentgyörgy   Szent György plébániatemplom  1318 
Rum   Szent László plébániatemplom 13. sz. 2. fele 1307 
Salköveskút Köveskút  Szent Vinzenz plébániatemplom  1263 

Pósaszentkatalin  
St. Kathrein im 
Burgenland Szent Katalin plébániatemplom 13. sz.  

Rábaszentmárton  St. Martin an der Raab Szent Márton plébániatemplom  1300 körül 
İriszentmárton  St. Martin in der Wart Szent Márton plébániatemplom 12. sz. vége - 13. sz. eleje  

Pusztaszentmihály  
St. Michael im 
Burgenland Szent Mihály plébániatemplom  13. század 

Sárvár Rábasömjén  Szent Péter plébániatemplom 13. sz. 1. fele 1288 
Sárvár Sár  Szent Miklós plébániatemplom  13. század 
Csém  Schandorf Szent Anna plébániatemplom 13. sz. 1244 
Tótlak Nagytótlak Selo Szent Miklós plébániatemplom 13. sz. 1. fele 1365/1366 
İrisziget  Siget in der Wart Szent Miklós plébániatemplom 17. sz. 1368 
Sitke   Szent Lırinc plébániatemplom 13. sz. 1. fele 1349 
Sorkikápolna   Szent Egyed kápolna  1321 
Sorokpolány   Szőz Mária plébániatemplom 13. sz. közepe 1249 
Sorokpolány Sorkikápolna  Szent László kápolna  1249 
Szentelek  Stegersbach Szent Egyed plébániatemplom  1333 
Szeleste   Szent István vértanú plébániatemplom  1318 
Szentgotthárd  St. Gotthard Szőz Mária kolostortemplom 12. sz. vége 1183 
Szentgotthárd  St. Gotthard Szent Gotthárd plébániatemplom 1160 - 1170  
Szentgotthárd Rábakethely Marktl Mindenszentek plébániatemplom 13. sz. közepe  
Szentpáterfa  Prostrum Szent Péter plébániatemplom 13. sz. eleje 1221 
Szıce   Szent András apostol plébániatemplom 13. sz. közepe  
Szombathely  Steinamanger Szőz Mária vártemplom  1175 
Szombathely Szentmárton Steinamanger Szent Márton plébániatemplom  1493 
Muraszombat   Szent Miklós plébániatemplom  1484 
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Helységnév Régi helységnév Idegen helységnév Titulus Egyházi besorolás Építési idı (elfogadott) Elsı említés 
Szombathely Gyöngyöshermán   plébániatemplom  1298 
Szombathely Szentkirály  Szent István király plébániatemplom 1260 körül 1249 
Szombathely Herény  Szent György   1358 
Táplánszentkereszt Szentlırinc  Szent Lırinc plébániatemplom  1298 
Uraiújfalu Szentivánfa  Keresztelı Szent János plébániatemplom 13. sz. közepe 1465 
Vámoscsalád Család   plébániatemplom  1421 
Vasalja Pinkaszentkirály   plébániatemplom   
Vasasszonyfa   Mindenszentek kápolna  1318 
Vasboldogasszony   Szőz Mária plébániatemplom 13. sz. eleje 1354 
  Kerekboldogasszony  Szőz Mária plébániatemplom 13. sz. eleje 1411 
Vaskeresztes   Szent Margit plébániatemplom  1221 
Vaszécsény Lipárt  Keresztelı Szent János plébániatemplom  1329 
Vasszentmihály   Szent Miály plébániatemplom 13. sz. közepe 1336 
Vasszilvágy Köveskút  Szent Miklós plébániatemplom  1272 
Vasvár Szentmihályfalva Eisenburg Szent Mihály kolostortemplom 12. sz. vége - 13. sz. eleje 1217 
Vasvár  Eisenburg Szőz Mária plébániatemplom  1342 
Vasvár  Eisenburg Szent Kereszt kolostortemplom 1241  
Vasvár  Eisenburg Szent Erzsébet kápolna  1334 
Velem Szentvid  Szent Vid vártemplom   
Velemér   Szentháromság plébániatemplom 1268 elıtt 1268 
Vép   Szent András apostol plébániatemplom  1298 
Újrétfalu  Wiesfleck Szent Erhard plébániatemplom 13-14. sz.  
Villámos  Willersdorf Szent Katalin plébániatemplom 13. sz. 2. fele  
Újkörtvélyes  Zahling Szent Márton plébániatemplom 13. sz. közepe  
Zsédeny   Szent Márton plébániatemplom  1238 

Forrás: Dr. Kiss Gábor és Dr. Zágorhidi Cigány Balázs adatgyőjtése  


