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A Nyugat-Dunántúl -vár utónevű településeinek tárgyi és 
szellemi értékeiből 

 
Az érték szó nagyon bonyolult jelentéstartalmat hordoz. Egyrészt magában foglalja azt a 

tartalmat, hogy valami nagyon lényegeset közvetít a múltból, másrészt azt is jelenti, hogy éppen 
értékénél fogva őriznünk, védenünk kell, és majd tovább kell hagyományoznunk a következő 
generációkra. Az emberiség ezt rég felismerte, kisebb nagyobb közösségek e szerint élték életüket. 
Az érték jelen lehet konkrét, tárgyiasult módon, épület, szobor vagy bármely más emberi alkotás 
formájában, és élhet csak a gondolatainkban, tudásunkban, tapasztalatainkban, lelkünkben, azaz 
tetteink irányításában megnyilvánuló szellemi értékként. Épített örökségünk a tárgyi értékeket 
képviseli úgy, hogy gyakran magában rejti a szellemi, spirituális, a művészeti vagy éppen a szakrális 
tartalmat is. Talán az örökségfajták közül az épített örökség tud mindenki számára egy adott 
korról, társadalomról legtöbbet elmondani. Ebben nem csupán a kor ízlése, kultúrája, de a 
gondolkodása, ideológiája, szociális, valamint anyagi helyzete, kapcsolatrendszere és még sok egyéb 
tudás szintén megnyilvánul. A kor ideológiájáról, filozófiájáról egy épület mesélni tud, de általában 
azt is tudtunkra adja, hogy a környezetében élők hogyan viszonyultak ezen alkotáshoz.  

Miért fontos a tárgyi és a szellemi örökség? Röviden válaszolva azt mondhatjuk, hogy 
pótolhatatlan értékek hordozói.  Az által, hogy egy korábbi időszak, vagy a jelenünk valamely 
közösségének világát idézik meg, tanúként állnak előttünk. Ebből következik, hogy a múlt és az 
akkor élők megismerésében jelentős szerepük van. A nevelésben, a közösséghez tartozás érzésének 
kialakításában, a nemzeti büszkeség formálásában is mindig jelen vannak. A szabadidő hasznos 
eltöltésében, a műveltség emelésében, intellektuális élmények nyújtásában, az érték utáni igény 
növelésében is fontos szerepet játszanak. A folytonos történelmi változások miatt határokon 
átívelő programok szervezéséhez adhatnak lehetőséget, segítenek a jó szomszédi kapcsolatok 
alakításában, ápolásában, ma is összekötő kapocsként működhetnek régiók, országrészek, országok 
között.   

Mivel múlt, jelen és jövő összegződik ezekben az alkotásokban, ezért ki kell emelnünk, hogy a 
fenntarthatóságot szolgálják. A fenntarthatóság fogalma egészen egyszerűen fogalmazva azt jelenti, 
hogy azon értékeket, amelyeket örökül kaptunk elődeinktől, azokat az utódainknak tovább kell 
adnunk, és legalább olyan állapotban, ahogy azt őseink ránk hagyták, azaz a tárgyi és szellemi 
értékeinket őriznünk, védenünk, ápolnunk –és a mai elvárásoknak megfelelően –fejlesztenünk kell.  

Napjainkban növekszik a kulturális élmények iránti kereslet. Az iskolázottság, a képzettség 
általános emelkedésével az értékek, a múlt megértése valós igényként jelenik meg, intellektuális 
igénnyé vált új, még fel nem fedezett kultúrák megismerése. A turisztikai szakemberek több ízben 
megfogalmaztak hasonló gondolatokat: „A kulturális turizmus a kilencvenes években az egyik 
leglátványosabban fejlődő gazdasági ágazat lett, az utazások 37 százaléka tartalmazott kulturális 
elemet” (HUSZ M. 2008: 3).  

Az alábbiakban a Nyugat-Dunántúl három megyéjének szépségeiből, látványosságaiból 
szemelgettem. Meggyőződésem, hogy számba kell vennünk minden apróbb és nagyobb tárgyi, 
valamint szellemi kincsünket, azt követően a feltárt értékeket meg kell ismertetni a szélesebb és a 
szűkebb közösséggel, sőt ha szükséges, még a helybeliekkel is. Írásomban példát hozok arra, 
hogyan lehetne a külön-külön talán nem elég nagy vonzerőt jelentő helyeket egy téma alapján egy 
útvonalra felfűzni, és az összefogás, az együttműködés által nagyobb érdeklődést felkelteni 
irányukban. A néhány jelentősebb látványosság nagyobb visszhangot kiváltva a kisebb jelentőségű, 
de éppen ezért talán különlegesebb, eredetibb, kevésbé elkoptatott örökséghelyszínekre is oda 
csábítaná a vendéget. Ahhoz azonban, hogy elmenjünk például Győrvárra, ismernünk kell a helyet, 
a hely szellemét, a fényes kuruc győzelem történetét. Természetesen nem lehetett célom a 
kiválasztott települések részletes ismertetése. Egy szempontot emeltem ki: a sok százéves vagy 
néha az ezer évet is meghaladó múltat, azt a tudást, amely az egykor létező jelentős várhoz 
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kötődött vagy kötődik. Akik a Kárpát-medencei történelmünk kezdeti időszaka iránt érdeklődnek 
– és tudjuk, hogy egyre többen vannak ilyenek, egyre népesebb a felelevenített középkori 
hagyományok, ismeretek iránt lelkesedők tábora –, azok bizonyára szívesen megnézik azt a kis 
falucskát, amelyik a Bánk bán történethez, vagy a lázadó Kont Istvánhoz kötődik, vagy ahol kettős 
vár őrizte a Rábát. A helyiek lelkesedése és a történelemben, művelődéstörténetben jártas, jól 
felkészült szakember együtt csalogathatják oda a látogatót.  

Igen gyakran hiányzik azonban az a kulturális hírnév, amely ismertté, ezáltal látogatottá tenné a 
kisebb nevezetességet is. Pedig a kulturális hírnév a legfőbb motivációs erő, ez indít útra sok-sok 
embert. Ebből következik egyik legfőbb teendőnk: a hazai értékeink hírnevének gyarapítása, 
kulturális értékeink, örökségünk megismertetése minél szélesebb közönséggel. Széles közönséget 
jelent – ma már sajnos nem a család, hanem – az iskola, a tanárokra hárul ez az értékfeltáró, 
ismerteket megalapozó kötelezettség. A történeti értékeinkhez kötődő tudásnak nevelő hatása van. 
Tudatosítanunk kell, hogy a kisebb, nem kiemelt jelentőségű tárgyi és szellemi örökséghelyszíneink 
ugyanúgy értéket jelentenek, mint a már „bejáratott” nevezetességeink. Mindannyian tudjuk, hogy 
a hazai és külföldi vendég előtt ismert a gödöllői kastély, de a zsirai alig, látogatják a jáki 
templomot, de a kallósdit csak kevesen, Győrben megnézik a Széchényi teret, de Újvárost vagy 
Gyárvárost már nem. Ahogy az iskolai osztálykirándulások is jelzik, de a különböző közvélemény-
kutató műsorok szintén, Budapesten kívül néhány vidéki település kulturális értékeit ismerik a 
magyar és nem magyar utazók, mások nem kerülhetnek előtérbe vagy csak szívós munkával, lassú 
előrejutással. Megint meg kell állapítani, hogy hiányzik a kulturális hírnév. Sok-sok példát 
idézhetnék igazolásul, de egyetlen helyszínnel szeretném bizonyítani, hogy milyen pazarlás, 
könnyelműség, amikor nem figyelünk oda értékeink hírnevére, a köztudatba történő bevitelére. 
Keszthelyen járva mindenki megnézi a gyönyörű Festetics-kastélyt és a városközpontot. Ha 
továbbutazik, lehet, hogy feltűnik neki a Szendrey-telep nevű városrész. Esetleg egy pillanatra 
eltűnődik, hogy talán Szendrey Júliához is van köze? Tábla nem jelzi, információt nem talál, tehát 
tovább megy. Aki viszont azzal a céllal indul útnak, hogy megkeresse Szendrey Júlia szülőházát, 
annak is nagyon elszántnak kell lennie, és ha nem adja fel könnyen, akkor talán a helyi lakosok 
segítségével célba ér, és megtalálja a szülőházat. Az épületen aztán már tábla is hirdeti Petőfi 
múzsájának emlékét. Úgy vélem, hogy erről a helyről tudnia kellene minden gyereknek, minden 
felnőttnek. De a közelben van az egykor híres fenékpusztai kastély – még romosan is figyelemre 
méltó – és a kastélyhoz vezető út mentén a valamikor sokak által látogatott római település, 
Valcum. A római romokat benőtte a gaz, pedig ez is Pannónia múltja!    

A leírtak késztetnek arra, hogy kutassam a Nyugat-Dunántúl feledésre ítélt örökségét. A régió 
fénykora a 18. század, a török utáni barokk időszaka volt. Talán ennek a kornak az alkotásait sokan 
és jól ismerik. Bízunk benne, hogy a barokk szépségek mellett egyre ismertebbé válnak az Árpád-
kor idejéből megmaradt nevezetességeink is. A török pusztítás nem volt olyan mértékű e tájon, 
mint például az Alföldön, így a korai középkor értékei jobban megmaradtak, és ma is tanúskodnak 
elődeink életéről. Az Árpád-kor román és kora gótikus emlékei között a leginkább említésre 
méltók a téglatemplomok. A monumentális türjei vagy árpási mellett olyan apró gyöngyszemeket 
kell említenünk, mint a csempeszkopácsi, kallósdi, veleméri és sorolhatnánk sokáig.  

Az Árpádok idejéből származó vagy odáig visszavezethető örökségünkből szeretnék röviden 
egy csokrot bemutatni. Olyan településeket fűztem fel egy útvonalra, amelyeknek nevében, a név 
utótagjában máig megőrződött a vár elnevezés. Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyéből a 
nevükben -vár utótagot megtartó települések kulturális értékei adják ennek az útvonalnak a 
látnivalóit. Az érintett települések a középkorban várral rendelkeztek. A névtani kutatások és a 
helytörténeti vizsgálódások ezt megerősítik.  Napjainkban ugyan már ezekben a falukban, 
városokban nagyobb részt nem várak láthatók, ugyanis az évszázadok alatt vagy eltűntek 
(Salomvár, Vasvár), vagy csak a várdomb alapján mesélnek róla a helybeliek (Hédervár, Ikervár), 
esetleg olyan mértékben átalakultak, hogy inkább kastélynak tekinthetők (Kapuvár). Talán az óvári 
és a sárvári vár őrizte meg legjobban vár jellegét. Árpád-kori alkotásoknak is csak részben 
nevezhetjük őket (ilyen Ikervár, Kapuvár), tudniillik ezen települések egy része már a frank 
birodalom idején is váras, templomos hely volt (Zalavár), tehát korábbi építésűek. Más részükről 
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feltételezzük, hogy korai évszázadaink alkotásai, viszont írott formában először csak az 1300-as 
vagy 1400-as években említik meg őket (Salomvár, Baltavár). Ilyen váras települések voltak 
Moson(magyaró)vár, Hédervár, Kapuvár, Sárvár, Ikervár, Győrvár, Vasvár, Egervár, Bérbaltavár, 
Zalavár, Salomvár. Tovább lehetne bővíteni a sort Kaposvárral, vagy kilépve a régióból 
Somogyvárral, aztán a sok Földvár vagy    -földvár  nevű településsel. De a Zala megyei Kányavár, 
Szentgyörgyvár is középkori múlttal bír, vagy Pókvár, amelynek neve (Pál vára) ugyancsak korai 
történelmünket idézi. A középkorban az előbbiekkel összefüggő rendszert alkottak, noha már a 
mai határon kívüli települések Németújvár (Güssing), Vasvörösvár (Rotenturm), Pinkaóvár (Burg) 
vagy Oroszvár (Rusovce). Ez utóbbi ma Szlovákiában található kis falu, vára már nincs, de sokat 
vitatott tulajdonú kastélyát még félig romos állapotában is érdemes megcsodálni. Bizonyítottan 
korai váras település, hiszen ezt olvashatjuk róla: „A Duna és a Fertő tó közti területre már a XI. 
század első évtizedeiben, kimondottan határvédelmi céllal, oroszokat telepítettek, emléküket a 
Moson megyei Oroszvár  őrzi” (KRISTÓ 1988: 267).  

A honfoglalást követő évtizedekben, majd Géza fejedelem és Szent István király idején a 
nyugati határ védelme hangsúlyossá vált. Kiépült a gyepűrendszer, azokat földvárak szegélyezték. 
Ahogy a magyar középkort kutató történészek (többek között Győrffy György, Kristó Gyula) 
megállapítják, ezeknek a váraknak a jobbágyai a határ védelmét látták el, vagy az átjárókat őrizték, 
biztosították.  Erre példa Kapuvár. „Nem tarthatjuk kizártnak, hogy a XI. század elején a megyei 
fejlődés a későbbi Sopron megye területén a Rábaközből indult el. Ennek a vidéknek korai vára is 
volt, Kapuvár, amelynek neve egyértelműen arra utal, hogy a határvédelmi erődítmények 
láncolatában átjáró szerepét játszotta” (KRISTÓ 1988: 271). A honfoglalást követő időkben a 
földvárak építése nem egyszerűen egy földsánc emelését jelentette, hanem erős szerkezetű 
gerendavázas építményt, amelyet földhányással erősítettek meg.  

Az első kiválasztott helyszín Mosonmagyaróvár . Meg kell jegyezni, hogy a honfoglalás kori vár 
a mosoni és nem az óvári volt. A megye neve is ezt a várnevet őrizte meg (Moson vármegye). 
Azonban a tatárjárást követően a mosoni vár elveszítette jelentőségét, és a szomszédos Óvár, majd 
későbbi nevén Magyaróvár jutott egyre nagyobb szerephez. Az óvári vár ma a Nyugat-
magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszer-tudományi Karának ad otthont, melynek 
jogelődje 1818-ban jött létre. Az egyetem és a város nagy tisztelettel ápolja az iskolaalapító 
főherceg, Albert Kázmér, valamint az első igazgató, Wittmann Antal emlékét, de az egykor itt 
tanuló híres személyiségekre is tisztelettel emlékeznek (Nikolaus Lenau, Fekete István). 

               
Az egyetemi kar vezetésének eltökélt szándéka, hogy látogatókat vonzzon a míves épület 

megtekintésére, ezért látványkonyhát épített, mellé éttermet, horgásztavat és hatalmas akváriumot. 
A városnak rengeteg kultúrtörténeti értéke van, mind épített örökség, mind szellemi hagyaték 
tekintetében. A vár bekapcsolása a turisztikai látványosságok sorába, az oda érkező vendégnek is 
nagy élményt nyújthat.  

Hédervár lélekszáma alig több ezernél, mégis a kis faluba érve a különlegességek sora fogadja a 
látogatót. Ez köszönhető a helybeliek erős történelmi tudatának, lokálpatriotizmusának, 
összetartásának. Mintaértékű, ahogy környezetüket ápolják, és amilyen mértékben büszkék falujuk 
múltjára. 1140-ben említették először oklevelek a település várát. Az a középkori vár ma már nem 
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létezik, de egy szépen ápolt „várdombot” minden ide érkezőnek megmutatnak. Ismerik, mesélik 
Héderváry Kont István lázadásának történetét, és amikor a szürke nyárfa – amelyet 1400 táján 
ültettek – már pusztulóban van, akkor az öreg fáról sarjasztanak utódot, és azt ápolják tovább. 
Ugyanilyen féltőn óvják az „ezeréves” Árpád-fát. Legszebb emlék természetesen a barokk 
főbejáratú, belül neogótikus és reneszánsz stílusjegyeket őrző Héderváry-kastély, amelynek zárt 
udvarában egy nagy platánfa áll. Hédervár nagyszerű példája annak, hogy a szellemi örökség, a 
hagyomány is lehet turisztikai vonzerő, például egy Petőfi- vagy Czuczor-vers, amely az elődeik 
nagy tetteit énekelte meg. A falu népének identitástudatát, lokálpatriotizmusát, ugyanakkor 
nyitottságát mutatja, hogy az országban egyedülálló módon itt állítottak fel egy bogarat ábrázoló 
szobrot. Ez a Krumplibogár-szobor ugyan eleinte vegyes érzelmeket váltott ki az ott élőkből, de 
ma már ez is a település látványosságai között szerepel, a turisták meglepődve szemlélik.  

Az egykori Sopron megye területére lépünk, amikor Kapuvár várát keressük. A mai Kapuvár a 
Rábaköz „fővárosa”, a Hanság déli peremén fekszik. Fontos értéket jelent a megőrzött kisvárosias 
főtér, a gyönyörű klasszicista templom, Pátzay Pál – a 20. század második felének egyik 
legjelentősebb szobrászművésze, Kapuvár szülötte – műveinek itt elhelyezett gyűjteménye. A 
városi múzeumban – az utcákon már csak elvétve látható – a színes, pillangós, kobakos 
népviseletben gyönyörködhetünk, valamint a Fertő-Hanság Nemzeti Park közelségének 
köszönhetően a szép természeti környezetet csodálhatjuk meg. A kapuvári várat a kuruc 
időszakban felrobbantották, újjáépítésekor várkastély jelleget kapott. A Rábaközi Múzeumban 
nagyon sok emléket őriznek a korai várból, illetve a várról. A kisváros napjainkban gyógyfürdője, 
balneológiai kezelései alapján kerül be egyre élénkebben a gyógyturizmus áramába.  

A Vas megyei Sárvár  ismertségét, turisztikai vonzerejét nem csak híres fürdőjének köszönheti, 
hanem az ötszög alaprajzú országos jelentőségű reneszánsz várának is. Mint erős mocsárvár fontos 
szerepet játszott már a kora középkorban is. Az említetteken túl még sok megtekintésre érdemes 
nevezetesség található a városban. A reneszánsz korában Sárvár a Nádasdyak birtoka, az ország 
egyik szellemi gyújtópontja volt. 1535-ben alapított iskoláját ma emléktábla jelöli. A várparkban és 
a várkertben (kikapcsolódást nyújt a szép arborétum) szobrokkal, emlékművekkel tisztelegnek e 
nagy korszak nagy személyiségei előtt. Itt töltötte élete utolsó esztendeit Tinódi Lantos Sebestyén. 
Nyughelyét nem ismerjük pontosan, valahol Sársziget városrészben lehet, ahogy a Szent Miklós 
templom falán az emléktábla hirdeti: „E templom körül elporladt temetőben piheni örök álmát 
Tinódi Lantos Sebestyén a mohácsi Magyarország vándorpoétája.”  Ugyancsak itt élt és alkotott 
Sylvester János, a 16. század nagy tudósa. Sárvárújszigeten nyomtatták ki magyar-latin nyelvtanát és 
az Újtestamentum fordítását. 2008-ban, a Biblia és a Reneszánsz Évében ezt méltón ünnepelte 
meg a város is!  

 

                    
 
Nagy írónk, Gárdonyi Géza itt töltött éveire ugyancsak emléktábla hívja fel a figyelmet. A 

szellemi értékek megbecsülését jelzi az évente megrendezett Históriás Napok, így adóznak Tinódi 
Lantos Sebestyén emlékének.  

Sárvártól néhány kilométerre található Ikervár . Az oklevelekből tudjuk, hogy már a 11. 
században a Rába két partján két kisebb királyi vár állt. A település címerében a Rába-parti iker- 
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azaz kettős vár ma is látható, ez is a faluközösség szellemi öröksége. A község lakói büszkék arra, 
hogy Árpád-kori királyok jártak, éltek az ő településükön, de büszkék arra is, hogy falujuk a 
„Batthyány család ősi fészke”. Itt töltötte gyermekkorát hazánk első miniszterelnöke, gróf 
Batthyány Lajos.  Arra ugyancsak nagy örömmel emlékeznek, hogy Ikervár volt az ország első 
villamosított faluja, ugyanis a millennium idején az ország első „vízerőművét” itt, a Rábán építették 
meg. Máig üzemel, egy megtekinthető múzeum idézi fel az eltelt száz esztendő ipartörténeti 
fordulópontjait. Tovább sorolhatók a falu fontos nevezetességei, így a Bory Jenő készítette 
Batthyány Lajos szobor vagy a ma jobb sorsban reménykedő Ybl Miklós tervezte Batthyány-
kastély.  

Vasvár  a Vasi Hegyhát szélén fekszik, vára a Rába árterületéből kiemelkedő magaslaton állt. 
Nagyon régtől lakott hely és már a római kortól vasbányászat, vastermelés is folyt itt. Szent István 
idején a vármegye központja lett. A századok folyamán sok történelemformáló esemény színhelye 
volt (például a Vasvári békekötés). Vára helyén domonkosrendi szerzetesek temploma és kolostora 
épült. Ma ez a város egyik legpatinásabb műemléképülete, ebben működik a Vasvári Múzeum és a 
Szent Domonkos Rend Magyarországi Tartományfőnöksége, de itt látható a rend 
műemlékkönyvtára és a kiállítás, amely a rendtörténetre vonatkozó értéket foglalja magába.  A 
kisvárosnak 2005-ben ítélték oda A Kultúra Magyar Városa címet. Színvonalas rendezvényei, 
rendezett városképe alapján méltán megérdemelte az elismerést.  A város közvetlen környéke is 
kínál értékes látnivalókat. Ilyen például a földsáncon levő átjáró, melyet Vaskapu vagy Katonák útja 
néven ismerünk. 2001-ben elkészült rekonstrukciójával a magyar honfoglalást követő évtizedek, 
évszázad történelme elevenedik meg a látogató előtt. Ugyancsak sokak által felkeresett hely Vasvár-
Szentkút, amely máig a Dunántúl egyik leggyakrabban felkeresett Mária búcsújáró helye.  

Győrvár  a Vasi Hegyhát egyik jelentős települése volt évszázadokon át. Egykori vára a magyar 
gyepűrendszer vonalán, a Sárvíz mocsaraitól körülvett területen épült fel, ma csak egy kis domb 
emlékeztet rá. Manapság a közelben élők leginkább a Makovecz Imre tervezte Falu- és Teleházról 
ismerik a települést. Fontos nevezetessége a szép környezetben elhelyezett emlékműegyüttes, 
amely az 1706-os fényes kuruc győzelmet hirdeti.  A harcokat Béri Balogh Ádám vezette, akinek 
szobra, neve többször feltűnik a falu utcáit járva. Érdemes megnézni a gyönyörű barokk Szent 
Erzsébet templomot, amelyet maga Hefele Menyhért, a neves barokk építész tervezett.  

Bérbal tavár  mai neve két község – Baltavár és Hegyhátkisbér – összevonásával keletkezett. 
Baltavár Árpád-kori település, noha az oklevelek szerint korai elnevezése Mártonfalva lehetett. Az 
itt álló erődítményt már nem találjuk, de érdemes a faluba betérni, megcsodálni műemlék jellegű 
templomát, amelyet a Festetics grófok építtettek. De kötődnek a faluhoz a Turn-Taxis hercegek is, 
akiknek a jóvoltából a településen az 1920-as évek elején Úri Kaszinó épült.  Megtekinthetjük azt a 
helyszínt is, ahol a 19. és a 20. század közepén az ősi mamutcsontvázak előkerültek, illetve 
megnézhetjük azt a házat, amelyben a 2007-ben elhunyt, jelentős 20. századi költőnk, Nagy Gáspár 
élte gyermekkorát.  

Egervár  szintén mocsárvárral bírt már Árpád-házi uralkodóink idején, sőt feltevések szerint a 
gyepűrendszer egyik korai erőssége volt, tehát már a 10-11. században is váras település lehetett.  A 
Sárvíz völgyében húzódott meg. Oklevelek bizonyítják, hogy a tatárjárás körül állt az égerfából 
épített faszerkezetes vára, amely aztán a későbbi századokban elpusztult. Az 1500-as években a 
helyén épült fel a ma is látható négy sarokbástyás reneszánsz várkastély. A település dísze a szép 
emlékmű, amellyel a templom építtető Egervári László tettei előtt tisztelegnek a falu lakói. A 
hatalmas gótikus templom meglepő látványt nyújt, ugyanis a 20. századi restauráláskor az 
oldalfalakon visszaállították az eredeti gótikus stílusjegyeket, míg a homlokzatot megőrizték a 
későbbi barokk állapotában.  

Ezen a kiválasztott útvonalon Zalavár  jó példa arra, hogyan kell élettel, vendéggel megtölteni 
egy olyan teret, amely „csak” romokat és egy múzeumot tud mutatni az oda érkezőnek. Nagy 
Károly birodalma idejéből maradtak fenn azok a récéspusztai romok, amelyek szépen gondozott, 
jól jelzett, ismertető táblákkal ellátott úton közelíthetők meg. Ugyanilyen rendezett kép fogad a 
Vársziget romjainál, ahol Pribina szláv fejedelem talált menedéket a 9. század közepén, aztán a 
867-ben téríteni ide érkező Cirill és Metód tevékenykedett, 1019-ben pedig Szent István királyunk 
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alapított bencés kolostort. Végigjárhatjuk a Szent Adorján bazilika maradványait, ahol azt is jelzik, 
hol helyezték örök nyugalomra a szentet. A 850 táján épült  bazilika a saját korában Kelet-Európa 
legnagyobb szentegyháza volt! A romok, a hozzájuk kapcsolódó történelmi események a 9. század 
első felét idézik meg. Micsoda mélysége ez az időnek! A Kis-Balaton Ház nem csak az ottani 
élővilágot mutatja be, hanem számtalan ötlettel, technikai eszközzel élővé teszi az időutazást 840-
től a 20. századi Matula-kunyhóig. Az interaktív múzeumi tárgyak sok örömet szerezhetnek 
kicsinek és nagynak. Matula csónakjába beleülve ismét átélhetjük a Tüskevár olvasásakor megélt 
élményeinket.  

Salomváron  a vár csak a falu nevében él, helyén a mai műemléktemplom áll. Az Árpád-korban 
a Zala folyó mocsaraiban épült fel a középkori vár.  A helynév előtagjában a Bánk bán történetből 
ismert Solom mester neve köszön vissza. Ő és apja voltak Gertrudis meggyilkolásakor II. András 
gyermekeinek megmentői, ezért kapták a királytól a mai Salomvár környéki birtokokat. A település 
egyik – szellemi – értéke az egykori várhoz és az elnevezéshez kötődő történet. Másik 
nevezetesség, a népi vallásosság tárgyi emlékeinek gyűjteménye – Népi Áhítatgyűjtemény –, 
amelyet a salomváriak plébánosuk irányításával a környékbeli göcseji falvakból gyűjtöttek össze, és 
pályázati pénzből állandó kiállítást szerveztek az anyagból. Egyúttal szép műemléktemplomukat is 
érdemes megtekinteni. Jelenleg az Észak-zalai Tematikus Utak Helyi Akciócsoportjaként próbálják 
községüket ismertté tenni, bemutatni a vendégeknek.  

 
Összegezve a fenti gondolatokat meg kell állapítanunk, hogy a Kulturális Örökségi Napokhoz 

hasonló rendezvények, az Európa Kulturális Fővárosa (Pécs) vagy a Kultúra Magyar Városa cím 
(amelynek többek között Vasvár a büszke birtokosa – RÁTZ T. 2007), de a helyi szerveződésű 
baráti társaságok, körök, egyesületek is sokat segíthetnek értékeink ismertté tételében. 
Természetesen az ismertté tétel mellett nagyon fontos cél a magyar kulturális örökség megőrzése, 
és ugyanolyan lényeges, hogy a különböző értékeink jellegzetességei, specialitásai fennmaradjanak. 
Nagy értéket képvisel, ha a helyi lakosokban a büszkeség érzése kialakul, a helyhez kötődés 
megerősödik. Ugyanis az örökség így válhat a fenntarthatóság alapjává, amely őrzi a múltat, segít 
tervezni, építeni a jövőt, miatta élhetővé alakítjuk a kulturális értékek helyszíneit, védjük a 
környezetet. Mindez növeli az anyagi jólétet, valamint a képzettséget, az iskolázottságot.  

A siker forrása azonban – erről sohasem szabad megfeledkeznünk – mindig az ember: az az 
ember, aki fontosnak tartja a nemzet múltját, mert tudja – Vörösmartyval szólva –„Emlék nélkül a 
nemzetnek híre csak árnyék.” 

 
 
 
 
 
 
Irodalom 
HUSZ Mária 2008. A kulturális örökségek turisztikai menedzselésének kérdései. Turizmus  
Bulletin XI. 3. szám: 47–57.  
JUHÁSZ LÁSZLÓ 2003. Ausztria magyar emlékei. Antológia Kiadó 
KRISTÓ Gyula 1988. A vármegyék kialakulása Magyarországon. Magvető Kiadó. 
267–271. 
RÁTZ Tamara (szerk.)  2007. A kultúra szerepe a turizmusban és a városfejlesztésben.  
Tájékoztató kiadvány. Kultúrpont Iroda. 7–51. 


