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Tours-i Szent Márton
(Savaria, 316 körül – † Candes, 397)

Szent Márton 316 körül született Savariában, a
mai Szombathelyen. A római légióban tisztként
szolgáló apja szolgálataiért földbirtokot kapott,
a család Itáliába, Ticinumba (ma Pavia) települt.
Apja kívánságára már 15 éves korában legionáriusnak állt. Élete Galliában (Franciaország),
Amiensben vett fordulatot, amikor egy didergő
koldus láttán kardjával szétvágta köpenyét, s
egyik felét a szegénynek adta. Álmában, ugyanabban a köpenyben meglátogatta Krisztus és
elmondta, ő volt az, akivel jót cselekedett. A
jelenés hatására elhagyta a katonai szolgálatot
és megkeresztelkedett, majd hittérítésbe kezdett. Felkereste az akkor már újra Savariaban
élő szüleit, megkeresztelte édesanyját. Itáliába
visszatérve a remeteséget választotta, majd
térítő, hitközösség-szervező utakra indult,
az általa alapított keresztény központokat,

kolostorokat az őt követő tanítványaira bízta.
371-ben Tours közössége püspöknek választotta.
(A nemes tisztségbe emelők elől szerénységében a baromfiólba bújt, de a libák elárulták
gágogásukkal. Innen ered a Márton napján
elfogyasztandó liba hagyománya). Elmúlt 80
éves, amikor egy vidéki útján, Candesben (ma
Candes St. Martin), 397-ben elhunyt. Holttestét
a Loire folyón csónakkal Toursba szállították,
ahol november 11-én (ma Márton-nap) helyezték örök nyugalomra. A frankok és Gallia
védőszentje lett, kultusza az egész keresztény
világon elterjedt. Neve Európában több mint
3000, Franciaországban – ahol különösen népszerű – csaknem 500 település elnevezésében
szerepel, de Magyarországon is számos helységnévben (pl. Hegyhátszentmárton, Szentmártonkáta,
Rózsaszentmárton) megtalálható.

ELŐSZÓ
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A XXI. sz. sokszínű turizmuspalettájára felkerült zarándokturizmus – mint elsősorban a
vallási, a kulturális, a természetjáró, az aktív és
az ökoturizmus ötvözete – az utóbbi években
rohamos fejlődésnek indult. A zarándokturizmus
túlnő a gyalogtúrázás ismeretszerző, egészségmegőrző szerepén, a teljesítménytúrák kihívásán,
de a buszos városnézések műemléklátogató
rohanásán is. Több ezeknél. Spirituális élménye
hozzásegít a testi-lelki megújuláshoz, zaklatott
korunk értékválságában a tisztánlátáshoz, szorongásaink feloldódásához.
Szent Márton szülővárosa, Szombathely
hűen ápolja a püspök kultuszát, kapcsolatokat épít az életében jelentős szerepet betöltő
európai városokkal. Szombathely kezdeményezésére 2003–2007 között hét zarándokút

létesült, melynek kiinduló ill. célállomása a város.
Útvonalukat a Szent Mártonhoz köthető templomok, látnivalók felfűzésével alakították ki.
Az Európa Tanács 2005-ben a Szombathelytől
a franciaországi Toursig vezető útvonalat Európai
Kulturális Útvonallá nyilvánította, hogy Európa
legnépszerűbb szentje, Szent Márton püspök életét és kultuszának kiemelkedő értékeit bemutassa.
Kalauzunk ennek az útnak Szombathelytől a szlovéniai Zrečeig tartó szakaszát ismerteti.
Útvonala Nyugat-Magyarországról, Szombat
helyről, a Szent Márton-kápolnától indulva Ják
híres templomához vezet, ahonnan méregzöld
fenyvesek árnyékából érkezik meg a Rába-parti
Körmendre. Tovább a Vasi-hegyhát tájain, erdők,
mezők, szántók, öreg gyümölcsösök felfűzésével,
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a meghitt hangulatú pusztacsatári templom felkeresésével ér le a Zala völgyébe. Zalalövőtől
az Őrség dimbes-dombos tájain kanyarog az
ösvény, az erdőket, réteket csendes kistelepülések szakítják meg. Magyarország és az 1991 óta
önálló állam, Szlovénia immár jelképes határát Kercaszomornál, a Kerca völgyében lépi át az
útvonal. A Goričko–Mura-vidék változatos tája,
ápolt falvak, templomok, kápolnák, keresztek
sora, a gondozott szőlőhegyek végtelen nyugalma
Muraszombatra kísér. A Mura, a történelmi
Magyarország hajdani határfolyója túloldalán
Szlovénia legnagyobb és egyik legváltozatosabb
tájegységében, Alsó-Stájerországban vezet tovább
az út. A Slovenske gorice hegyvidékének erdői,
rétjei, kukorica-parcellái, a kistelepülések takaros
portái, az útmenti kápolnácskák, kilátópontok,
a mesés nedűt termő szőlők Mariborig útitársaink lesznek. Vérbeli hegyi útvonal kalauzol

fel a Szent Orbán-templomhoz, majd az aranyló
fehérbor megízlelése után a felejthetetlen, bükkerdei gerincösvény a Drávához vezeti a vándort.
Maribortól, a Pohorje északi lábától a Dráva
medencéjén, majd a Slovenske gorice bércein
át, Vurberk várát érintve Ptuj, az ódon hangulatú kisváros a következő állomás. A síkvidéki
barangolást Ptujska Gora nevezetes zarándoktemplomától hosszú erdei bércvándorlás követi.
Slovenska Bistricától egy vadregényes, vízeséses patakszurdokon át, már-már magashegyi
turistaút vezet fel a zúgó fenyvesekkel borított
Pohorje déli kiemelkedése, a Veliki vrh (Nagyhegy) oldalába. Innen pompás, alpesi jellegű
rétekkel, erdőkkel változatos gerincvándorlás
visz le Oplotnicára, ahonnan már csak egy rövid,
idilli hangulatú, templomokat felfűző kirándulás vezet Zreče-re, a kalauzunkban bemutatott
útszakasz végpontjára.

A Szombathely–MURASZOMBAT szakasz
Az útvonalról, a szálláshelyekről, a látnivalókról és a végigjárás
igazolásáról információ kapható: www.viasanctimartini.eu
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Vándorlásunkat Nyugat-Magyarországról, Vas
megye székhelyéről, Szombathelyről kezdjük.

Szombathely ókori elnevezése, Savaria –
a III. sz.-tól Sabaria formában is – kelta
eredetű. A rómaiak i. e. I. sz. végén meghódították a Dunántúlt, Kr. u. 10-ben
Pannonia császári provincia lett. Nem sokkal később, 43-ban Claudius császár a mai város
helyén álló katonai tábort városi rangra emelte.
Savaria 105 körül – Traianus uralkodása idején – Felső-Pannonia székhelye lett. 316-ban
Savariában megszületett az a gyermek, akit ma
Szent Márton püspökként tisztel a keresztény
világ. Az avarokat Nagy Károly (768–814) vezetésével legyőző, kővárat építő frankok idején
a Steinamanger (szó szerinti fordításban: kő a
mezőn) elnevezés jelzi az ókori Savaria helyét. A
frank uralkodó a területet a salzburgi érsekség
alá rendelte, s csak II. Henrik bajor herceg leányának (Szent) István királlyal kötött házassága

A Borostyán-út részlete

révén, Gizella (985–1065) hozományaként került
Magyarországhoz. Szombathely a XV. sz.-ra
fallal körülvett mezővárossá erősödött, a XVI.
sz.-ban, 1578-ban a török fenyegette Vasvárról
Szombathelyre költözött a káptalan, s a vármegye székhelye. A XVIII. sz. végén Szombathely
az új egyházmegye székhelyeként, a „második
városépítő” Szily János püspök (1777–1799) alkotásainak köszönhetően nemcsak vallási, hanem
szellemi és kulturális központtá is vált. A XIX.
sz. végére Szombathely már jelentős vasúti csomópont, a monarchiabeli Nyugat-Magyarország
egyik jelentős ipari, kereskedelmi és katonai városává fejlődött. A gyarapodást az I. világháború
fékezte le, térségközponti szerepét a trianoni
határhúzás csökkentette. 1990 óta Szombathely
öles léptekkel halad előre, mára vonzó turisztikai célponttá vált. A színvonalas rendezvények
közül kiemelkedik a Szent Márton Ünnep a város
védőszentjének az ünnepe.

Szily János püspök szobra
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A Szombathelyről Szlovénia felé induló, a
franciaországi Tours-ba vezető Európai Szent
Márton Kulturális Útvonal (via Sancti Martini),
a zarándokút a Szent Márton-templom kápolnájának lépcsőjén elhelyezett emblémától, a
szentként tisztelt püspök jelképes lábnyomától indul.

A Szent Márton-templom tornya a temető felől

A hagymasisakos tornyú Szent Mártontemplom és kápolnája (mint a Kárpát-medence
egyetlen, római kor óta használt kultuszépülete),
a vele egybeépült hajdani domonkos kolostor,
valamint a mögöttük húzódó, ókori eredetű
temető közös múltja az I. sz.-ig nyúlik vissza.
Itt helyezték nyugalomra a keresztény hitéért
303-ban Savariaban vértanúhalált szenvedett
Szent Quirinus püspök földi maradványait. A
IX. sz. elején a Dunántúlt birtokba vevő, a savariai születésű (316) Szent Márton püspökben
védőszentjüket tisztelő frankok grófsági székhelyet alapítottak Savariaban, s az ókeresztény
temető megszentelt helyén, Quirinus egykori
sírkápolnájának maradványain 860 körül templomot építettek. A Szent Márton-kultusz jegyében
emelt és felszentelt templom köveiben gyökerezik az a legenda, miszerint ez az épület volt a

püspök szülőháza. Az Árpád-korban, a sírkert
közepén álló templomot előbb egy fa-, majd a
XI. sz. végén félköríves szentélyű téglaépület váltotta fel, ezt a XIII. sz. elején a birtokos győri
püspökség késő román stílusban kibővíttette.
Ebben az időben alakult ki a templom mellé települt Szentmárton falucska, amely csak a XIX. sz.
végén olvadt össze Szombathellyel. A XV. sz.-ban
épülhetett a templomban található Szent Mártonkápolna, amely a legendát átörökítve „a püspök
szülőháza felett áll”. 1638-ban a győri püspök a
templomot – miután évekig újítgatták – minden
vagyonával együtt a domonkos rendnek adományozta A ma is álló, korai barokk templom 1670
körül, Batthyány Erzsébet (1619–1674) grófnő
nagylelkű felajánlásának köszönhetően készült el.
Az 1780-as években a kolostor működése megszakadt, de 1790-ben már újra a domonkosok
munkájával újult az épület ill. a templom és Szent
Márton-kápolnája. A következő nagyobb átépítésre csak az 1930-as években került sor, amikor
a templomot újra plébánia rangra emelték. Az
épületet nyugati irányban (a bejáratnál) meghosszabbították, déli oldalán összeépítették a
kolostorral. Falai között ma a plébánia és a 2007ben megnyílt Szent Márton Látogatóközpont
működik.
A Szent Márton-templom legrégebbi alkotása a főoltár szentélyének bejáratánál álló, a
domonkosok által csodatévőként tisztelt Szűz
Mária-szobor, amely még a XVII. sz.-i átépítés
előtti templomból maradhatott fenn. A kápolnában, a XVIII. sz.-i barokk oltár feletti fülkében

Szent Márton kútja

Szent Márton szobra látható pásztorbottal, lábánál a lúd a püspökké választás legendáját idézi
fel. Az oltár alatti, XIX. sz.-i ereklyetartó Szent
Márton ujjcsontját rejti. A Toursba vezető
„Európai Szent Márton Kulturális Útvonal”,
a Via Sancti Martini jelképét, Szent Márton
bronzba öntött lábnyomát 2005-ben helyezték
el a kápolna lépcsőjén.
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Szt. Márton szobra a kápolna oltárán

A kolostor falai között napjainkban
a Szent Márton Látogatóközpont működik

A templom előtti téren, a „Szent Márton kútja”
feliratú talapzaton álló bronz szoborkompozíció
– Rumi Rajki István 1938-ban készült alkotása –
azt a jelenetet örökíti meg, amikor szülőhelyére,
Savariaba visszatérve Szent Márton a kút vizével

A templom főhomlokzata, előtte Szent Márton kútja

megkereszteli édesanyját. Az először 1360-ban,
oklevélben említett Szent Márton kútja elnevezés a ma is élő legenda több évszázados múltjára
utal. A szomszédságában felállított, két feliratos kőpad faragványai a Szent Márton életének
fordulópontjára emlékeztető tárgyakat (a félbevágott köpeny, a letett katonasisak és kard, ill. a
koldus kéregető tálkája) ábrázolják.

A Szent Márton kútján álló szoborkompozíció
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A díszes fedlap a régi kutat rejti

A Szent Márton-temetőbe – nemcsak Magyar
ország, hanem Európa egyik legősibb eredetű
sírkertjébe – a templom északi fala mentén,
a tornya mellett lehet besétálni. Az eredeti,
ókeresztény sírkertet a későbbi évszázadok templombővítései fokozatosan elfoglalták.
Utunkat a Szent Márton úton, majd jobbra a
Vörösmarty Mihály utcán kezdjük, innen balra,
a csendesebb Kisfaludy Sándor utcán folytatjuk.
Keresztezzük a Wesselényi Miklós utcát, túloldalán a Savaria Múzeum zömök, eklektizáló
épülete áll. Bejárata az épület északi oldaláról,
a Deák-liget felől nyílik. A Múzeum parkjában
található filagóra alatti dombormű a remeteséghez vonzódó Mártont ábrázolja és felidézi
a püspökké választásához kapcsolódó, sokfelé
ismert történetét. Átmegyünk a Gyöngyös-patak
felett, a mellette futó sétányon balra újra a Szent
Márton utcára érünk, melyen jobbra fordulunk.
Az Aréna utca torkolata előtt a bal oldalon az
egytornyos Szent Erzsébet (ferences)-templom
emelkedik.

A Szent Erzsébet-templom

A gótikus eredetű Szent Erzsébet (ferences)-templom mai formáját lényegében a XVII.
sz.-i barokk átépítés során nyerte el. Helyén
már a XIV. sz. elején kis kápolna állt, mellette
a szegénysorsú betegek ispotálya (korabeli kórháza) működött. Az 1347–50 között Európán
végigsöprő, a becslések szerint 25 millió áldozatot követelő pestisjárvány idején kihalt helyre,
1360-ban Károly Róbert király fia, Kálmán
győri püspök ferences szerzeteseket hívott.
Helyreállították az elhagyott ispotályt, a kápolnát
lebontva annak helyén gótikus, egyhajós csarnoktemplomot, mellé kolostort építettek Szent
András apostol tiszteletére. A török időkben
elpusztult épületegyüttes felújítását, a ferencesek visszahívását Sennyey István győri püspök
kezdeményezte, s a helyreállított templomot és
kolostort 1634-ben maga szentelte fel. A barokk
jegyében történt helyreállítás során a szentély
és a támpillérek szerencsére megmenekültek,
így a templom ma Szombathely értékes, gótikus műemléke. 1935-ben a kolostorépületet
egy új (keleti) szárnnyal kellett bővíteni, mivel
Trianon következményeképpen ide került a felvidéki Nagyszombat ferences rendi hittudományi
főiskolája. 1989-ig a Vakok Intézete működött az
ódon falak között, 1990 óta újra a ferenceseké
a kolostor, a hajdani főiskola épületrészében a
Szent Ferenc Kollégium kapott helyet.
A Savaria téren egy acéloszlopra rögzített objektumon Szent Márton látható, amint
átnyújtja palástját a koldusnak. Koller László
szobra Márton legendájának egy viszonylag ritkán ábrázolt epizódját jeleníti meg.
A Fő tér évszázadok óta Szombathely központja, itt volt a „Fő-Piacz” és ez volt a vásárok
helyszíne. A tér hajdani őrtornyát 1837-ig, lebontásáig egy aranyozott Szent Márton képmás
ékesítette. A szökőkút a régmúltban itt álló közkút emlékét is őrzi. A szombathelyi Szent Márton
útvonal egyik állomása a Szentháromság-szobor
melletti Várostorony mozaik – T. Takács Tibor
alkotása.
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A hangulatos főtéren...

A közepén álló, 1869-ben közadakozásból
készült, neoromantikus Szentháromság-szobortól
balra, a Bejczy István utcán át kitérőt tehetünk a Rákóczi utcából megközelíthető Iseum
Romkertbe.

Az Iseum romkertben

Az Iseum Szombathely talán legjelentősebb
római kori építészeti emléke, Isis istennő kb. a
II. sz.-ban emelt, a III. sz.-ban bővített szentélyének feltárt maradványait mutatja be. Az
egyiptomi isten tisztelete a Római Birodalomban
– államilag is támogatottan – általánossá vált, a
Borostyán-út melletti savariai szentély nemcsak
Pannonia, hanem a keleti tartományok legjelentősebb iseuma, kultuszközpontja lehetett. A
szentély maradványait csak az 1955–63 közötti (s
későbbi) feltárások hozták napvilágra. 2008–2012
között Szombathely városa – egy csaknem 2 milliárd Ft értékű program keretében – az Iseumot
teljesen felújíttatta. Új szentély, múzeum és fogadóépület készült, rendezték a romterületet is.

Megérkezünk a Berzsenyi Dániel térre...

A Rákóczi utca túloldalán áll az impozáns,
két hagymakupolás toronnyal, csipkézett
oromzatokkal és színes téglákkal díszített
romantikus-eklektikus, keleties hangulatú
zsinagóga. Az 1880-ban emelt épület 1975 óta
hangversenyeknek ad otthont, a Bartók-terem
akusztikája országosan is kiemelkedő.
Útvonalunk a Fő térről az 1786-ban Szegedy
János kanonok számára épült, majd a premontrei rend birtokába került copfstílusú Szegedy-ház
mellett, a Széchenyi István utcában folytatódik. A
szemközti püspöki palota előtti Berzsenyi Dániel
teret délről a megyeháza határolja, az északról
szomszédos Mindszenty József tér képét a székesegyház határozza meg. A Székesegyház előtti
téren Veres Gábor alkotása áll. Az iránymutató
kompozíció közepén kiemelkedő kőelemtől hét
– a burkolatba süllyesztett – irányjelző nyíl indul
ki, a Szent Márton útvonal helyi vonatkozású
emlékei irányába. Vele szemben, az Eölbey-ház
előtt Szily János püspök szobra áll.
A tér közepén Berzsenyi Dániel (1776–1836)
szobra áll.
A Berzsenyi Dániel térre néző, klasszicizáló
késő barokk, kétemeletes püspöki palota a Mária
Terézia által alapított önálló szombathelyi egyházmegye élére VI. Pius pápa által kinevezett
(1777) első püspök, Felsőszopori Szily János

ország első régészeti múzeumát az építkezések
során feltárt leletekből (római kori feliratos
kövek, szobrok stb.) még Szily János alapította,
falain szintén Dorfmeister – az antik Rómát és
Savariát megidéző – freskói csodálhatók meg.
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A püspöki palota

(1735–1799) kezdeményezésére épült 1778–1783
között. Az ő püspöksége idején épült a papi szeminárium és a székesegyház is. A Szombathelyet
méltó püspöki székhellyé emelő, műemléképületekkel gazdagító tevékenységének a szomszédos
Mindszenty téren 1909-ben felavatott ülőszobra
állít emléket. (Mögötte az Eölbey-ház, az 1796–
1800 között Eölbey János (1759–1820) kanonok
megbízásából épült préposti palota áll.) A püspöki palota (és a szeminárium, a székesegyház,
valamint az Eölbey-ház) terveit Hefele Menyhért
(1716–1794) a Szily által megbízott bécsi építész,
a „klasszicizáló késő barokk” mestere készítette.
A földszinten található ún. Salla Terrenát, az

A Berzsenyi tér és a Mindszenty tér

A székesegyház

A Mindszenty (korábban Templom) teret a
kéttornyú székesegyház, Magyarország harmadik legnagyobb, 5000 főt befogadni képes
temploma uralja. Hefele Menyhért klasszicista
késő barokk, 1791-től 1814-ig épült fő művét
segítője, Anreith György (1750–1823) fejezte
be. A püspöki palota és a szeminárium között
elhelyezett, kelet–nyugati tájolású, latin kereszt
alaprajzú, monumentális Nagytemplom (a helyiek
elnevezése) alapkövét 1791. aug. 29-én rakták
le, Sarlós Boldogasszony tiszteletére. A székesegyház 1814 áprilisában készült el teljesen. A II.
világháború végnapjaiban, 1945. március 4-én,
egy angolszász légitámadás során a székesegyház értékeinek jelentős részét pótolhatatlanul
megsemmisítő bombatalálatot kapott. Az épület helyreállítása ugyan hamar befejeződött

– 1947 szeptemberében a hívők tömegei előtt
Mindszenty József (1892–1975) bíboros, esztergomi érsek szentelte fel –, de a templombelső
restaurálása napjainkban is tart.

Gyönyörű freskó részlete a püspöki palotából.

lehetőség. Ekkor költözött át a Fő térre Siess Antal
1787–90 között itt működő (Szombathely első)
nyomdája (emléktábla), amely később Mikes
Kelemen törökországi leveleinek kiadásával (1794)
vált ismertté. A szeminárium kápolnái közül az
egyiket Szent Mártonnak és Szent Quirinusnak
szentelték, a másikban pedig egy Szent Márton
egész életét bemutató nagyméretű falképet csodálhatunk meg.
Az 1884-ben sorra került épületbővítés
kapcsán, az első emeleten kialakított, Storno
Ferenc (1821–1907) képeivel ékesített, stílusosan berendezett, tágas, neoreneszánsz hangulatú
Egyházmegyei Könyvtár ma is fogadja az
érdeklődőket.

A félköríves záródású, nyújtott szentélyben végződő hosszanti, tágas főhajó és a rövid
kereszthajó találkozásában és a szentély fölött
kupolák magasodnak, a szentélyt a sekrestye ill.
a Madonna -kápolna fogja közre. A kereszthajó
északi szárnyában álló Szent Márton oltár képe,
„A csodatévő Szent Márton” Maulbertsch (erősen
restaurált) alkotása (1791), az itt álló hermában a
szent püspök ereklyéjét - amit , 1913-ban Tours
érseke Szombathelynek adományozott - helyezték el. Az új orgona 1999-ben, Szent Márton
napján zengte be újra a székesegyházat.
A papi szeminárium (papnevelde), a székesegyház északi szomszédságában álló későbarokk
kétemeletes épület, Szily János és Hefele Menyhért
közös alkotása a Mindszenty teret körülvevő
műemléképületek közül elsőként (1780) készült
el, megnyitására azonban csak 1790-ben nyílt

A teret a székesegyház déli fala mellett nyíló
Vár közön hagyjuk el, balkanyarjából a Szily
János emlékfánál – amely a püspök által 1780ban alapított, de a székesegyház építésekor (1791)
felszámolt „Püspök kertje” hársfák emlékét őrzi
– sétáljunk be a parkban található Járdányi
Paulovics István Romkert.

Falfestmény a szeminárium régi kápolnájában

Római mozaikpadló a romkertben

A Járdányi Paulovics István Romkert Savaria
jelentős, egybefüggő római kori részletét mutatja
be, de láthatók a kora középkorból származó
várfalmaradványok is. A leletekre 1937–38-ban
bukkantak, az ezt követő szakszerű feltáró munkát Járdányi Paulovics István régészprofesszor
irányította. A napvilágra került épületrészletek (a kereskedelem és az utak római istenének,
Mercuriusnak a szentélye, vámállomás, közfürdő, műhelyek, fazekaskemencék), valamint a
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Borostyánkő-út egy szakasza az I–IV. sz.-ból származnak. A legjelentősebb értékű a IV. sz. elejéről
származó helytartói palota fogadóépület-csarnokának színpompás mozaikpadló-részlete. 2001
óta állandó kiállítás mutatja be a fazekasnegyedből előkerült leleteket.
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Átérünk a Kiskar utcába, a benzinkút mögött
jobbra átkelünk a Perint hídján. Emléktábla,
a korláton bronz püspöki palást őrzi Quirinus
püspök vértanúságának emlékét – a rómaiak
keresztény hitéért, malomkővel a nyakában itt
vetették a patakba 303-ban. A hídfőtől az Óperint
utca vezet a következő útkereszteződés túloldalán
álló, 1896-ban épült, neoromán stílusú evangélikus templomhoz, ahonnan irányt tartva a város
egyik régi útvonalát, a Kálvária utcát követjük.
Az utca elnevezése a XIX. sz. végéig a várostól
a szemközti dombon álló kálváriakápolnáig itt

sorakozó stációk emlékét őrzi. Ezen az útvonalon vitték a domb lábánál állt ókori színházban
elítélt Quirinust a vesztőhelyére, a Sibaris (ma
Perint) patakhoz. Keresztezzük a forgalmas Jókai
utat, szemben, a kálváriatemplomhoz felvezető
lépcsősor előtt a szombathelyi 83. gyalogezred
1929-ben készült szoborkompozíciója áll. Itt csatlakozunk a XIX. sz. végén létesített Szent István
park sétányáról, a (Rajka–)Kőszeg felől érkező
Szent Márton zarándokút -al jelzett útvonalához. Ezen jobbra indulva kitérőt tehetünk a
Vasi Falumúzeumba, a megye épített örökségét
bemutató skanzenbe. Minden év novemberében
itt rendezik meg a Szent Márton-napi nagyvásárt.

A Vasi Falumúzeumban...

A
jelzés – amely egészen a szlovén határig túravezetőnk lesz – a kálváriastációk melletti
sétányon kapaszkodik fel a kálváriatemplomhoz és a Szent Márton Európai kulturális útvonal
fogadópontjához, a Martineumhoz.

Az evangélikus templom

A kálvária
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A kálváriatemplom

A sárga jelzésen a Hosszú-erdő-dűlő után

A Kálvária első írásos említése kb. 1730-ból
származik. A dombon álló, többször átépített,
kéttornyú kálváriatemplom mai architektúrája a legutolsó, 1901. évi átalakítást tükrözi. A
szomszédságában 1906-ban épült karmelita (a
palesztinai Karmel-hegy remetéi alapította kolduló
szerzetesrend) apácakolostor átépítését követően,
1992-ben Dr. Konkoly István szombathelyi püspök megalapította a Katolikus Továbbképző
Intézetet, amely 2001 óta a Martineum
Felnőttképző Akadémia elnevezéssel működik.
Ugyanitt – mint a Szent Márton Európai kulturális útvonal fogadópontján – Európa falitérkép
ábrázolja a teljes útvonalat, előtte a franciaországi szakaszon lerakottakhoz hasonló útjelző
kő áll. A Martineum udvarában Szent Márton
témapark fogadja az érdeklődőket.

útelágazáshoz érünk: jobbra az egykori téglagyár
helyén létesített regionális hulladéklerakó bejárata
esik, szemben a Szent János-erdő felé visz az út,
útvonalunk, – a jelzésű poros kövesút – balra
tart. Tölgyes-gyertyánosok, fenyvesrészletek
között átérünk a Hosszú-erdő-dűlő kiskertjeinek
sarkára. Balra, a vegyeserdő nyiladékában, majd
egy keresztező léniában jobbra fordulva folytatjuk az utat. Leérünk egy merőleges szekérútra,
melyen balra, a csatlakozó -al együtt indulunk
tovább. E a Magyarország hegyvidékein körbevezető kéktúra jelzése, a Kőszegi-hegységet és
Szekszárdot összekötő, itt (ill. a későbbiekben
is) érintett szakasza a „Rockenbauer Pál DélDunántúli Kéktúra” elnevezést viseli.

A keskeny Karmelita utca, majd balra, a
Johanneum Evangélikus Diakóniai Központ
mellett a Középhegyi út vezet ki az Erdei iskola
útra, melyen jobbra indulunk tovább. Hármas

Kiérünk egy mélyen az erdőbe öblösödő
jobbra, ösvényre váltva, a
szántóhoz, a
Gaj-árkot keresztezve átkanyarog a Pusztafaierdő tölgyesén átfutó nyiladékra. Ezt éppen fél
km hosszan követjük, majd egy keresztező lénián
balra elhagyjuk a Náraiba tartó kéktúrát.
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A Szombathely–Nárai országút után

A
jelzés cserjés tölgyesből vezet ki a
Szombathely–Nárai országútra, melyen jobbra
fordulunk. Az aszfaltszakasz szerencsére rövid
– a műutat délről kísérő erdősáv végén balra, egy
szederbokrok szegélyezte, gyepes, tágas szántók közt vezető dűlőútra térünk. Átvágunk egy

Elérjük a Csupor-villát

A Püspöki-erdőben

bal felé kiterjedt erdőfolt akácosán, majd rét
és bokorsor kísér egy keresztező útig (magasles). Délkelet felé hatalmas, megművelt táblák
húzódnak – még a cserjék folytatódó sorát is
körbeszántották – így utunkat jobbra, a nyugati
oldal szántósávját metsző dűlőúton folytatjuk. Fellépünk egy széles, kőszórásos útra, ezen
balra, akác és tölgyerdő részletek, szántók között,
később egy közelmúltban létesített komposztáló
üzem mellett haladunk el. Irányt tartva, már szekérúton érjük el az erdőt, ahol a régi erdészház,
a Csupor-villa köszönt ránk. Balra kanyarodva
fenyves, majd tölgyes árnyékolta, murvás kocsiút
visz ki a forgalmas jáki országútra.
Utunkat jobbra, a műút padkáján folytatva
rövidesen újra körbevesz az erdő. Elhagyunk
egy régi km-követ, majd balra, a cserjés tölgyesbe osonó, kitaposott gyalogösvényre térünk.
Rákanyarodunk a Sorki-erdő nyiladékára – az
erdőátvágásokkal sakktábla-szerűen felosztott,
különböző korú tölgyesek mentén elérjük a
keresztező Határnyiladék széles szállítóútját.
Balra, majd jobbra, újra egy délkeletnek tartó,
nyílegyenes, innen végeláthatatlannak tűnő lénia
sétányszerű, kavicsos útjára térünk. Ez vezet
keresztül a Szent Márton-erdő, s a Püspökierdő nyiladékokkal tagolt tölgyállományain..
A negyedik, keresztező nyiladékba balra befordul a kocsiút, utunkat azonban jobbra, akácos
és cserjés-tölgyes között, kátyúkat kerülgetve
folytatjuk. Az első, merőleges nyiladéknál balra
terel a jelzés, majd jobbra, zeg-zugos, tölgyek
alatt kanyargó ösvényre térünk, elhagyunk egy
békalencsés zsombékot. Hevenyészett bürü segít
át a Bolygó-patak felett, kilépünk az árkot és az
erdőszélt kísérő földútra. Az ebből délnyugat
felé kiinduló, szántók övezte, cserjék, csipke- és
kökénybokrok által közrefogott, egyenes, füves
dűlőút egészen Jákig vezet. Diófák kísérnek Ják
újonnan épült részéhez, a keresztező utcán balra
fordulva elhagyjuk a falu régi határát jelző öreg
képoszlopot, majd jobbra az Ady Endre, végül
a Kossuth Lajos utcán beérünk Ják központjába, a Szent György-templomhoz és a Szent
Jakab-kápolnához.
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A Szent György-templom

A templom főhajója

Ják első okleveles említése 1211-ből származik, de határában vaskori, bronzkori leleteket és
római temetkezési helyet is feltártak. A faluközpont feletti dombon álló, XIII. sz.-i, kősisakos
toronypárú, háromhajós, keletelt Szent Györgytemplom (bencés apátsági templom) és a mellette
álló, korabeli, kerek alaprajzú Szent Jakabkápolna a késő román kori építészet Európa-hírű
műemlékei közé tartozik.
Az egykori bencés monostort a földbirtokos
Ják nemzetség Márton nevű tagja alapította, a
templomot a család temetkezési helyéül szánta.
A több szakaszban épült templom felszentelésének dátumát – 1256. április 24., Szent György
napja – oklevél rögzíti. A templom a török időket kisebb-nagyobb csapásokkal átvészelte, a
legnagyobb kárt (1650 körül) egy villámcsapás okozta. 1896–1904 között Schulek Frigyes,
a középkori építészet egyetemi tanárának tervei szerint az egész templomot tisztán román
stílusban restaurálták, átépítették. A templomkertben álló Szent Jakab-kápolna eredetileg a
falu plébániatemploma volt. A kétszintes, henger

alakú kápolnát 1260 körül Jáki Nagy Márton testvére, Jakab építtette egy korábbi kis körtemplom
(rotunda) helyén. A XVIII. sz.-ig temető vette
körül. A templomkert szomszédságában álló, a

A Szent Jakab-kápolna

XVIII. sz. végén épült ún. apáti házat az egykori
monostor köveiből emelték. Helyén a Ják nemzetség udvarháza, lakótornya állt – az Árpád-kori
épület alaprajzát a ház 2000-ben történt felújítása során alkalmazott építészeti megoldásokkal
szemléltetik.
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Az alpesi hangulatú Monyorókeréki-erdőben

A jelzés útvonala a patakhídnál, a bölcsőde
mellett kiágazó Móricz Zsigmond utcán délnyugat
felé, a templomdomb erdős oldala alatt folytatódik. A temető sarkánál (XVIII. sz.-i kápolna)
jobbra gyaloghíd vezet át a patak túloldalára, a
Dózsa György utcára, amelyről balra, a Rákóczi
Ferenc utcába fordulunk. A település végén, az
Y elágazásban (balra térünk) Mária-képoszlop,
majd a patakhíd búcsúztat Jáktól. Az útvonal
Nagykölkedig tartó erdei szakasza vadászati
okokból csak nappal járható, a turistaútról letérni
tilos! A műút a Benkomai-dűlő kiterjedt szántóit
szeli keresztül, elhagyunk egy magányosan álló
Krisztus feszületet. Összezár az erdő, a tölgyest

fenyves követi, egy régi sorompó az államhatár
közelségére utal. Figyeljünk, mert az első keresztező nyiladékban útvonalunk balra (sorompó)
folytatódik. Lapos, sétányszerű kavicsos utunk az
egymásra merőleges, nyílegyenes léniákkal osztott, mesebelien szép Monyorókeréki-erdő alpesi
hangulatú fenyvesén vág keresztül. Rövidesen
balra majd jobbra fordulva térünk rá arra a pompás lucfenyősor szegélyezte nyiladékra, amely épp
egy kedves tisztásnál lévő egyetlen töréssel egészen a Szentpéterfai-erdőig nyúlik. A kétoldalt
húzódó sűrű, sötét fenyves fenséges nyugalmát a
keresztező szentpéterfai országútnál levő sorompók védik. Két irányváltással eljutunk a fenyves
és az út déli végére, ahol balra, ösvényre váltva
kiérünk az erdő szélére, majd a tölgyes mentén
a jáki műútra. Ezen jobbra, cserjék, bokrok sora
mellett beérünk Nagykölkedre, s átsétálunk a
településen.
Nagykölked XIII. sz.-i eredetű falu, az első
írások Kewlked alakban rögzítik. 1423-ból az
Eghazaskulked névváltozat bukkan fel – 1501-ben
említik Szent Miklós nevére szentelt egyházát. A
valóban „csinos”, 1896-ban épült, neoromán r. k.
Szent Miklós-templom a híres jáki templomra
emlékeztet.

A Szent Miklós-templom

Pompás lucfenyősorok szegélyezik utunkat

Elhagyjuk a temetőt, a folyamatosan délnek
tartó műút balról fenyvesfoltot, jobbról egy 1905ben állított feszületet érint, majd tölgyes, diófás
következik, végül rétek és egy dísznövénykertészet között beér Harasztifaluba.

Harasztifalu legrégebbi említése 1238-ból
származik. A település központjában, kis parkban áll a történelmi Magyarország kőbevésett
térképével illusztrált trianoni emlékobeliszk. Vele
szemben, az utcára merőleges, XIX. sz.-i, tornácos, hajdani iskolaépület ma a helytörténeti
gyűjteménynek ad otthont.

az Arany János utcára fordulunk – a keresztező
Kossuth Lajos utcán jobbra érhető el az 1788-ban
épült, 1824-ben toronnyal kiegészített református
templom –, majd jobbra, a Thököly Imre utcára
térünk. Gyalogos aluljáróval keresztezzük a
Rákóczi Ferenc utat, a város főútját, műemlék
épületek szegélyezte sétálóutca visz be Körmend
városközpontjába, a 2011-ben gyönyörűen átépített, fenyőfélékkel ékes Szabadság térre. (A jobbra
nyíló Kölcsey Ferenc u. 1930-ig Szent Márton
nevét viselte, a XVI. sz.-ban elpusztult, Szent
Márton tiszteletére szentelt templom kb. a mai
Zrínyi u. 4. körül állhatott.) Balra, az 1822-ben
Batthyány–Strattmann Fülöp emeltette Mária
Immaculata-szobor, majd Kossuth Lajos 1907ben felavatott, egészalakos szobra mellett érünk
ki a Batthyány várkastély épületegyüttesének déli
főkapujához.

Harasztifalu, a Szent László-templom

A település „tengelyét” képező főutca nagy
balkanyarjával (régi km-kő) keleti irányt veszünk,
amelyet az ismét dél felé forduló országútról egy
dúslombú tölgy mellett letérve, a falut elhagyva
még jó darabig tartani fogunk. Elmarad egy
kereszt és egy felhagyott major. Két fenyves
között délnek vesszük az irányt, a táj még jobban megnyílik, csak az útmenti bokrok, egy-két
magányos gyümölcsfa szakítja meg a megművelt földek tábláit. Feltűnik Körmend víztornya,
a várost az iparterületnél (átjátszótorony) érjük
el. A Mátyás király utcán – majd a sínek keresztezése után balra – éppen Körmend, a Rába-parti
kisváros vasút- és buszállomásához jutunk.
Az állomásépülettel szemben, a Deák Ferenc
utcában folytatódik a
jelzés útvonala. Balra

A neogótikus evangélikus templom
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A Batthyány-kastély

Körmend és a Batthyány-várkastély
múltja szorosan összekapcsolódik. A
település első említése 1238-ból származik, a tatárjárás után, 1244-ben IV.
Bélától királyi városi rangot, vámmentességet, szabad bíróválasztási jogot kapott, az
oklevél említi a mocsarak övezte vízivárát. A XV.
sz.-ban virágzó mezőváros 1604-ben került a
Batthyány család birtokába. A fokozódó török
veszélyre tekintettel Körmend végvár lett, a várkastélyt átépítették. A Rákóczi-szabadságharc
idején a várost és a várat tűzvész sújtotta. 1716ban Körmend a Batthyányiak birtokközpontja
lett. 1730-ban megkezdődött a középkori
várkastély átépítése, az újonnan emelt melléképületekkel, a kapcsolódó kastélyparkkal egy
barokk pompájú, versaillesi típusú kastélyegyüttes létrehozása.

A Batthyány-várkastély főépületében ma a Dr.
Batthyány–Strattmann László Múzeum kiállításai) tekinthetők meg, de a melléképületeket is
Körmend kultúrájának elmélyítése érdekében
hasznosították, így pl. az egykori lovardában a
városi színház működik.
A XVIII. sz. során kialakított (a későbbiekben várkertnek nevezett) kastélypark területe az
utóbbi évtizedekben csaknem az eredeti felére,
kb. 35 hektárra csökkent, de az 1958 óta arborétumként védett őspark még ma is 70 cserje- és
fafajjal, több évszázados matuzsálemmel büszkélkedhet. A legismertebb a mintegy 200 éves, 35
m magas, csaknem 8 m törzskerületű juharlevelű platán (Platanus acerifolia).

pápa Dr. Batthyány–Strattmann Lászlót boldoggá
avatta (üdvözültnek nyilvánította).
Kisétálunk a Bajcsy-Zsilinszky útra, melyen
jobbra, a csárda mellett átmegyünk a szépen felújított Rába-hídon. Túloldalán gloriett védelmezi
Nepomuki Szent János szobrát.

Dél felé, a Damjanich utcán továbbindulva
érintjük a szintén felújított (Szent Erzsébet) téren
álló Szent Erzsébet-plébániatemplomot, és IV. Béla
király szobrát.
Visszatekintés Körmendre a Rába túlpartjáról

A Szent Erzsébet-plébániatemplom

A barokk, egyhajós Szent Erzsébet - plébánia
templom XV. sz.-i eredetű, támpilléres, sokszögű
szentélye máig őrzi a késő gótikus jegyeket. A
török időket követően, a XVII. sz. végére állapota
leromlott, barokk stílusú helyreállítására, átépítésére 1730–31-ben került sor. A templom emeleti
oratóriumában Boldog Dr. Batthyány–Strattmann
Lászlónak (Dunakiliti, 1870 – Bécs, 1931), „a
szegények orvosának” emléket állító kiállítást
rendeztek be, aki az I. világháborút követően a
család körmendi várkastélyában szemészeti kórházat, rendelőt alakított ki. 2003-ban II. János Pál

A Rába medencéjén átvágó, töltésen futó nyílegyenes műutat, a hajdani postautat jobbról
kerékpárút, balról házak, kertek kísérik. Egy lovas
major és egy ártéri erdőfolt között kikanyarodunk a 86-os főútra, azon jobbra a Gyunác láprét
szélén érjük el a Vasi-hegyhát lábát, a Hegyalját,
a rédicsi 86-os és a Zalaegerszeg felé térő 76-os
út elágazása melletti csárdát (mellette lovarda,
kamionparkoló, buszmegálló).
A
jelzés a 76-os főúton vezet tovább, de
egy kereszttel szemben, egy magányos fenyő
mellett jobbra, földútra térünk. A rövid, árnyas
emelkedő kertes-házas, kiterjedt szántókkal megművelt fennsíkra vezet. Ezen át dél felé elérjük
a Katafáról érkező Rockenbauer Kéktúra és a
jelzésű, M60 számú, Kemestaródfa–Dabas közötti
összekötő Mária zarándokút dűlőútját. Jobbra,
néhány gyümölcsfa mellett indulunk tovább,
észak felé, a szántók felett a messzeségben a
Kőszegi-hegység vonulata kéklik. A szennyvíztisztítótól már kövesút visz be Nádasdra. A
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A nádasdi római katolikus templom

kéktúra és a
nyugat felé folytatódik, a
a balra emelkedő utcára hív. Az evangélikus
kápolna mellett érünk fel Nádasd legfontosabb
látnivalójához, a háromszög alakú kertben álló
r. k. templomhoz, és a keleti oldalánál feltárt
rotundához.
Nádasd 1233-ban jelenik meg először a
Nádasdy család egy birtokvitájával kapcsolatos
oklevélben. Az ókorban a mai település határában haladt keresztül a rómaiak kereskedelmi

A templombelső

útvonala a Balti-tengertől Észak-Itáliáig vezető,
híres Borostyán-út, amelyen Szent Márton is
bizonyára többször megfordult – gyermekként
akkor, amikor szüleivel Savariaból Ticinumba
(ma Pavia) költözött. A Nádasdyak ősi fészkének elnevezése a környező mocsarak nádasaira
utalhat. Birtokközpontjuk (és temetkezőhelyük)
a környezetéből jól kiemelkedő magaslaton álló
plébániatemplom mellett 2003-ban feltárt XI.
sz.-i, északi oldalán zömök őrtoronnyal védelmezett rotunda volt. Az erődített körtemplomot
Szent Márton oltalmába ajánlották – a püspök
ma is Nádasd védőszentje. A XIII. sz.-ban a körtemplomot nyugati oldalán egy hosszanti hajóval
bővítették és Szent Márton nevére szentelték
fel. A templomot kegyura, gróf Batthyány Lajos
1737-ben teljesen felújíttatta, 1888-ban azonban az egész épületegyüttest lebontották, s a
régi helyén Batthyány–Strattmann Ödön felépíttette a ma is álló, 1889-ben felszentelt Szent
Kereszt Megtalálása templomot. A festett üvegablakok képei Szent Márton püspök és Boldog Dr.
Batthyány–Strattmann László alakját idézik fel.
A templom(kert) mögött (buszmegálló),
Boldog Dr. Batthyány–Strattmann László,
„Nádasd jótevője” feliratú, fatörzsbe faragott portréja mellett a kelet felé induló, a Nádasdi-patak
völgyfőjén áthullámzó utca járdáján folytatjuk vándorlásunkat. Útkereszteződésbe érünk
(jobbra rádiótorony), a Hegyhátsálra tartó országutat dél felé, a Táncsics Mihály utcán elhagyva
lassan magunk mögött marad Nádasd utolsó

Nádasdot elhagyva, közeledünk az erdőszélhez
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Iker-cédrussor kiséri utunkat

Megpillantjuk Vaspör kis templomát

háza is. Itt pihenő és térképes útbaigazító tábla
segíti a túrázót. A Háshágyi úti-dűlő szétterülő
szántói között szekérút vezet, a közeli erdősáv
fölött kelet felé a hegyhátsáli tv-torony csúcsa
látszik. Közeledünk az erdőszélhez, elhagyunk
egy-egy magaslest, fát, bokrot, balról cserjés-tölgyes (szélén két bükk strázsál), majd jobbról
sűrű fenyves szegődik mellénk. Előttünk a nyílegyenes erdőátvágásban futó Háshágyi úti allé
kavicsos, végtelennek tűnő szalagja hullámzik. A
keresztező nyiladékban (magasles) balra térünk –
jobbra esik a névadó Jägerház (vadászház). Balról
egy magányos tölgyet, jobbról három békalencsés
zsombékot hagyunk el, majd elmarad a fenyves.
Árnyas vegyeserdő kísér át azon az alig érzékelhető háton, amelyet Katonák útjának neveznek.

keresztet, jobbra pedig Vaspör kis templomát.
Balról is megnyílik a táj, dűlőutunk öreg fasor
árnyékába kanyarodva levezet az ozmánbükki
országútra, Vaspör határába (buszmegálló).
A Vaspört említő, első fennmaradt oklevél
1323-ból származik, de feltehetőleg Árpád-kori
település.. 1554-ben (Zala)háshágy fiókegyházaként említik a templomát, de a XIX. sz. végétől
már nem találni írásos nyomát – szerepét a pusztacsatári Nagyboldogasszony-búcsújáró templom
tölti be mind a mai napig.

A Katonák útja az a Rába és a Zala vízgyűjtője
között húzódó ÉK–DNy irányú dombvonulaton, a Vasi-hegyháton végigfutó természet
adta hadiút, amelyet királyaink, hadvezéreink
Stájerország, Észak-Itália felé katonai, politikai, s kereskedelmi céllal egyaránt használtak.
Elsősorban a török hódoltság idejéig volt jelentős kereskedelmi útvonal.
Szekérút vezet ki a Vaspört körülölelő szántók
sarkára – feltűnik a település víztornya – utunk
az erdőszélen, akácbokorsor mellett folytatódik. Tölgyes, egy árokfőnél bükkös–gyertyános,
majd idős cserjés–tölgyes kísér, a ligetes oldalban
ereszkedve a távolban megpillantjuk a zalaegerszegi tv-tornyot, szemben az országút mellett álló

1916-ban állított kőkereszt az utunk mentén
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A
a műúton balra, felfelé folytatódik, de
hamarosan jobbra, tölgyek szegélyezte gyepes
dűlőútra tér (balra focipálya). Elhagyunk egy
hársfát, a balra 1916-ban állított kőkereszt – kibetűzhető felirata szerint – I. világháborús tragédia
emlékét őrzi.
Akácbokrok kísérnek át a következő keresztig,
amely egy keresztező földútnál, bokrok között
a jobb oldalon áll. A balról felhúzódó akácost
elhagyva a Vörös-tető szántóin vezet át az út, egy
éles jobbkanyarral lemegyünk a dél felé nyújtózó, mély vízmosást rejtő, cserjés vegyeserdő

szélére. Nagy balkanyart veszünk (magasles), a
szántót lezáró bozótos akácos melletti füves úton
leereszkedünk a Szélvíz völgyét követő, széles,
kavicsos útra. Ezen jobbra, a nyitott hegyoldal
és a völgytalpi erdő tömött „fala” határán, majd
az összezáruló lombok között, a Háshágyi-patak
hídján át beérünk Pusztacsatárra, a meghitt hangulatú búcsújáróhelyre.

A Nagyboldogasszony búcsújáró templom

Megérkezünk Pusztacsatárra

I. világháborús tragédiára emlékező kőkereszt

A hegyoldal rétjén áll a középkori eredetű
pusztacsatári Nagyboldogasszony-búcsújáró
templom. A templom déli oldalában álló feszület a XVII. sz.-ig itt húzódó csatári temetőre
emlékeztet.
A Vaspörhöz tartozó Pusztacsatár a Szombat
helyi Egyházmegye XIII. sz.-i eredetű kegyhelye.
Csatár – mint falunév – legelőször 1238-ban
kerül említésre, elnevezése korabeli lakóira, a
fegyverkovácsokra, a „csatárokra” utal. Csatár
Nagyboldogasszonynak szentelt hajdani plébániatemplomának néhány részletét megőrizte
a kegytemplom. Az északra fekvő, XVI. sz.-i
Remethe települést és Csatárt egyaránt a török
pusztította el. A templom rombadőlt, a falu kihalt
pusztává vált – de az oltárt ékesítő Fájdalmas
Szűzanya szobra csodálatos módon, egy fatörzs
védelmében átvészelte a támadást. A romoknál összegyűlő, fohászkodó hívek imájára
történt jelenés megmutatta a szobor rejtekét.
Pusztacsatár zarándokhellyé vált, a forrásvíztől
súlyos betegek nyertek gyógyulást a Szűzanya
közbenjárására. 1736-ban a vaspöriek barokk
részletekkel újjáépítették a templomot.

A továbbinduló
jelzés elhagyja a patakvölgyet, s a templomtól délre, Csatár egykori
sírkertje mellett, a réten át nekivág az erdős hegyoldalnak. Egy-egy bükk, majd cserjés–tölgyes
komisz kaptatója visz fel a Csatári-hegy hosszan
elnyúló gerincére. Északról tölgyes kísér, balról
felhagyott és gondozott szőlőparcellák, kertek,
gyümölcsfák és házikók követik egymást. Az

Velence, az egyutcás aprófalu közigazgatásilag
Vaspörhöz tartozik – a hagyomány szerint azért,
mert a török pusztítás elől menekülő csatáriak
itt és Vaspörön találtak menedéket.

Kereszt a Csatári-hegyen

Velenceszélen...

egyik tulajdonosa 2002-ben kis Szűzanya szobrot
állíttatott, később az öreg szőlőhegy leghangulatosabb pontján, a néhány öreg gyümölcsfa mellett
álló két kereszt előtt torpanhatunk meg. Y alakú
elágazásba érünk, balra tartva Velence végére
(buszforduló, kereszt) bukkanunk ki.

magunk mögött hagyjuk a falut. A szántók között
délnek tartunk, később jobbra, bokorsorok, szőlős–gyümölcsfás kertek, Velenceszél házai mellé
érünk. A földút jobbra kanyarodik, a
jelzés
balra, egy tisztás (lejjebb két épület) ösvényére
fordul, majd (figyelem!) jobbra, alig észrevehető
keskeny, benőtt mélyútra ereszkedik. Leérünk
a Csébi-völgy akácosába, a hangulatos, füves út
egyre inkább a patak mellé simul. Két tekintélyes tölgy után balra átkelünk a fák közt lustán
tekergő vízér feletti pallón, túloldalán balra(!),
emelkedő gyalogútra térünk. A környék hangulatától merőben eltérő, sűrű erdei fenyvesen
vezet át az út, majd balról a Bakos-hegyi kertek,
szőlők, házak, gyep- és szántóparcellák következnek. Kettős kanyar – észak felé Zalaháshágyra
láthatunk –, s egy újabb fenyvesfolt mellett felérünk a településre ereszkedő országútra. A falu
műemlék temploma érdemes a kitérőre.

Velence keresztjei

Végigmegyünk a „főutcán”, elhagyjuk a
haranglábat, a jobbra eső keresztet, majd balra
tartva széles, lapos, kavicsos kocsiútra fordulva

Zalaháshágy neve először 1328-ban lelhető fel egy okiratban, elnevezése a környék
hársfáira utal. A falu közepén, egy kis magaslaton álló, eredetileg Árpád-kori templom a
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A középkori eredetű műemléktemplom

A Zala tágas völgyteknőjére látunk

tatárjárás (1241–42) után épült, s már a XIII. sz.
végén bővítették. A templom különleges értéke
az Árpád-kori sárkányos-állatfigurás, félköríves kaputimpanon töredék, amely eredetileg a
román kori kapu félköríves oromzatát díszítette. A település északi határában magányosan
álló Sibrik-kápolnát – a bejárata feletti táblafelirat tanúsága szerint – „építette szarvaskendi
és óvári Sibrik Adorján és neje Kiskölkedi Szabó
Amália 1908”.

villanyvezetéknél jobbra, délnyugat felé fordulunk. Szántók között, egy szakaszon erdőszél
közelében fut a kátyús, bokorsor szegélyezte
út, a nyitott részekről a Zala tágas völgyteknőjére látunk. Metszük a Budafára tartó földutat,
hamarosan a Haraszti-hegy nyitott, keskenyedő
bérchátán vagyunk. Lejteni kezd az út, az öreg
kőkereszt, majd a domboldalt borító erdő mellett egy tölgyek őrizte lakóházhoz érünk. Keskeny
műúton (balra egy diófa mellett pihenő) jutunk le
a Zalalövőhöz tartozó Zalapatakára, a zala-völgyi
országútra (a torkolatban 1905-ben állított kőkereszt). Jobbra, a főutca járdáján indulunk tovább
(letérési lehetőség a Zalaegerszeg–Bajánsenye
vasút Zalapatakalja megállójához), hamarosan
keresztezzük a Körmend–Zalalövő vasút sínpárját.
A ligetes környezetben álló, 1747-53 között
épült barokk zalapatakai (Szent Anna) r. k. templom mellett jutunk be Zalalövő központjába.

A meghitt környzetben álló Sibrik-kápolna

A jelzés dél felé követi a műutat, de néhány
lépés után jobbra, a szántók közé leágazó
dűlőútra tér, majd a Román-hegy akácosának
szélét követi. Füvessé válik az út, a keresztező

A Körmend-Zalalövő vasút Zalaháshágynál (2011)

Zalalövőt egy XIII. sz.-i oklevél a
királyi nyíllövők településeként írja
le. Környékéről már a kelta korból
kerültek elő leletek, s itt haladt át az
a fontos, már a bronzkorban is használt útvonal, amelyet a rómaiak a 7 m
széles, árokkal szegélyezett, kavicsalapú, bazaltlapokkal burkolt, híres Borostyán-úttá építették
ki. A zalai átkelési pont északi oldalán az I. sz.ban a római légiók tábort létesítettek, mellé
falu települt. Később a forgalmas kereskedelmi
útvonalnak köszönhetően a település, Salla gyorsan fejlődött és 124-ben Hadrianus császártól
városi rangot kapott. 270 táján a germánok felperzselték, de a IV. sz.-ban Salla újraéledt. Salla
épületeire, vendégfogadójára, a Borostyán-útra
csak az 1973-ban kezdett feltárás során kialakított Villa Publica Romkert és a Római kori
Múzeum kiállítása emlékeztet.
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A hangulatos ligetben álló zalapatakai templom

A városközpontban álló, az 1925-ben lebontott
Árpád-kori elődje helyén épült r. k. plébániatemplomot 1927-ben szentelték fel Szent László
tiszteletére.

Utunkat a plébániatemplomtól dél felé, a forgalmas 86-os út mellett folytatjuk. Keresztezzük
a zalaegerszegi vasútvonalat (lásd feljebb), átmegyünk az Őrségben, Szalafő közelében eredő Zala
hídján, majd a szemből csatlakozó Rockenbauer
Kéktúrával a jobbról betorkolló Bajcsy-Zsilinszky
utcára (
jelzés, vendéglő) térünk. A balra
elágazó második utcán (Bartók Béla u.) érdemes
kitérőt tenni a Borosán-völgyben, bükk matuzsálemek árnyékában fakadó forráshoz, a gondosan
kiépített Szentkúthoz, a tiszta vizű forrást övező
zarándokhelyet a II. világháború befejeződéséért hálából építették.
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A városközpontban áll a r. k. plébániatemplom

A fésűs beépítésű utcasorban álló tájházat (Petőfi u. 35.) egy jellegzetes, XIX. sz. végi,
zsúpfedeles, csonkakontyos, ún. kódisállásos,
deszkaoromzatos parasztházban alakították ki
1979-ben. A szomszédos épület Lékai László
(1910-1986) bíboros szülőháza volt (emléktábla).
A zalamindszenti román stílusú (ülőfülkék, ablakok) r. k. Mindenszentek-templom a
XIII. sz. közepén épült. A török pusztítást követően 1747-ben újjáépítették. A település nyugati
vége közelében húzódó, több mint 1,5 km hosszú
Borostyán-tavat (horgászhelyek, strand; kemping) a Szőcei-patak felduzzasztásával, 1986-ban
alakították ki.

A zalamindszenti Mindenszentek-templom

A borosán-völgyi Szentkút

Térjünk vissza a jelzésre. Elmarad az utolsó
ház is, a patakhíd után az emelkedőbe kezdő
kövesúton, akácosban, bozótos vegyeserdőben
felkanyargunk a Pacsa-hegy hangulatos, szőlőkertes, gyümölcsfás, présházakkal „megszórt”
fennsíkjára.

Szent Orbán szobor a Pacsa-hegyen

Szölöparcellák, apró házak között vezet az utunk

Délnek fordul az út, majd a jelzések nyomán
jobbra indulva átcikk-cakkozunk a szőlőparcellás,
gyümölcsfás kertek és apró házaik között.
Fenyvesszélű erdő sűrűjébe lépünk, majd egy
korábbi irtás csipkebokros, szederindás újulatán kell átverekednünk magunkat. A túloldalon
(balra tartva) átvágunk az északnak ereszkedő
árok fejezete és a balról világító tisztás sarka
között. A bükkerdei szakasz után ismét keletről
nyílik meg a táj – a szép, vadvirágos réten mes�szire kalandozhat a tekintet. Jó időre „elnyel” a
Harang-erdő bükköse, fenyveses vegyeserdeje.
Észrevétlenül nyugatnak kanyarodva egy kis völgyecskébe érünk, a túloldalán már a felsőcsödei
rétek zöldellnek. Északnak fordulunk, majd balra
kanyarodva átvágjuk a tisztásfüzér legbelső, üde
„öblét”, s az erdőszél mentén felmegyünk a csödei
műútra. Balra tartva (vízmű) elérjük Felsőcsödét,
de a kéktúrát elhagyó (és az itt kezdődő )
élesen jobbra tér.

Csöde két különálló településrészből, a Zala
völgyének partján húzódó Alsócsödéből és a tőle
délre 2,5 km-re, az erdős dombhátak között megbújó, csendes, egyutcás Felsőcsödéből áll. Első
említése 1342-ben, Chede formában jelenik meg.
Alsócsödétől nyugatra, a jelzésen kereshető fel
az erdős magaslaton megbújó, középkori Szent
Márton-templom és kolostor helye. A területet
1366-ban a Salamon család tulajdonaként jegyzik, a XV. sz.-ban falu, – Szentmárton – létesült
a hegy alatt. A XVII. sz-ban, a török hódoltság

alatt az épületegyüttes elhagyatottá, romossá vált.
Ekkoriban már csak Pusztaszentegyház néven
volt ismert, 1657-ben köveit elhordták az őriszentpéteri erdőtemplom megerősítéséhez.
Nyugatnak fordulunk, széles kocsiutunk eléri
az erdőt, a fenyvescsoportok, vegyes állományok
mellett résen kell lennünk: a dombtetőn a
balra, alig látható ösvényre tér. Fenyőkkel elegyes

Leérünk Pusztaszattára
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vegyeserdőben, majd száltölgyesben tekereg a
csapás, egy hosszúkás rétnél balra szakadékos, eróziós árkokat figyelhetünk meg. Széles
bérchátra emelkedünk, az ezt kísérő lapos, kátyus
szállítóutat balra, dél felé követjük. A földút
ösvénnyé szűkül, a déli, napos bércorr lejtőjén
már a tölgy az uralkodó. Leérünk a Szattai-patak
völgyébe – jobbra kerüljük a bekerített irtás-újulatot, átlábalunk a vízéren – s máris a túloldal
szálerdejének árnyas szekérútján emelkedünk. A
fiatal fenyvesnél elért bércháton újra DNy-i lesz
az irány. A kedves, füves út sűrű erdei fenyvesek,
lucosok között egy idilli rétre vezet, túloldalát az
egykori erdészház zárja le.

emlékét. Utunkon éppen Vas és Zala megye határán állunk, a XVIII. sz.-i Esterházy és Batthyány
birtokszélt jelölő koronás „E” betűs határkövekből még fennmaradt erre néhány.
Leérünk a Szattát keletről ölelő rétek, szántók sarkára, ahonnan az erdőszél és lucfenyők
között éppen a falu végére emelkedünk. Mielőtt a
műúton balra folytatnánk az utat, érdemes jobbra
besétálni Szattára.

Szatta, a szépen felújított református imaház

A Túlélés fája

Pusztaszattán vagyunk, a név a középkori, a törökdúlás idején, 1588-ban felégetett
Zatha falu helyére utal. A hatalmas hársmatuzsálem, a Túlélés fája mellett – a hajdani falu
szélső háza helyén – kopjafa őrzi az áldozatok

A jelzés a délnyugat felé kanyarodó műúton
hagyja el az utolsó házakat, de rövidesen jobbra,
az erdőszél és a falut nyugatról határoló tágas
szántók, rétek közötti dűlőútra tér. Elmarad
egy fenyves, néhány nyárfa, később a füvessé,
vizenyőssé váló egyenes út az erdő árnyas oltalmába bújik. Elérünk egy észak–déli távvezetéket,
balra, pásztájának nyugati szélén továbbindulva
magunk mögött hagyjuk a szattai mezőket. A
nyiladék átvezet a Nagy-völgyi-erdő fenyvesén,
majd újra megnyílik a táj – ez már a Kerka széles, lapos végeláthatatlan szántókkal megművelt
medencéje. A néhány akácbokor, egy-egy fenyő
nem ad sok változatosságot, de a dűlőút csak eléri
végre Ramocsa temetőjét (kút), majd a Kerka
menti falvakat felfűző országutat. Ezen jobbra
átsétálunk az egyutcás Ramocsán.
Ramocsa első említése Ramcha alakban,
1378-ból származik, az elnevezés feltehetően
személynévből ered. A török időkben elnéptelenedett falu a jelenlegi helyétől keletebbre
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A református imaház udvarán álló harangláb

Ramocsa 1993-ban állított, egyszerű haranglába

végét kerülgető Kerka-patakra, ill. középkori,
XVII. sz.-ban elpusztult templomára utal. Az
egyutcás falu egykor különálló részei, „szerei”
összeépültek, de a XIX. sz. végén épült kódisállásos (timpanonos, oszlopos-előtornácos) módosabb
parasztgazda-házakból még felfedezhető néhány.

húzódott, emlékét a Pusztaramocsa dűlőnév
őrzi, a hódoltság után újratelepült.
A Megye-árok hídjánál Vas megye és az Őrségi
Nemzeti Park határát, Ramocsa végét egyaránt
táblák jelzik. A fasoros műutat mezők, szántók
kísérik át Kerkáskápolnára (buszforduló), ahol a
jelzés csatlakozik a főutcán folytatódó útvonalunkhoz. A turulmadaras világháborús emlékmű,
majd a kocsma mellett érjük el Kerkáskápolna
legérdekesebb látnivalóit.

A református temetőkápolna

A református imaház füves udvarán álló
harangláb mellett pihenő várja a kirándulókat.

Kerkáskápolnai hangulat

Kerkáskápolna első, okleveles említése Kápolnásfalu néven 1428-ból származik.
Elnevezése a szabályozása előtt szinte a kertek

A 2000-ben állított harangláb
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Továbbra is a falu „tengelyét” képező főutcát
követjük, balra szép rétek zöldellnek. A legutolsó
házaknál, kerteknél útelágazáshoz érünk (buszmegálló), a
a Bajánsenyére tartó országútról
balra, a Magyarföldre tartó keskeny műútra fordul. Mezők, facsoportok, bozótos erdőrészletek
kísérnek az Ős-Kerka medre és a szabályozott,
csatornába kényszerített Kerka között, majd a
buszfordulónál elérjük a csendes települést. A
jelzés irányt tartva elhagyja a faluközpontba
kanyarodó műutat, ezért az aszfalton maradva, a
jelzésen keressük fel Magyarföld látnivalóit is.
A szájhagyomány szerint Magyarföldet a XIV.
sz.-ban – mai nevével ellentétben – vendek és
svábok alapították. A későbbiekben Dobrafölde
elnevezéssel bukkan fel, 1900 körül változtatták a
nevét Magyarföldre. Lakossága napjainkban még

A 2010-ben épült, országos hírű fatemplom

az 50 főt sem éri el. A faluház szomszédságában
álló új harangláb 2000-ben került felállításra. A
temető melletti pázsitos dombtetőn álló, országos
hírű, egyhajós, felső részén körablakos fatemplomot 2010. június 18-án, kétezer hívő jelenlétében
szentelték fel. Építésében jelentős érdemei vannak
Rátóti Zoltán színművésznek, aki 2011 szeptemberéig Magyarföld polgármestere volt.
A településszélt a
emelkedő, gyomos
úton hagyja el, de egy jobbkanyar után, egy
szép rét szélén már enyhül a kaptató. Jobbra

a fenyőkkel tűzdelt cserjés kilátást enged a
Kerka széles völgyteknőjére. Elmarad a tisztás,
fenyvesben, majd egy hűvös völgyfő bükkös–
gyertyánosában érünk át a Berki-hegy bércére.

Berki hegyi hangulat

A Berki-hegy szőlői, hajlott törzsű gyümölcsfái, régi présházai mellett végigfutó gyepes dűlőút
hangulata ma még ízelítőt ad a hagyományos
szőlőművelés múltjából. Az erdős hegyoldalak
védelmében nyújtózkodó, napfényes Berki-hegy
egykor a környék legnemesebb nedűit adó szőlőhegye volt, ahol a XX. sz. elején még szeszfőzde is
működött. A Berki-hegyen ma már csak néhány
család ápol egy-két szőlőskertet, óvja présházát.
Beérünk a Csépán-bükk erdejébe, lábunk
alá széles földút kanyarodik. Bükkösben, tölgyesben tartjuk a szintet – a jelzés balra eltér
–a
irányt tartva, fenyőkkel kevert vegyeserdőben, kátyus, helyenként füves szekérúton
folytatódik. Kiérünk a Bajánsenye (jobbra)
– Magyarszombatfa országútra, ezen felfelé

– jobbra szekérút leágazás Kercaszomorra – a
Haricsa bérchátára jutunk. Utunkat a jobbra
letérő széles, kijárt földúton, vegyeserdőben
folytatjuk, jobbról elhagyunk egy földgáztelepet.
Fenyvesben, nyiladékokat metszve, folyamatosan nyugatnak tartva követjük a hátat, az út már
keskenyebb, benőttebb. Balról Magyarszombatfa
felől a Rockenbauer Kéktúra és a csatlakozik.
Szép, vadregényes ez a szakasz, majd jobbra, a
szálerdőbe kanyarodva a Pusztatemetőnek
nevezett kiemelkedésre, a hajdani Szent Venceltemplom helyéhez kalauzol.
A Szent Vencel-templom egykor ezen, az
erdő által teljesen visszafoglalt magaslaton állt.
A domb oldalán körbefutó árok a hajdani védősáncgyűrű maradványa.

Az ellenreformáció hevében, 1732-ben visszafoglalták a katolikusok, de II. József türelmi
rendelete megpecsételte sorsát. A Szent Vencel
templom tetőzete1768 körül villámcsapás miatt
leégett, utána a katolikusok egy kis fakápolnát
használtak, a régi templomot pedig magára hagyták. Amikor a református közösségnek 6 évvel
a türelmi rendelet után lehetőségük volt saját
templom építésére, ahhoz felhasználták ősi templomuk köveit és tégláit. (A templomnak akkor
már csak a puszta falai álltak.)
A temetőt 1843 körül hagyták fel – innen ered
a napjainkban helymeghatározó Pusztatemető
elnevezés.
Rövidesen elhagyjuk a bérchátat, s jobbra
öreg bükkös mohás ösvényén leereszkedünk a
Kerca (Kis-Kerka) völgyébe. A (Fürge cselle
tanösvény) balra fordul, a
jelzésen maradva
átkelünk a szlovéniai Goričko vizeit hozó bővízű
patakon (gázló, kövek). Egy pompás fenyőnél kilépünk Kercaszomor hosszú főútjára – a jobbra
fordul (erre sétálva érhető el a r. k. és a ref. templom),
jelzésű útvonalunk balra, a szomoróci
műemlék harangláb, majd a faluvégi sökfás temető
érintésével Szlovénia felé veszi az irányt.

A templom rekonstrukciója (ŐNP)

Az Őrség legősibb, Árpád-kori kőtemplomának első említése 1208-ból származik.
A templom az Árpád-kori magyar határvidék ún. őrállói számára alapvető viszonyítási
pont volt, mellette haladt el a Magyarországot
Olaszországgal, a Kerka völgyét Szerdahellyel
(ma Središče) összekötő út. A XV. sz.-ban az
Őrség elsők közt említhető egyházas helye volt,
kialakult az 1452-ben Kápolnáskercaként, majd a
XVI. sz. elején Szentviszlóként (a Vencel magyarítása) jegyzett aprófalu, az „őrállók” református
hitre tértek. A templom a török hódoltság utolsó
éveiben megrongálódott, de 1698-ban a helyiek
újjáépítették, szomszédságában iskolát emeltek.

A református harangláb

Kercaszomor, a Kerca (Kis-Kerka) völgyében
csaknem 4 km hosszan nyújtózó, egyutcás település 1942-ben az Árpád-kori eredetű Kerca és
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Szomoróc egyesítésével alakult ki. Őrségi, határvédelmi szerepüket igazolja az 1208-ban kelt
oklevél: „villa speculatorum Kurcite – Kerca az
őrök faluja”. A XVI. sz.-tól mindkét település
Batthyány birtok, a török csak a XVII. sz.-ban
zaklatta. Az I. világháborút követően Szomoróc
az őrfalu hagyományaihoz méltó nemes tettet
vitt véghez: 1920 augusztus elsejének éjszakáján
határőrei és helyi férfiak fegyveres rajtaütéssel kiűzték a színmagyar települést az antant
demarkációs vonalának önkényes átlépésével
Szomorócot a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság
részének tekintő csapatokat. Az antant határmegállító bizottsága Szomorócot 1922 febr. 9-én
visszacsatolta Magyarországhoz. Ennek megörökítésére az új, Sopronban öntött harangra a
következő felirat került: „Jugoszláv uralom alóli
felszabadulás emlékére szerezte Szomorócz község
lakossága 1922 évében.” A magyar országgyűlés
2008-ban „Communitas Fortissima” (A legbátrabb falu) címet adományozott Kercaszomornak.

A római katolikus templom

elnevezése. A díszítésektől mentes, kb.150 cm
magas tölgyhasábokat a reformátusok sírjainál
verték le, így a sökfák a felekezeti hovatartozás
jelképei voltak.

„Legyen béke Magyarországon”

A református templom

Az 1877-ben épült egyágasos (ref.) szomoróci
harangláb egyébként az Őrség egyik, a maga
nemében ritka építészeti értéke. A négyszögletű, boronafalú épület „szoknyája” cseréppel
fedett, a tölgyfaágason rögzített harangot apró,
nyolcszögletű, fazsindelyes sisak védi. A kercai
falurészen álló református templom az egykori
Szent Vencel-templom köveinek felhasználásával 1788–90-ben épült. A szomoróci református
sírkert, a „sökfás temető” a faluvégen kereshető
fel. A sökfa (sögfa, süvegfa) a fejfa őrségi, régies

Sokat megélt, árnyas, öreg kocsiúton érjük el a
szimbolikussá vált magyar–szlovén országhatárt,
ahol a „Legyen béke Magyarországon!” feliratú
oszlop búcsúztat.
Az országhatár erdősávját elhagyva a KisKerka tágas, nyitott völgyteknőjében jutunk be
az Őrség hangulatát árasztó Goričko (Vendvidékidombság) első településének, Domanjševci
(Domonkosfa) Bükkalja részének házaihoz.
Rátérünk a Hodoš felől élesen a faluba kanyarodó főútra, érintjük az egyszerű haranglábat.
Domanjševci (Domonkosfa) neve először
1431-ben, Domonkusolcz alakban jelenik meg.
A Kis-Kerka völgye a régmúltban is lakott volt,

erről tanúskodnak a 2000 éves halomsírok. A
településtől északra a Vas-lik dűlőnév a XI. sz.-i
gyepvas kitermelésre utal.
A főút élesen balra fordul, de utunkat
a Domanjševci „tengelyét” képező utcán,
Pestaszer településrészen át folytassuk. Egy hármas műútelágazásból balra, a Bedőkeszeren át,
kövesúton kanyargunk fel a völgyteknőt délről kísérő ligetes bérchátra (Stari br./Öreg-h.),
ahol Domanjševci legfontosabb látnivalójához,
a Szent Márton-templomhoz érünk.

A Szent Márton-templom

A XIII. sz.-i, téglából épült, keletelt Szent
Márton-templom 1872. évi átépítése ellenére
őrzi a román stílus jegyeit, de egykori freskói
már megsemmisültek.
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aszfaltútra, néhány lépés a hársfák vigyázta,
1902-ben felszentelt, neoromán evangélikus templom. A temető mellett, rétek, szántók és néhány
facsoport kísér le a Domanjševci délnek tartó
főút kanyarjába. Ez jobbra átvezet a Domolikpatak nyitott völgyén, majd felkapaszkodik
Pusztaszer házai közé. Elérjük az erdő szélét –
jobbra pompás kilátás nyílik a végigjárt bérchátra
és két templomára – utunkat az országútról balra,
egy szelídgesztenye mellett kezdődő, szántószéli
szekérúton folytatjuk. Átvágunk a Veliki breg
(Nagy-hegy) zárt, bükkel kevert gyertyános tölgyesén, majd szántók, szőlők között, végül egy
akácoson át leérünk a Središče (Szerdahely) felé
tartó műútra, melyen balra már fel is tűnnek az
első házak.

A gerincen továbbvezető kavicsos útról
le-lelátunk a Kis-Kerka völgyében húzódó
Domanjševci. Kilépünk a településről felvezető

Az evangélikus templom

Szerdahely, a református templom

Središče (Szerdahely), a szép fekvésű aprófalut jórészt magyarok lakják. Első írásos említése
egy 1366-ban kelt birtoklevélben lelhető fel:
„Zerdahel in districtu seu valle Welemer” – vagyis
Szerdahely Velemér (Magyarország) kerületéhez tartozott.
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Prosenjakovci (Pártosfalva) neve először
1448-ban, Proznyofolua alakban, majd 1455ben Proznyakfalua formában, a Prosznyák
család birtokaként került említésre. Vas vármegye monográfiája (1898) még Prosznyákfa
néven említi.
A település közepén (buszmegálló) keresztezzük a Magyarszombatfa (balra) – Selo (jobbra)
főutat. Ezen érdemes kitérőt (kb. 2 km) tenni a
Lak határában álló rotundához, a Szent Miklóskörtemplomhoz. Az országút átvezet egy erdős
hegyháton (Notranje gorice), majd szántók között
éri el a rotundához vezető rövid sétaút elágazását (parkoló, buszmegálló, információs pont, ill.
étterem).

Utunkat a falucska „főutcáját” élesen jobbra
elhagyó, keskeny aszfaltúton, a Magyarszombatfa
felé igyekvő Curek vízfolyását kísérő völgyoldal üde rétjei között lefelé folytatjuk. A patakhíd
után sűrű, fenyőkkel kevert vegyeserdőben
kanyarogva kapaszkodik az út, majd a lapos
bérctetőkön átvágva ereszkedni kezd. Szántók
(Puszta-telek) szélére érünk, megpillantjuk
a Ratkovski (Rátka-) patak völgyteknőjében
húzódó Prosenjakovci (Pártosfalva) házait.
Leérünk a völgyet kísérő főútra (jobbra a pataknál a hajdani Koltai-malom épülete), melyen
balra fordulunk.

Selo legkorábbi említése a XIV. sz. közepéről származik, „seu valle Lak Sancti Nicolai” (a
Szent Miklós völgyében) jelöléssel. A településtől
északra áll az országosan is kiemelkedő jelentőségű műemlék templom, a XIII. sz.-i rotunda
(Szent Miklós-körtemplom). Az 1846-os átépítést korrigáló 1956. évi rekonstrukciónak is
köszönhetően szinte teljesen épen fennmaradt,
tipikus román kori körtemplom feltehetően egy
középkori kolostoregyüttes része lehetett. A XV.
sz. végén készült gótikus oltár a Magyar Nemzeti
Galériába (Budapest) került, helyén Krisztus
keresztre feszítésének barokk jelenete látható.
Pártosfalváról Kobilje felé továbbindulva a
Ratkovski (Rátka-)patak tágas, nyitott, erdős
hegyoldalakkal kísért, alig-alig lejtő völgyteknőjét követjük. A vízfolyástól elkanyarodó
országútról jobbra leágazó kövesúton rövid
kitérő az elvadult parkban álló, elhanyagoltságában romossá vált pártosfalvai Matzenau-kastély.

A román kori Szent Miklós-körtemplom, a Rotunda

Az eredetileg a Batthyány család neoklas�szicista, egyemeletes, hajdan fényűző kastélyát
az 1840-es években olasz mesterek építették.
1876-ban már várként tartották számon, bár
tulajdonosai főként nyári lakként használták.
A Kőszeghy- ill. Craigher-kastélyként is jegyzett

épület 1900-ban került a cseh származású Carl
von Matzenau gróf tulajdonába.
A műút szántók között, majd egy erdőfoltot
(jobbra tölgymatuzsálem) érintve, nyílegyenesen
fut be Pordašinci (Kisfalu) házsorához.

Továbbra is a nyitott völgyteknőt követi az
országút, a jobbra tekergő fasor a Rátka-patak
medrét jelzi, amint a Kobiljski (Kebele-)patak
felé igyekszik. Motvarjevci (Szentlászló) határában betorkolik a Cikečka vas (Csekefa) felől
érkező műút – jobbra az egyesült vízfolyás egykor malmot hajtott –, egy kőrisfasor mellett érjük
el a település református templomát.
Motvarjevci (Szentlászló) első említése 1338ból származik „Villa Sancti Ladislai” formában.
A XIV. sz. végén Kebelezenthlazlo elnevezéssel a
Széchy család birtoka. Az 1901-ben állított ref.
harangláb 1968-ban templommá bővült, hiszen
a falu lakosságának többsége református vallású.

Kisfalu, a református harangláb

Pordašinci (Kisfalu) a Ratkovski (Rátka-)
patak széles völgyében fekvő egyutcás (valóban) kis falu. Neve először 1376-ban tűnik fel
Perdasynch formában. Vas vármegye monográfiája már a Kis-falu elnevezést használja. Az
1926-ban ácsolt fa harangláb védett, 1995-ben
felújították.

Megpihenhetünk a hangulatos horgásztó partján

Útkereszteződésbe (buszmegálló) érünk – a
főút balra tér – utunk irányt tartva vezet ki a faluból. Híd visz át a Kebele-patak felett, búcsút int
egy öreg tölgy, majd az erdős hegyoldalt kísérő
kavicsos út egy hangulatos horgásztóhoz ér (pihenőhely). Utunk csakhamar élesen balra, széles
szántók közé fordul, s egy kis tavacskát érintve,
a patak mentén bevezet Kobilje központjába.

A Szent György-templom

Kobilje erdős hegyhátak között, a szőlőkertes Sveti Martin (Szent Márton-)hegy lábánál, a
Kobiljski (Kebele-)patak völgyteknőjében fekszik. Környéke már a kőkorszakban is lakott
volt, az ókorból előkerült leletek a rómaiak
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letelepedésére utalnak. A falura és templomára
vonatkozó legkorábbi adat 1271-ből származik,
miszerint (fordítással) „a zalai várföld Kebele,
ahol a Szent Mártonnak szentelt templom áll”. A
Kebeleyscentmartun elnevezés 1338-ban bukkan
fel, az őrhelyként is számon tartott kőtemplom
a Szent Márton-hegyen állt, s a faluval együtt
a törökdúlás idején, 1627-ben pusztult el. Az
elhagyatott Kebelepuszta csak a XVIII. sz.-ban
települt újra, a XIX. sz.-ban a föld- és szőlőművelés mellett a helyi ipar is felvirágzott . A falu
közepén álló Szent Márton-plébániatemplomot
1925-ben szentelték fel.

Kebele, a Szent Márton-plébániatemplom

A templomtól a dél felé tartó utcán indulunk
tovább, az Y alakú elágazásban a jobbra tartót
válasszuk. Mellőzzük az iskolát, majd a szántók
között futó műút érinti a temetőt, s végül felér
az erdőszélre. Emelkedünk, elhagyjuk egy burkolt dűlőút elágazását (kereszt), a következőre
(présház, mellette pihenő) viszont jobbra befordulunk. Szépen gondozott szőlők között jutunk
fel a Sveti Martin (Szent Márton-)hegy csúcsa
alatt álló, közelmúltban épült kápolnához.
A Szent Márton-hegy (230 m) szőlőlugasos
magaslatán 1991-ben szentelték fel a Szűz Mária
Béke királynője kápolnát ott, ahol a törökdúlás
idején elpusztult Szent Márton-templom állt. E
régi középkori kőtemplomra egy öreg képoszlop
és tábla emlékeztet „na tem mestu je stala stara
kobiljska cerkev” (ezen a helyen állt a régi kebelei templom) felirattal.

A Szűz Mária Béke királynője-kápolna

Kiérünk egy merőleges aszfaltútra, ezen lefelé
folytatjuk utunkat a szőlőhegyen. Figyelem! A
keskeny műút éles jobbkanyarjából balra, a
szőlők közé ereszkedő dűlőútra térünk, majd
„elnyel” a szőlőket itt lezáró erdőrész. Ösvényen
botorkálva, balra tartva jutunk le egy ligetes
völgyecskébe, kilépünk a jobbról érkező köves
kocsiút kanyarjába. Ez rövidesen balra búcsút
int a Kebele medencéjét kitöltő szántóknak, s
az erdő mélyére fúrja magát. Egy darabig még
elkísér a völgytalp vizenyős tisztásláncolata,
majd az egy-egy fenyővel ékes vegyeserdőben
felérünk a völgyfő nyiladékkal metszett útelágazásába. Balra, sétányszerű kövesúton, szép sűrű,
árnyas szálerdőben, majd fenyvesben érünk
át arra a keresztben futó kavicsos útra, amely
balra Dobrovnik (Dobronak), jobbra pedig az
ún. Vogler-ház felé tart.

Útvonalunk a kereszteződésből dél felé,
Dobronak irányába, egy lapos bércháton folytatódik. Gyertyános-tölgyeseken, majd sűrű

vegyes állományokon át, végül egy fiatalos mellett kijutunk az erdőszélre. Szőlők, présházak
mentén lejt az út, egy diófa alatt pad és asztal
csábít pihenőre. Kiterjedt szántókhoz érünk, a
balról betorkolló, présházak kísérte dűlőúton
érdemes sétát tenni a Szent Orbán szoborhoz és
az ampelográfiai kerthez.

gorice (Bors-hegy) szoknyáján futó, présházakkal
kísért földutat metszve egy csapáson felkapaszkodunk a szőlőhegy füves gerincére.
A Boršove gorice (Bors-hegy 217 m) szőlőkertes, a Mura medencéjére néző, napos, déli
kitettségű bércén először kapunk ízelítőt az utunkon sorra következő, a borkultúrához ideális
fekvésű szőlőhegyek – különösen szüret idején
felejthetetlen – hangulatából.
Balra kísérjük a bérctető szőlőparcellák
között futó, gyepes dűlőútját, mely rövidesen
jobbra kanyarodva, már aszfaltútként vezet le
a Bukovnica (Bakónaki-patak) völgyét követő
műútra. A völgyfenék szántóinak és a műút
végén parkoló, információs tábla és iroda, ill. büfé
jelzi: a Bukovniško jezero (Bakónaki-tó) – Sveti
Vid (Szent Vid-)kápolna, a környék közkedvelt
kirándulóhelyének „kapujába” értünk. Az aszfaltút mellett fenyők szegélyezte kavicsos sétány
vezet el a Bakónaki-tó duzzasztógátjáig.

A Szent Orbán-szobor

Az elágazásból továbbindulva dél felé megnyílik a táj: a Mura tágas, sík medencéjének északi
szélén állunk, a közeli Dobrovnik (Dobronak),
a középkori mezőváros hívogató tornya, a XVIII.
sz.-i Szent Jakab-templom ismét kitérőre hív –
mivel útvonalunk jobbra tér.
A szántók övezte dűlőút egy kereszthez ér, s
kettéválik – a bal ágat választjuk, majd a Boršove

A Bakónaki-tónál

Az erdős hegyoldalak között kéklő Bakónakitavat a Bakónaki-patak felduzzasztásával,
1948-ban hozták létre. A tó és környéke természetvédelmi területként vonzó, látogatott
üdülő- és rekreációs körzet. A tó körül erdei
tanösvény vezet.

Szüret a Bors-hegyen

A gáton balra, végén a vízfelesleg-csatorna
feletti gyaloghídon, majd fenyők őrizte lépcsőkön
hagyjuk el a tó tükrét. A gyertyános-tölgyesben
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tekergő, egy vízmosáson is átvágó ösvény rögvest
a Szent-Vid-kápolnához kapaszkodik. Jobbra
fapallós sétány vezet le a Szent-kút forráshoz.

egymást, amelyek jótékonyan hatnak az emberre.
Összesen 26 energiapont van kijelölve. A szépen
foglalt, bővizű Szent-kút forrásvize évszázadok
óta gyógyító, csodatévő hatásáról ismert.
Széles, kavicsos sétányon, bükkel kevert szálerdőben emelkedünk, majd (sorompó, parkoló)
szőlőparcellák, gyümölcsfák, kertek, présházak
közé kapaszkodik az út (jobbra II. világháborús
partizán síremlék). Felértünk a Strehovski Breg
bércére, balra, a szőlőhegy szép kilátású, kitérésre
érdemes gerincére (régi présházak, pincesor) tartó
aszfaltút elágazásánál (tavacska) megtekintésre
érdemes a tájház.
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A tájház

A Szent Vid kápolna és a Vid-kút

A sűrű szálerdő árnyékában álló Szent Vidkápolna egy hajdani gerendatemplom helyén,
1820 körül épült. A Szent Vitus oltalmába ajánlott
templomokat, kápolnákat általában magaslatokra építették, hiszen Szent Vid a szem, a látás
védőszentje (a délszláv nyelvekben a vid látást
jelent). A kedvező és káros sugárzás kutatói szerint a kápolnánál két olyan energiavonal metszi

A Strehovski Breg ( 253 m) tetején futó keskeny műutat pincék szegélyezik, a hegyoldalban
gondozott szőlőtáblák húzódnak. Az útvonal a
közelmúltban borúttá alakult, a szőlőhegy lábánál fekvő Strehovci borosgazdái egyesületbe
szerveződtek, s megnyitották pincéiket a turisták előtt. A régmúltban is szlovénok (vendek)
lakta település a mai helyén a törökdúlást követően alakult ki.
A szőlőhegyi elágazásból a jobbra tartó kis
műúton, kertek, présházak között indulunk
tovább, majd egy fakeresztnél jobbra, dűlőútra
fordulunk. Szántók, szőlők között újra elérjük az erdőt. Itt balra, az erdőszél közelében,
gyertyános-tölgyesben jutunk át egy tölgyessel
majd akácossal borított dombhát lejtős ösvényére. Leérünk a dombról, jobbra átlábalunk egy

hordalékos vízmosáson, s kilépünk a sűrűből. Az
erdőszélen öreg akác int búcsút. Átkanyarodunk
a következő szőlőhegy szoknyáján elterülő
réten, majd kilépünk a dobronaki országútról
felvezető aszfaltútra. Ezen jobbra, gondozott szőlőparcellák, házak, egy-egy gyümölcsfa mellett
kanyargunk felfelé, egyre jobban lelátunk a Mura
megművelt földekkel felosztott tágas medencéjére. Felérünk a Gaj (Liget) bércére, ahol a kedves
Mária-kápolna (mögötte pad és kút) köszönti
az érkezőt.
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Hangulatos nádfedelű ház mellett haladunk el

Filovci területéről rézkori leletek kerültek elő,
környékén halomsírokat tártak fel. Első írásos
nyoma 1322-ből Fyloch alakban ismert, 1366ban, mint I. (Nagy) Lajostól elnyert királyi birtok
kerül említésre. A XIX.–XX. sz. fordulója táján
élte fénykorát fazekassága, melyet – turisztikai
látványosságként – fazekasműhellyel, -múzeummal, s a jellegzetes fekete kerámia égetésével máig
sikerült megőriznie a helyi szlovén lakosságnak.
Az egyszerű templom mellett tábla emlékezik
Oslai Oswald Józsefre, a filozófia és a teológia
magiszterére, a hittudomány professzorára, íróra.

A Mária-kápolna

A Gaj (Liget) hangulatos szőlőhegyének orrán megbújó, fehérfalú Marija, kraljica
družine (Mária, a családok királynője-)kápolnát
„Máriának hálából állította a Gutman házaspár,
Jožef és Barica 1998-ban”. A szőlőtövek között
van a világ legöregebb szőlőtőkéjének a hajtása
is, melyet a kápolna mellé ültettek. A szőlőskert
borát Márton-nap táján megáldják, s különleges alkalmakra tartogatják. A hegyen itt is borút
kalauzol.
Kilépünk a keresztező, keskeny műútra – túloldalán fehérfalu, nádfedeles ház –, utunk ezen
jobbra, a bérctetőn folytatódik, balra, a kálváriastációk mellett Filovcira juthatunk le.

A hegyoldali szőlőparcellák útnak támaszkodó házikói között északnak tartunk, nyugat
felé a Filovski Breg hasonló hangulatú bércére
pillanthatunk át. Elérjük az erdőt (pihenő), balra,
bozótos vegyeserdő ösvényén jutunk át arra a
kavicsos útra, amelyen ismét balra, akácosban
indulunk tovább. Mielőtt kiérnénk az erdőből,
hirtelen jobbra, benőtt csapásra térve, egy tölgymatuzsálem mellett lemegyünk egy csermelyhez
(bürü). A túloldalán üggyel-bajjal követjük a

Kilátás ÉNy felé a hegytetőn lévő pihenőtől
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Tölgyesben vágunk át egy keresztező völgyön...

A Szent Orbán-kápolna

vízfolyást, majd egy füves pásztára felkapaszkodva kísérjük tovább és átvágunk a következő
dűlőútra. Ezen felfelé szinte elveszünk a szőlőparcellák között, különösen ahol balra, egy présház
melletti ösvényen kell átjutnunk a Filovski Breg
aszfaltozott gerincútjára. Sövénysorok szorításában érünk át a bérctetőn (jobbra kereszt és
pihenő), nyugat felé megpillantjuk Bogojina
nevezetes templomának bástyaszerű, fehér tornyát, a távolban feltűnik Vučja Gomila gerincen
ülő, idilli látványt nyújtó kápolnája. A szőlőhegy
gerincén futó bitumenutat présházak, sövények
kísérik, a hegyoldal szőlőparcelláinak fürtjeit szüret előtt erre is madárijesztő szélkereplők védik.
Az erdőszél előtt a szőlőt szántó váltja fel, az Y
elágazásban balra térünk, majd befordulunk egy
öreg tölgyes ösvényére. Délnek fordulva kiérünk
a szántó szélére, majd a nyugati irányt felvéve
szőlő, rét és az erdő határán (magasles) vezet a
gyalogút. Ismét elnyel az erdő sűrűje, tölgyesben
vágunk át egy keresztező völgyön, s vízmosásán.

Fellépünk a túloldali szántó szélére, a gyertyános-tölgyest egy-egy bükk szegélyezi. Az ösvény
betér az erdőbe, de a csaknem szemből érkező
öreg szekérúton élesen balra tartva felkapaszkodunk egy újabb szőlőhegy, a Trnavski Breg
bérckúpjáról észak felé igyekvő erdei földútra.
Legelő rétje alatt, egy fenyő mellett útcsomópontba érünk – befordulunk a jobbra elágazó
keskeny aszfaltútra. A hegy lábánál szántók, rétek,
szőlők és házak között, egy hatalmas tölgy, majd
egy hárs mellett jutunk előre. A jobbról betorkolló árnyas mélyúton érdemes felkapaszkodni a
Bogojina feletti szőlőhegyre (Vršic) – az 1829-ben
emelt hangulatos Szent Orbán-kápolna (bejárata
előtt mézédes szőlőt termő lugas, nyugati falában
feszület), a csúcson pedig a háromszintes gerendakilátó körpanorámája megéri a fáradtságot. A
hegylábi utca levezet Bogojina és környéke nevezetességéhez, a hegyoldalban álló Plečnik-féle
Fehér Galamb-templom lépcsősorához.

Krisztus mennybemenetele templom
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Gyönyörű hárs vigyázza utunk

Krisztus mennybemenetele templom déli homlokzata

Bogojina régi település, már 1208-ban említik az írások Bogin néven. Birtokosai a Bánffyak,
a Nádasdyak, majd az Esterházyak voltak, a településen magyar szót ma már nem lehet hallani.
Bogojina és környéke legjelentősebb
építőművészeti remeke a távolabbról hófehér várkastélynak tetsző, Jožef Plečnik
tervezte Fehér Galamb-templom (Plečnikova
cerkev), melyet a neves szlovén építész a régi,
gótikus eredetű templom részeinek felhasználásával az 1920-as évek végén alkotott, és Krisztus
Mennybemenetelének tiszteletére szenteltek fel.
Az útelágazásból (ahol Szent Flórián képoszlopa áll) útvonalunk jobbra (gesztenyefa), a
temető és egy tölgyfasor között észak felé forduló műúton folytatódik. Rétek, egy-egy
fenyő, présházak, szőlők s egy felhagyott gyümölcsös után elérjük az erdőt. Az irtásföldek
között, vegyeserdők mellett futó poros kövesút
a Bogojinski (Bagonyai-)patak völgyét kíséri,
majd egy gázlóval (mellette gyaloghíd) átkanyarodik a galériaerdő rejtette vízfolyás túloldalára.
A vegyeserdőben gyertyánt, bükköt, fenyőt figyelhetünk meg, majd kibukkanunk a Vučja Gomila
településrészeit körülölelő szántókra. Az első házcsoporttól már bitumenes a szilvafák szegélyezte

út, északról ránk mosolyog a falu magaslaton álló
kápolnája. Az Y elágazásban a bal oldali, sövény
védte dűlőutat választjuk, majd a következő
útcsomópontban egy nyírfák árnyékolta padon
megpihenhetünk. A jobbra tartó út Džubanov
Breg falurészre tart. Szilvafák és szántók (sarkában hársfa) kísérnek át egy erdős völgyfő legfelső,
nyitott zugán, majd ismét szántó szélén emelkedve felérünk Vučja Gomila Ambružov Breg
elnevezésű részére, a keresztező országút (buszmegálló) mentén sorakozó házaihoz. A műúton
– kitérőt téve – felsétálhatunk Vučja Gomila
dombtetőn ülő kápolnájához, északnyugat felé
a szomszédos hegygerinc településének (Suhi
Vrh) hasonló tornyát láthatjuk.
Vučja Gomila több, a ligetes, dimbes-dombos
tájon szétszóródott, keskeny utakkal összekötött
kedves kis falurész (Džubanov Breg, Ambružov
Breg stb.) alkotta település. Ott, ahol a legmagasabbra (290 m) fut fel a Tešanovci –Selo országút,
a temető szélén áll az idilli hangulatú, az 1900-as
évek elején épült neogótikus kápolna.

A Vučja Gomila kápolna
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Az országút túloldalán folytatódó csapás
egy hangulatos kis bükkösön fúrja át magát.
Rövidesen ismét megnyílik a táj: a rétek, szántók, kisebb szőlőparcellák, erdőrészletek bájos
látványát az alattunk vonuló völgyön túli magaslaton ülő kápolna teszi teljessé. Füves ösvényen
ereszkedünk a nyitott hegyoldalban, balról meg-

kerülünk egy akácost (villanyvezeték) és egy rétet,
jobbról pedig a szántó kiöblösödését. Dél felé, a
völgytalp erdejének és a hegyoldal szántóinak,
rétjeinek határán, később füvesaljú akácosba
térve vezet az ösvény. Egy éles jobbtörés után
keresztezzük a Sukičev-patakot (gyaloghíd),
majd a nehezen követhető, bozótos csapáson
két szántóterület széle között kanyargunk (villanyvezeték). Végre egy jól járható, gyepes, erdei
útra léphetünk. A füves akácosban feljutunk
egy keresztező földútra – jobbra az erdősarokból Zsidahegy kápolnájának inthetünk búcsút
–, itt utunkat balra, délnyugat felé, a vegyeserdőben folytatjuk. Hatalmas szőlőtáblák szélére
érünk: a Jelovškov breg tetején járunk, vendéglők-borozók csábítonak pihenőre. Aszfaltúton
keresztezzük a Tešanovci –Suhi Vrh országutat

(jobbra büfé, buszmegálló), majd rövidesen már
a szőlőhegy bércorráról gyönyörködhetünk a
Muravidék síkságára nyíló kilátásban – jól látszik Moravske Toplice és Martjanci is. Egy diófa
mellett derékszögben jobbra fordulunk, a szőlőtőkék nedűit itt is borozó kínálja. A dűlőút lejteni
kezd, a szőlőt és az utolsó házat két éles bal/jobb
iránytöréssel elhagyjuk. A gyalogút vegyeserdőben tekereg, bürüvel keresztezünk egy vízmosást,
és áthámozzuk magunkat a villanyvezeték-pászta
cserjéin. Az akác után tölgyes következik – az
ösvény már jól követhető. Kiérünk egy főútra,
ezen balra kiterjedt szántók közé jutunk. Az
útkereszteződésben a jobbra tartó, kavicsos úton
induljunk tovább. Átvágunk a Ribnjek vízfolyást
rejtő erdősávon, egy balkanyar után kilépünk
az egyutcás Brezje műútjára. Erről balra füves,
szántók között futó dűlőútra térünk – keletre a
patak galériaerdeje látszik, dél felé a Muravidék
síkságát lezáró távoli vonulat kéklik. Beérünk
Moravske Toplice egyik szélső utcájára, majd egy
szakaszon a Suhi Vrh felől érkező országút járdáját követjük. A jobbra elágazó utcán, majd balra,
új házsorok között érünk be a gyógyfürdőjéről
nevezetes Moravske Toplice főterére.
Moravske Toplice, a napjainkra nemzetközi
jelentőségű gyógyfürdő- és rekreációs üdülőközponttá fejlődött hajdani kistelepülés neve
legkorábban egy 1366-ban kelt birtoklevélben,
a szentmártoni külterület említéseként fordul elő.
Szlovénia viszonylag kis területe ellenére igen
gazdag gyógyforrásokban, ezek egy része már a

Az evangélikus templom

római korban ismert volt. A XIX. sz. végétől, a
fürdőkultúra monarchiabeli térhódítása nyomán,
de különösen az utóbbi évtizedekben nagy lendületet vett a termálvizek hasznosítása. A több
mint egy tucat szlovéniai gyógyturisztikai üdülőközpont közül kiemelkedik Moravske Toplice.
A több mint 1100 m mélyről feltörő 72°C-os
termálvíz reumatikus és bőrbetegségek gyógyításához, utókezelésekhez javallott. A XXI. sz.-i
egészségmegőrző, gyógyító szolgáltatásokkal ellátott fürdő- és wellnesshotel-komplexum európai
színvonalú üdülőközpont képét tárja elénk.
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Utunkat a templomtól nyugat felé, a
Muraszombat (Murska Sobota) irányába tartó
országúttal párhuzamos kerékpárúton, erdő,
majd szántó mentén folytatjuk, végül a műúttól elkanyarodva, a sportpálya mellett beérünk
Martjanci központjába, ahol a híres Szent
Márton-templom áll.
A templom főhomlokzata

Freskó a Szent Márton templomban

Martjanci neve először 1365-ben jelenik
meg az írásokban, 1366-ban uradalmi kerületközpontként jegyzik. A reformáció térhódítása
idején, a XVI. sz. végén a településen állították
össze, majd terjesztették a martyánczi énekeskönyvet, amely a vend nyelv első írásos emléke.
Martjanci országosan is kiemelkedő jelentőségű műemléke a r. k. Szent Márton-templom.
Nyugatra néző homlokzata felett zömök tornya
őrködik, nyolcszög-záródású szentélyének latin
felirata szerint „az 1392. esztendőben építtetett
ez a templom azoknak a szenteknek a tiszteletére,

akiknek ereklyei itt vannak.” A külső falfreskó
Aquila János munkája, s az utazók védőszentjét,
Szent Kristófot ábrázolja. Arcvonásain, viseletén
a honfoglaló magyarokról élő legendák hatása
ismerhető fel. A templombelsőt is Aquila János
európai szinten is felbecsülhetetlen értékű freskói díszítik. Különösen a templom belsejében
található falfestmények értékesek, hiszen Aquila
János szent Márton életútjának legfontosabb
állomásait örökítette meg. Így megcsodálhatjuk a jelenetet, ahol Amiens kapujában megosztja
palástját a koldussal, továbbá a három halott vitéz
feltámasztását, valamint a szent Márton halálát megörökítő freskót, amely azért is érdekes,
mert Márton halálos ágya mellett összegyűltek
a papok. Lehet, hogy ez is Szent Márton összekötő és egyesítő szerepére utal.
A templomok között dél felé, a Noršinci irányába tartó műúton indulunk tovább, de jobbra,
majd balra, utcákra térve, kerékpárúton hagyjuk
el a települést.

A Mártonhelyi-patak hídjától szántók közé,
nyugat felé fordul a kerékpárút. Elmarad a
Nemčavci sport- és rekreációs központ, keresztezzük az R232-es főutat, beérünk Nemčavci
házai közé.
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Nemčavci kis község Muraszombat szomszédságában. A falut 1365-ben Széchy Miklós
horvát bán és testvére Domonkos erdélyi püspök kapta királyi adományként több környező
faluval együtt.. Az egyik útkereszteződésben
neoromán stílusú harangtorony és a hozzá kapcsolódó kápolna áll.

A főutca folytatása kerékpárútként vezet be a
Muraszombat északkeleti részén kiépült kisipari-üzleti övezethez. Balra, majd a körforgalomnál
(benzinkutak) jobbra fordulva, főutakon, a hodosi
vasútvonal aluljáróján át, a Lendvai utcán érünk
be Murska Sobota (Muraszombat) belvárosába.
Útvonalunk a tágas parkban álló várkastély, az
evangélikus templom, a Szent Miklós székesegyház, a hotel és a busz- és vasútállomás, valamin
egyéb kulturális és gazdasági infrastruktúra felfűzésével vezet keresztül a városon.

A MurASZOMBAT – Zreče szakasz
Murska Sobota (Muraszombat,
németül Olsnitz – a régi szlovén
Sobota névből) évszázadok óta a
Mura-vidék központja. A városnak
12 ezer lakosa van, szélesebb környezetével együtt a lakosok száma pedig eléri
a 20 ezret. A város lakossága többnyire szlovén,
de él itt roma közösség és egy kisebb magyar
közösség is. Kis folyócskája – a Ledava – a kb.
10 km-re délre kanyargó Mura egyik mellékága.
Gazdag őskorszaki, valamint római kori és
korai középkori régészeti leletek bizonyítják,
hogy mai Muraszombat térsége már ősidőkben is
lakott területet volt. A korai írásos források elsőként a szent Miklós templomot, valamint Belmura
térségét említik, amelynek legnagyobb települése
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A Széchyek hajdani várkastélya
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Muraszombat volt. Murazombota néven először
egy 1348-as okirat említi, 1366-ban pedig már
városként jegyzik. A város kirakodóvásárai már
a középkorban ismertek voltak, úgyszintén érdekessége, hogy 1919-ben itt alapították meg az
önálló Murai Köztársaságot, a hat napig élő, első
bolsevista képződményt a mai szlovén területen.
A mai reneszánsz várat Muraszombatban, az először 1255-ben említett, egykori középkori Bel
Mura vár alapjain, a Széchyi család építtette a
16. században. Széchy Julia és férje, Kéri Ferenc
1687-ben, a várat a birtokkal együtt, Szapáry
Péternek adta el. Muraszombat az 1. világháború
végéig a Szapáryak birtokában volt, a 18. században barokkosított várat pedig a muraszombati
önkormányzatnak adták el. A tízhektáros park
közepén lévő várban ma a Tartományi Múzeum
működik. A vár keleti oldali főportáljától fasor
vezet az evangélikus templomot is magába foglaló, 1910-ben, Gerley Ernő építész tervei alapján
épített, neogótikus épületegyüttesig. A 2006 óta
székesegyházként működő Szent Miklós plébániatemplom első írásos említése 1297-ből

A Szent Miklós-plébániatemplom

A Szent Flórián-kápolna

Krog (magyarul Korong, németült Kroth) település térsége már az őskorban is lakott terület
volt, a gazdag régészeti leletek közül is kiemelkedik a mai Szlovénia területén található legrégebbi
urnás sírhely, illetve a 3500 évvel ezelőtti, rézkori kultúra legnagyobb közép európai urnás
temetkezési helye. A falu első, a település fazekas hagyományaira utaló írásos említése, „Kurug”
néven, 1298-ból származik. A település másik
érdekessége az 1849-ben épült Szent Flórián
kápolna.
A kápolnánál jobbra fordulva, a temetőnél
hagyjuk el a falut. Végtelen szántók között fut
a nyílegyenes műút, érintjük a délnyugatra eső
falvak, Satahovci) és Murski Črnci temetőit is.
Irányunkra kanyarodik a Muraszombat–Radenci
3-as főút, tanácsos az országút menti füves pásztán haladni. Elmarad Gradišče temetője is,
beérünk és átmegyünk az összeépült Tropovci
és Tišina településeken.

származik. A 14. századból fennmaradt festett,
keresztbordázatú gótikus szentély, mai alapját
1910 és 1912 között, a Takács László tervei alapján történt alapos átépítéssel nyerte el.
Muraszombatot délnyugat felé, előbb főúton
(Cankarjeva ulica), majd balra a Kroška ulica
vonalán hagyjuk el, majd a szántók között futó
műúton (mellette kerékpárút) Krog településre
érünk.

A Mária születése templom gótikus elemei

Tišina neve 1347-ben (Tystina), Tropovci
pedig 1365-ben (Tropoch) szerepelt először
írásban. Mindkét falu a XIV. sz. második felétől Széchy, majd a XVII. sz. végétől Szapáry és a
Batthyány-birtok volt.
A legnevezetesebb látnivalója a Kisboldo
gasszony-plébániatemplom, amely 14. századi,
előző templom alapjain épült a XVI. század
közepén, későgótikus stílusban. Mivel a török
időkben a templom farészei tűzben megsemmisültek, a XVII. században bővítették, ill.
átépítették, így ma több építészeti stílus jellemző
jegyeit is felfedezhetjük az alapvetően gótikus
templomon. A reformáció idejében készült a Karl
von Herbertorff regedei polgárnak a templom
déli falába 1606-ban beépített reneszánsz sírköve.
A templomot elhagyva nagy balkanyart ír le
a főút, átkelünk a Mokoš patak hídján, és feltűnik a Batthyány család XVIII. sz.-ban épült, ma
már romos kúriája. A következő, az előzőekkel
szintén „összeforrt” település Petanjci, de ennek
keleti részén (Dolnji Petanjci) egy kis kápolnánál, a Vanek Šiftár Barátság- és Emlékpark

sarkánál már balra elhagyjuk a főutat. A kápolnát, az 1. világháború után a Šiftar és a Debelak
család alapította, majd a 20. század összes háborús áldozatának szentelték. A mintegy másfél
hektáros sajátos természeti és kulturális emlékműnek minősülő, a 2. világháború náci- és
fasiszta áldozatainak szentelt kertet Vanek Šiftar
természettudós, költő és egyetemi tanár alapította. Családi adományozással a kert 1995-től
köztulajdonban van.
Petanjci első írásos említése 1229-ből származik (Pethenegh), amikor az azonos nevű
földesurak birtokában volt. Később a Széchy és
Nádasdy család osztozott rajta, majd 1598 és
1606 között az osztrák tartományokból, az ellenreformáció során száműzött protestáns hívőnek
nyújtott menedéket. Feltételezhetően a Grazból
kiutasított Johannes Kepler (1571–1630) matematikus, csillagász is eltöltött itt egy rövid időt.
Petanjcit már a középkorban is ismerték
gyógyító ásványvizéről, amelynek hasznosítása
azonban csak a 19. század végén, a Vogler család
vállalatának megalapításával kezdődött.
A szántók között, majd tölgyek, akácok árnyékában kanyargó dűlőút a Mura erdővel borított
árterét határoló töltéséhez vezet. Ennek gyepes
koronáján jobbra folytatjuk az utat, balról az
ártéri erdő, jobbról szántó kísér. Mögötte feltűnnek Petanjci házai, a településrészre vezető
úton, a sportpálya mellett érdemes kitérőt tenni
a neogótikus Szent Flórián-kápolnához.

Kis kápolna az Emlékpark sarkánál

A neogótikus Szent Flórián-kápolna
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A füves töltés közvetlenül a sebes folyású
Mura mellé simul. A Murában látható cölöpökön még nem olyan régen számos vízi malom
őrölte a gabonát. Megpillantjuk a Muraszombat–
Radenci főútnak a Mura felett átívelő hídját,
jobbra Petanjci házai húzódnak. Elhagyunk egy
pihenőhelyet, lépcsők vezetnek fel a hídfőre, átsétálunk a folyó felett.

A parkban álló Szent Anna-templom

A Mura a hídról

Az országút átszeli a benőtt árteret, átvezet a
gazdag növény- és állatvilágú, nagyvízi folyóágak
felett, s beér Radencibe. Balra, az egykori gyógyfürdői park tágas sétánya és villái, szállodái és
kiépített ásványvíz-forrása, valamint a 19. század
végén épült, neogótikus Szent Anna-templom
látható. A főúton, a körforgalomban, az autóbusz állomás mellett jobbra vesszük irányt, és a
Radenci gyógyfürdő fele folytatjuk utunkat. (termálfürdő- és szállodai komplexum).
Radenci (németül Radein) 130 éves hagyomán�nyal rendelkező, híres fürdőhely, palackozott
gyógyvizét nem csak Szlovéniáb an, hanem
Európa számos országában ismerik. A források vizének gyógyhatását 1833-ban fedezte
fel egy fiatal orvos, Karl Friedrich Henn. A 40
°C-os alkáli-hidrogén-karbonátos, lítiumban és
brómban gazdag vizet eleinte csak ivókúra formájában használták. A forrásvíz gyógyhatását
1833-ban Karl Friedrich Henn, fiatal orvostanhallgató fedezte fel.

A körforgalmi csomópontot és a vasúti aluljárót elhagyva – jobbra az új, modern templom
– a Kapelska cesta kísér ki a városból, érintünk
egy 1878-ban emelt kis kápolnát.. Elmarad az
utolsó kertes ház is, a főútról jobbra, az erdőszéli
új temető (mellette hatalmas, fekete kereszt) felé
elágazó mellékútra térünk. Átvágunk egy szép,
vegyes állományú szálerdőn, kavicsos kapaszkodóval ismét fellépünk a forgalmas műútra.
Dél felé tartunk, majd elágazásából (vendéglő)
a szemközti gyalogjárdán felkapaszkodunk a
szőlőkkel ölelt Kapelski vrh (312 m) magasodó
Szent Mária Magdolna-templomhoz, valamint
Szlovénia első, kör alakú borospincéjéhez.

A Szent Mária Magdolna-templom

A Kapelski vrh településről meglepően
tágas, teljes körkilátás nyílik. Dél és nyugat felé
Slovenske gorice bájos dombvidéke innen tárul fel
először, északra és keletre nézve pedig a Pannon
síkság és a Goričko tárul látogató szeme elé. Az
1823-1824-ben emelt, klasszicista stílusú Szent

Mária Magdolna-templom 1832-ben elkészült
klasszicista főoltárképe a templom védőszentjét ábrázolja.
Irányt tartva, az egykori vincellérház és
Spodnji Kocjan első házai mellett, kövesúton
érünk le egy dél felé futó kocsiútra. A mélyútszakaszon, majd dombháton ereszkedő, a
pincék, házak, rét-, gyümölcsös- és erdőfoltok váltakozásának köszönhetően hangulatos

(és a Ščavnica) túloldalára, Biserjane faluba. A
nyugat felé tartó országúton jutunk be a térség
központjába, Sveti Jurij ob Ščavnici településre (vendéglő). Balra, majd jobbra érünk fel a
plébániatemplomhoz.
A Szent György vértanú tiszteletére szentelt plébániatemplomot egy 1336-ban keltezett
okiratban már említették, a XVII. sz. legelején
átalakították.

A Szent György-plébániatemplom

útvonalat egy-egy kereszt és kápolnácska szegélyezi. A régi időkben erre vezetett Atilla hun
király útja, amelynek közelében, az erdőben
állt a vára, amelyben meleg vizes forrás is volt
(Atilla útja). Leoldalazunk egy gyepes völgybe,
ennek alját már inkább erdőben, néhány szántóterületet is felfűzve kísérjük. A becsatlakozó
műút átvisz a Maribort Magyarországgal összekötő A5-ös autópálya felett, leérünk a Ščavnica
(patak) széles, megművelt teknőjébe, feltűnnek
Dragotinci házsorai. Közepén, az útelágazásban
(ahol jobbra térünk) kis kápolnácska áll, amely
a XVIII. sz.-ból maradt ránk. Műúton, szántók között kanyargunk át a tágas völgyfenék

Nyugat felé, egy nyitott dombhátra emelkedve (kápolna) hagyjuk el a falut. Vegyes
szálerdő sűrűjébe érünk, az országút Y alakú
elágazásánál jobbra, falépcsőn leereszkedünk
az erdős-ligetes hegyoldalak között csillogó, a
patak felduzzasztásával létrehozott tó, a Blaguško

Blaguško jezero – tóparti hangulat
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A Remete Szent Antal-templom

jezero árnyékos partjára (büfé). Átmegyünk a
víztároló gátján, majd a víztükör északi oldalán, rétek, ligetes facsoportok mentén (pihenők),
gyalogúton indulunk tovább. Összezáruló erdőben, a víztükör elkeskenyedő, felső vége mellett
házak közé, majd a korábban elhagyott műútra
érünk (kereszt, buszmegálló). A szántók, rétek
között futó völgyoldali aszfaltút (szép Krisztuskereszt) vezet át Kraljevcibe.
Balra (kápolnácska), kavicsos úton elhagyjuk
a műutat, majd a házakat. Az előttünk húzódó,
megművelt aljú völgyteknő bal oldalán, erdőszéli
ösvényen haladunk, végül a völgyfő összezáruló
lombjai alatt felkapaszkodunk egy rétre, s azon a
Smolinski vrh felől érkező keskeny bitumenútra.
Ezen jobbra házcsoportok, szántóparcellák, erdőfoltok között, Kočki Vrh utcatengelyét metszve
(kereszt) északnak fordulunk. A hamarosan balra
leágazó kövesúton lejutunk egy völgyecskébe,
majd szőlők, gyümölcsösök között az ösvényen felérünk a keresztező hegygerinc egyutcás
településére (Pešceni Vrh, jobbra kápolna). A
szemközti csapáson erdők, szőlők között jutunk
le a következő völgy aszfaltcsíkjára. Felfelé,
szántósávok mentén követjük a völgyet, egy új
sporttelepnél elhagyjuk a jobbra térő aszfaltutat
és a völgyfő erdei gyalogútján felkapaszkodunk
Cerkvenjak Y alakú műútelágazásába (Nepomuki
Szent. János-szobor).

Mielőtt jobbra továbbindulnánk, balra
tegyünk kitérőt a Cerkvenjak központjában (vendéglő), a bérctetőn (341 m) magasodó Remete
Szent Antal-templomhoz. A településnek már
1299-ben kőtemploma volt, a ma álló, messziről
látszó, késő gótikus stílusú épületet 1516–1546
között emelték. Térjünk vissza a műútelágazásba.
Az útvillából észak felé, a Nepomuki-szobortól
balra induló keskeny műúton kellemes, kilátást
is nyújtó bércvándorlásba kezdünk.. Rövidesen
már Cenkova házsora (kápolna, kereszt) kísér
a szőlőparcellás, ligetes gerincen, nem is észleljük, hogy alattunk a hegyet alagúttal átfúrva
építették ki az A5-ös autópályát… Egy kis kúp
előtt (kereszt) balra törik a műút, átoldalazunk
egy gyepes völgyfő felett. A Komarnica egyik
házcsoportjában, a merőlegesen elért műúton
(buszmegálló) élesen jobbra térünk. A megkerült kúp északi oldalában ismét elágazás – a balra
tartó gerincműút a helyes. Egy időre elmaradnak

Házikók oltalmában gyönyörű tiszafa áll

szántószéli dűlőúton felkapaszkodunk Kunova
egyik házsorának utcájára. Észak felé, egy gyepes, felhagyott úton átvágunk a Mala Kunovska
(279 m) csúcsában végződő gerincnyakba, műútját keresztezve, erdei kövesúton leereszkedünk
a Kunovski-patak hangulatos, rétláncolatokkal
borított völgyébe. A balról, a völgyfőből érkező
úton jobbra, oldalazó emelkedéssel, egy fenyvesfolt mellett jutunk fel a Spodnji Ivanjci–Negova
országútra (kereszt). Ezen balra erdők, rétek, ill.
almáskertek között érünk fel Negovára (289 m).
a házak és a szőlőskertek, rét és erdő, keletről szántó kísér át a következő „Y” elágazásba.
Jobbra, a hegyvonulatot követve folytatjuk az
utat. Szántók, erdőfoltok, rétek, takaros porták, keresztek jellemzik az Ivanjski Vrh (297
m) hátán végigvonuló útvonalat. Erősödő lejtéssel, összezáruló erdőben ereszkedünk le a
Kunovski-patak völgyébe, a vizének felduzzasztásával kialakított Negovsko jezero (Negovai-tó)
gátjához.

Negova (németül Negau) régi, történelmi
hely, első írásos említése 1106-ból származik
Negoinzelo-ként, de 1265-ben már a Negowe
név jelenik meg. Régészeti leletek bizonyítják
az őskor emberének, majd a népvándorlás népeinek jelenlétét (kő és bronz eszközök, római sírok,
érmék). A legnevezetesebbek a velencei feliratos
halstatti sisakok.

Élesen balra fordulva, a szép szálerdő árnyékában futó földúton kísérjük a tópartot, majd
egy betorkolló völgy festői rétjét, végül egy

A hangulatos Negovai vár

A Mária születése templom

Várát a XV. sz. első felében kezdték építeni
– első említés 1425-ben történt –, a következő
két évszázadban bővítették, megerősítették.
1487-ben Mátyás király csapatai sikertelenül
ostromolták. 1542-ben a Trautmannsdorff stájer főnemesi család birtokába került, egészen
1945-ig ők voltak a vár urai.
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A vár szomszédságában magasodik az 1699–
1710 között emelt Mária születése templom. A
Szent Szűznek szentelt főoltár 1712-ből való. A
keresztelőkápolnát 1850-ben építették a templomhoz a korábbi temető kerítésköveinek
felhasználásával.

településeken tanítóskodott. Az erdei oldalazással újabb „Y” elágazásba érünk (kereszt), balra, az
itt kezdődő völgybe fut tovább a helyes út. Az
erdőt rétfüzérek váltják, elmarad egy hangulatos
kis kápolna, majd a megnyíló tájnak köszönhetően a gyepes dombháton álló Sveti Trije Kralji

Visszatekintve a Negovai vár felé...

A hangulatos kis kápolna mellett...

Negovától a délnyugat felé tartó, bércháti-erdei műúton, a temető mellett indulunk tovább.
Gočováig azt az irányt követjük, amerre a régi
római út vezetett Poetovioba (Ptuj), majd tovább
Emonába (Ljubljana). Szent Márton is ezt az utat
követte Pannoniából Itália felé menet. A vonulat
délkeleti oldalán futó út megkerül egy pompás,
gyepes völgykatlant –, majd elmarad a balra
emelkedő, csúcsáról szép kilátást nyújtó Ločki
Vrh és a szétszórt településrészeihez vezető két
elágazás. A falu szülötte Fran Kocbek, neves
szlovén hegymászó, aki Žalec és Gornji Grad

(Szentháromkirályok) templomával ékesített, festői panorámában gyönyörködhetünk. Trotkova
szétszórt házcsoportjaitól keskeny műút vezet
fel a nyitott, ligetes magaslaton (296 m) hívogató templomhoz.
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A dombtetőn álló gótikus csarnoktemplom

Kilátás a Ločki Vrh csúcsáról Sveti Trije Kralji felé

Sveti Trije Kralji (Szentháromkirályok) településnév, ez a neve templomának is. A falu
jelenlegi lakosságához (kb. 50 fő) képest hatalmas
csarnoktemploma (a mellékhajók ugyanolyan
magasak, mint a főhajó) 1558–1564 között
épült. Különösen szép a főhajó és a szentély
hálóboltozata.

A templomdombról északnyugat felé jól látszik a Drvanja völgyében elterülő Benedikt és
a Szent Benedek-templom – kitérőt téve, lépcsősoron ereszkedve kereshetjük fel.

Ereszkedni kezdünk, nyitott terepen, egyegy „tanyabokor” felfűzésével átmegyünk a
Ročica-patak (híd) széles völgyén, a szemközti
dombvonulaton Zgornji Porčič házai sorakoznak. Egy kereszt mellett érünk fel a település
bércútjára, balra fordulva (kápolna) rövidesen
keresztezzük az RIII.-747 Lenart-Osek-Ivajnci
főutat (vendéglő). Az emelkedő utca Sveta
Trojica központjába vezet, jobbra, a hegyként
csúcsosodó magaslaton (291 m) áll a tájat uraló
templom.
A közismert zarándokhely mindig is gazdag
kulturális és társadalmi életéről volt híres.

A Szent Benedek-templom

A Szentháromkirályok templomtól dél felé,
a „főutcán” vezet tovább az útvonal. Leérünk le
Drvanja völgyébe, átmegyünk a Benedikt–Osek
országúton. A szemből érkező műúton (patakhíd)
csak pár lépést teszünk meg, jobbkanyarjából
balra, földútra térünk. Egy-egy erdőfoltot, házat,
rétet, szántót elhagyva, erdőszéli dűlőúton érünk
fel Obrat–(Spodnji) Ženjak falvak dombvonulatára, keresztezzük a hullámos bércecske portáit
összekötő utat.
Ženjak határában bukkantak rá 1811-ben arra
a leletre, amely 26 vaskori (Kr. e. V–II. század)
sisakot tartalmazott. Bár Negova kicsit távolabb
van, a feltárás mégis Negau-i sisakleletként vált
ismertté, a hasonló formájú vaskori sisakokat
pedig Negau-i típusú sisaknak nevezik.

Festői kilátás Sveta Trojica v Slovenskih goricah irányába

A központban áll a Szentháromság-templom

Sveta Trojica háromtornyú, Szentháromság
temploma valódi barokk remekmű. A helyszínen,
ahogy az emberek a szájhagyomány szerint folyamatosan három világító mécsest láttak, 1631-ben
egy fakápolnát építettek. Mai, háromtornyú formáját több építési szakaszban nyerte el. Az első,
amikor megépült az egytornyú templom, amely
ma a szentélyt alkotja, 1636–1643 között zajlott
le, majd 1663-ban Ágoston-rendi szerzetesek
érkeztek, akik a templom mellé kolostort is építettek. Az impozáns főoltár, több mellékoltár és
falfestmény mellett, a templom egyik nevezetessége az 1693-ban épült a Loretto-i kápolna, ahol
a Fekete Mária-szobor található.
A tornyokat 1779–1780-ban emelték, de a
freskók csak az 1880-as években készültek el.
A XIX. sz. elején az Ágoston-rendi szerzetesek
elhagyták a kolostort és a templomot, később
ferencesek érkeztek, aki napjainkban is itt élnek.
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majd a következő, Lenart–Ptuj RI-229-es országútra érve balra, az A5-ös autópálya (csomópont)
felüljáróján át folytatjuk az utat – a műút átvág a
Pesnica-patak (híd) tágas, nyitott völgyteknőjén.
Elérjük a túloldali hegyvonulat lábánál húzódó
Gočova szélső házait (kereszt). Hirtelen jobbra,
a faluszéli rét ösvényére kell fordulnunk – ligetes
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A templom főhomlokzata

Kilátás a Radehova tóra és Lenartra

A templomdomb nyugati, erdős oldala meglepően nagy lejtéssel szakad le, így a templom
túloldaláról, a keresztút stációitól kísérve, 180
lépcsőből álló, meredek lépcsősoron jutunk le a
Trojiško jezero (tó) partjára, ahol egy kápolnácska
üdvözöl. A tavat délről lezáró töltés végét (pihenő)
elhagyva néhány lépés erejéig rátérünk a Sveta
Trojicaból érkező országútra, majd a balra nyíló
műúton átmegyünk Zgornja Senarska falucskán (közepén kápolnácska). Leérünk az RII-439
Sv. Jurij-Cerkvenjak-Zg. Senarska útra. Jobbra,

facsoportok árnyékában érünk fel a településről
kikanyargó műútra. Erdő, majd a Gočovski Vrh
(312 m) házai kísérnek egy „T” alakú elágazásig.
Itt jobbra térve erdő és szántó határán követjük
az aszfaltutat. Délnek kanyarodik a műút, útvonalunk a turistautat követve jobbra, egy téglalap
alakú szántó mellett betér az erdőbe. A hangulatos, alig járt út érint egy fenyvest, átvezet egy
nyergen, majd alulról, rövid kapaszkodóval megkerül egy szántót. Ne engedjünk a lefelé vezető út
csábításának! Hegyoldali bükkösben jutunk vis�sza a műútra. Gerincútvonalon, a házak, kertek,
szántók mentén egy nagyívű balkanyarba érünk,

Sveta Trojica temploma a Trojiško tó partjáról

A Maister kilátótorony Zavrhnél

jobbra kis kápolna áll a gradenšaki útelágazás
mellett. Útvonalunk a kápolna mögötti gyepes
völgyecske ösvényén, majd a feljebbi erdőfolton
keresztül átvágja a műút szerpentinkanyarját.
Felkapaszkodunk az aszfaltútra, kiérünk Zavrh
település hegygerincének utcájára. Balra pár perc
a legmagasabb ponton (366 m) álló kilátó (előtte
kereszt, mellette öreg szőlőprés a világ legöregebb
/400 éves/, maribori szőlőtőkéjének az oltványával, vendéglő, buszmegálló).

szerpentinezve ereszkedő műútra. Az útelágazásban a balra, a gyepes dombháton át a völgyben
húzódó településre tartó lehetőséget válasszuk.
Leérünk Spodnja Voličina központjába, de
mielőtt a balra induló országúton folytatnánk
az utat, jobbra kitérve tekintsük meg a Szent
Rupert-templomot.

A Szent Rupert-templom

Kilátás Spodnja Voličinára

A kétemeletes, 17 m magas, zöldre festett
acélszerkezetű torony Rudolf Maister tábornok
(1874–1934) nevét viseli. A versköltő tábornok
az első világháborút követően jelentős szerepet
játszott az északi határ védelmében és a jugoszláv állam megalakításában.

A torony déli kilátása

Továbbindulunk a bércháton, elhagyunk
egy kápolnát, majd a jobbra elkanyarodó, köves
oldalútra térünk. Lejutunk a Spodnja Voličinára

Spodnja Voličina és Maribor között a tematikus túraút fehér-sárga jelzései vezetnek
bennünket.
A települést a lustán emelkedő, nyitott völgy
műútján hagyjuk el, a felbukkanó elágazásokban (keresztek) mindig a nyugati irányt tartsuk.
Átmegyünk egy kis vízválasztó „hágón” (kápolnácska), a túloldali völgybe lejtő útszakaszt is
szántók, rétek szegélyezik. A völgytalpon, egy
balról lefutó erdőrésznél elágazás – jobbra,
északnak fordulunk. Egy házcsoportot elhagyva,
szántó és legelő között balra kanyarodva már
újra nyugati az irány, majd az erdei szakasz után,
a Jablanški-patak völgyének „T” elágazásában
balra fordulunk. Elérjük a néhány házból álló
Jablance települést (kápolna), az „Y” elágazásban (kápolnácska) a jobb oldali „ágat” választjuk.
Pár lépéssel később élesen jobbra elhagyjuk a
völgyet, a füves dombhátra vezető utat követjük. Erdők, kertes porták mentén jutunk fel a
Zimicára tartó műútra. Balra, a központja felé
indulunk, de hamarosan a jobbról érkező műútra
kell befordulnunk. Az erdőfoltok, rétek mellett
a Hum töbrökkel „ragyázott”, erdős fennsíkja
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alá kapaszkodunk. Az útcsomópontból balra,
egy házhoz vezető, kavicsos oldalúton indulunk tovább, de az épület előtt gyalogútra térve
felmegyünk a szép bükkössel borított plató

ösvényén, feljebb szőlők alatt harántolva folytatjuk! Fellépünk a kényelmes, a hegyvonulaton
futó aszfaltútra, amely a Slovenske gorice dombvidékén vezet.
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A szőlőparcellák kilátást engednek észak felé is
Kilátás a hegyoldalból

déli peremére (416 m). A fennsíkról észak felé,
egy földutat felvéve leereszkedünk a Zimica–
Ruperče műútra. Ezen jobbra, kertes porták
mentén folytatjuk az utat, Ruperče gerincútjának elágazásánál balra térünk. A keskeny
aszfaltcsík előbb megkerüli egy völgyfő katlanát,
majd oldalazva átfordít egy lefutó oldalgerincen, később bércvándorlásba kezd. Keresztezi
a Pernica-Malečnik országútat – azon néhány
lépés jobbra – a balra nyíló keskeny, hegyoldali
műút a folytatás. Figyelem! A műút egy északnak
lefutó gerincre fordul, vándorlásunkat azonban a
balra felkúszó gyepes völgyfő erdőszéli, meredek

Kilátás a gorcai Szűz Mária templom irányába

Délnyugat felé megpillantjuk a Dráva mezejét őrző Pohorje hatalmas tömegű hegyvonulatát,
az oldalában lefutó sípályákat, alattunk pedig a
Szűz Mária-templom a táj uralkodó éke.

A Szűz Mária templom Gorcán

Egy oldalgerincnél élesen jobbra, majd a
következő „T” elágazásban balra érjük el Vodole
házait – a szőlőskerteket egyre több borozó, vendégcsalogató panzió egészíti ki. A jobbra térő
útvonalat elhagyva (majd az első elágazásban balra fordulva) festői kitérőt tehetünk a
Malečnikhez tartozó, a hegygerincről látott Szűz
Mária-templomhoz. Vodole előtt csatlakozik
utunkhoz a Pernicáról érkező Mária zarándokút, majd 10 perc után balra, Gorca és Malečnik
felé kanyarodik el.
A Malečnik feletti szőlőhegyen (349 m), a
temetőkertben álló, a XVI. sz.-ban épült, gótikus
stílusú templom barokk átalakítás jegyeit viseli.
Délkelet felé, a szép fekvésű kálvária stációi mellett leereszkedhetünk a Dráva-parti Malečnikre,
ahol a XIII. sz.-i eredetű, szintén barokk átépítésű Szent Péter-templom áll.
Vodole hegygerincét, házait elhagyva egy szőlőparcellás, füves oldalú völgyecskében fut le a
műút a Ljubljanát Ausztriával összekötő A1-es
autópálya alatt átvezető aluljáróhoz. Túloldalán
balra, majd jobbra, hegyhátra kanyarogva
folytatjuk a házakat, kerteket, szőlőket, erdőfoltokat felfűző bércvándorlást. Egyre több a
betorkolló út, a Stolni vrh hegynyergéből élesen
jobbra leszerpentinezve pedig már egy beépült
völgy utcáján (Meljski dol), Maribor külvárosában járunk. A belvárost elkerülő, Pesnica felé
vezető gyorsforgalmi út melletti utcán jobbra
térünk, majd balra átmegyünk a gyorsforgalmi
út és a Maribor–Graz villamosított vasútvonal

felüljáróján. Rövidesen balra, keskeny és igen
meredek mellékutcák cikk-cakkjain nekivágunk a Piramida „megmászásának”. Elmaradnak
a házak, szálerdei gyalogösvény kaptatóján érünk
fel a nevezetes hegy déli, szőlővel betelepített
oldalából a csúcsára kanyargó sétaútra.
61

Kilátás a kálváriahegyre, háttérben a Kozjak

Erdőben érünk át a csúcs északi nyergébe.
Jobbra hamarosan feljutunk a történelmi levegőjű
Piramida csúcsára (384 m).

A távolban feltűnő Szent Orbán-templom

A Piramida csúcsa alatt...

A Piramida csúcsán állt valaha az a „határvár”, Markburg, amelyről a város a nevét kapta
(Markburg/ Marburg/Maribor). A régészeti leletek
szerint már a rómaiak idejében a Dráva völgyét,
a fontos kereskedelmi és hadi utat vigyázó őrhely
állt a hegytetőn. Később bővítették, de 1784-ben
az akkori birtokos Brandisi család lebontatta,
anyagát egyik kastélyuk átépítésére használták

fel. A vár helyén először egy kőpiramist emeltek,
de az egy villámcsapás következtében 1821ben tönkrement. Ez után építették a kis Szűz
Mária-kápolnát.
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A vár feltárása a Piramidán

A hegy csúcsáról visszaindulunk a sétányon,
de most egészen a hegy lábáig kísérjük. Egy rövid
műútszakasszal beérünk a város parkjába. Az
útvonal egyik változata a fehér-sárga jelölésű út,
amely balra, a városközponton keresztül vezet
egészen a Dráva partig és a Koroški most hídig,
ahol újra csatlakozik az Urban és Kamnica településeken keresztül vezető úthoz. Maribor
központjában meglátogathatjuk a hangulatos
óváros nevezetességeit, a várkastélyt, a Szent
János-székesegyházat, a Fő tér és a Dráva-part
látnivalóit.

Maribor, a Dráva két partján
elterülő város Szlovénia második legnagyobb települése. Egyetemi város,
kulturális központ színházzal és operával. Patinás kereskedő- és kézműves
centrum egy régi kereskedelmi útvonal mentén. A város testvérváros a franciaországi Tours,
ahol Toursi Szent Márton sírja van.
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A hajdani várkastély

a Trg Svobode (Szabadság tér). Itt áll Maribor
XV. sz. végén épült várkastélya, ma múzeum.
A tér alatt Európa egyik legnagyobb és legrégebbi borpincéje húzódik 2,5 km hosszan, kb.
20.000 m2. Innen délnyugati irányban, a közeli

A Piramida a város széléről

Maribor 1254-ben kapott városi rangot.
Környékével együtt 1278-ban Habsburg fennhatóság alá került és 1918-ig Stájerországhoz
(Ausztria) tartozott.
Az óváros a Dráva északi, vagyis bal partján terül el, hangulatos utcái, terei megérnek egy
sétát. Észak felől a városi parkon át az ul. Heroja
Tomšica – Grajska ul. útvonalon közelíthető meg

Lent, Maribor

A Keresztelő Szent János székesegyház
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Maribor

Slomškov trg (Slomšek tér) látnivalója a Szent
János-székesegyház. Magja egy XIII. sz.-i román
stílusú bazilika volt, amelyet többször átépítettek. Az épület körül egykor temető volt, erre
egy 1517-ből származó oszlopra helyezett örökmécses emlékeztet. A téren áll Anton Martin
Slomšek (1800–1862), az első maribori püspök
szobra. A délre induló szűk utcákon a Glavni
trg érhető el. Ez az óváros „szíve”, a középkorban itt volt a kereskedés központja, a piac. Itt áll
az 1515-ben épült Városháza, amelyet 1563–
1565 között reneszánsz stílusban átépítették. A
közelben a szintén barokk Szent Alajos-templom
látható. Közvetlenül a Dráva-parton áll a zömök
Vízibástya, a régi városfal egyik bástyája. Vele
szemben az ún. Zsidóbástya emelkedik, amelyet

Virágok, sétányok, tavak a parkban

támadás esetén a zsidó lakosságnak kellett
védeni. A Dráva sétány egyik fogadójának épületét Európa legöregebb – kb. 400 évesre becsült
– szőlőtőkéjének vesszői futják be, amelyről még
ma is „szüretelnek”.
A maribori városi parktól a fehér-piros
Knafelc jelzések vezetnek Sveti Urbanhoz.

A Városháza épülete

A városi park észak felé benyúlik Ribniško
selo település völgyébe, így vándorlásunk
árnyas lombok alatt, majd egy parkosított rét
szélén folytatódik. Elérjük Ribniško selo házait,
jobbra egy utca kivezet a főútra. Elmarad a település, felérünk egy nyeregbe, jobbra, az erdei
ösvényén kapaszkodunk tovább. Kilépünk a
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Szemközt magasodik uticélunk, a Szent Orbán-templom

balról érkező, szintén a műútról elágazó kavicsos kocsiútra, vegyes szálerdőben jutunk fel
a Marinov breg déli, majd – csúcsát nyugatról
megkerülve – északi nyergébe. Az út bükkszálerdőben éri el a Vinarski-patak völgyfőjét, egy
rövidítő ösvénnyel már a Zunkejev breg bércén
állunk. Pár lépés után balra, oldalazva lekanyargunk egy ligetes, szőlőkkel, rétekkel borított,
kertes-házas völgyzárlat legfelső zugába, a hegyoldali dűlőútról a kéklő Pohorje teszi teljessé a
tájképet. Átérünk egy aprócska nyeregbe. Lassan

Háttérben a kéklő Pohorje

nyugatnak kanyarodik a gyalogút, feltűnik egy
öreg présház, megjelennek a szőlők, a szemközti hegyvonulat csúcsán pedig iránytűként ott
magasodik utunk célja, a Szent Orbán-templom.
Bércháti műúton vándorlunk, keresztezzük a
Kungota–Kamnica országutat (kápolna, buszforduló), nekivágunk a Szent Orbán-templomig
tartó emelkedőnek. Eleinte kitart még az aszfalt,
de egy sűrű bükkös után már csak egy mélyút
meredek ösvényét taposhatjuk. A bükkerdőt

váltó akácosból egy gyepes gerincre kapaszkodunk. Műút oldalaz fel a hegyvonulatra, a Szent
Orbán-templom füves csúcsának északi nyergébe.
Utunkat dél felé, a meredek hegyoldalban szintben futó, keskeny aszfaltúton folytassuk, majd a
déli, füves hegynyakban (kápolnácska) kiágazó
bekötőút kaptatóján sétáljunk fel a Szent Orbántemplomhoz (596 m).

A Szent Orbán-templom

A füves, szőlőparcellás hegycsúcson, a temetőkertben álló Szent Orbán-templom népszerű
turisztikai célpontja a környéknek.
A templom bekötőútján visszaereszkedünk
a füves hegynyakba. Dél felé indulva, balra lejtős, köves, bükkerdei gyalogútra térve átvágjuk
a szerpentinező műút kanyarját. Egy darabig az
aszfaltutat kísérjük, és amikor az balra tér, pompás, változatos bércvándorlásba kezdünk. Egy

breg kúpját (525 m), majd balra oldalazva elkerüljük a következő magaslatot (535 m). Elmarad egy
elhanyagolt kápolnácska. Leereszkedünk egy gyümölcsös szélére, a kerten át földút kanyarog le egy
kis völgybe – ez vezet ki a kamnicai országútra.
Innen (buszmegálló) csak pár lépés Kamnica
központja, jobbra áll a Szent Márton-templom.
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rétről mesés a visszapillantás a Szent Orbántemplomra, majd utána sötét, fenyveses szálerdő
következik. Ösvényünk megkerül egy kiemelkedést (536 m), a ligetes völgykatlan feletti füves

Mesés a visszapillantás a templomra

nyeregből „vérbeli” gerincösvény vezet tovább. A
Lucijin breg-től egészen Vurberkig újra a fehérsárga téma túraút jelzései vezetnek bennünket.
Bükkerdőben hagyjuk magunk mögött a Lucijin

A Szent Márton templom neves freskóinak részlete

A Szent Márton-templom

A Szent Márton-templom története a XII. sz.ban, az első templom építésével kezdődik. Ezt a
román stílusú épületet a XIV–XV. sz.-ban gótikus stílusban bővítették. A XVIII. sz.-ban a már
rossz állapotúvá vált templomot a maradványok
felhasználásával barokk stílusban építették újjá,
de gótikus részleteket is megőriztek (pl. apszis).
Kamnicát méltán sorolhatjuk a legfontosabb
szlovén barokk műemlékek közé: a különböző
díszítőelemek közül külön kiemelkedik a templom védőszentje, szent Márton életútját, valamint
jelképes alakokat és mondásokat ábrázoló festményekkel díszített négy kupola. A szövegek
egyfajta találós kérdések, amelyekre a falfestmény központi részében található latin mondás
adja meg a választ.

A templomtól kelet felé, majd jobbra, a
temető mellett futó műúton indulunk tovább.
Keresztezzük a Dravograd–Maribor (balra)
1-es főutat, lemegyünk a Dráva ligetes mellékére (poros parkolóhelyek). A szomszédos, 1951
óta védett Maribori-szigetre (Mariborski otok,
strandfürdő) híd vezet át. A Drávánál, a Koblarjev
zaliv öböl mentén folytatjuk az utat, érintünk egy
vendéglőt.

hegyvonulatára nyíló kilátás kísér át a Pekrska
gorca erdős kiemelkedésének lábához.
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A Pekrska gorca kálváriakápolnája

Jobbra, a stációk mellett kapaszkodjunk fel
a Maribor környékére szép panorámát nyújtó,
erdős, szőlőtáblás, az 1835-ben felszentelt kápolnával ékesített kúpra (352 m).
A tutajok napjainkban a turizmust szolgálják

Átmegyünk a Maribor nyugati külvárosait összekötő új, széles Dráva-hídon (Koroški
most), lejjebb a jobb oldali folyópartot a Szent
József-templom tornya vigyázza. A déli hídfőről
jobbra-balra, utcákon cik-cakkozva az Obrežna
utcára, majd a Žabotova utcára fordulunk, amely

Az útvonalra visszatérve teniszpályák mellett, majd fenyves szélén fut a kövesút (vendéglő).
Kiérünk a Studenška cesta útra, majd jobbra, a
patakon át a lakóház melletti elágazásig, ahol
megint jobbra, a házhoz vezető bekötőútra fordulunk. Itt egy szűk ösvényre lépünk, amely a
távvezeték alatt vezet a Na griču utcáig. Ezen
balra fordulunk, a Lackova četa főutcáig, ezt óva-

Hangulatos kilátás nyílik a hídról Kamnica felé

A hegytetőre vezető kabinos felvonó

elvezet bennünket a Sokolska utcára, majd a
Maribor–Dravograd vasút feletti gyaloghídon,
végül a Pekrska cesta –Kamenškova ulica vonalán elhagyjuk Studenci városrészt. A Pohorje

tosan átszeljük, és a Mlinska ulica utcán keresztül
a Pohorje irányába folytatjuk. Ezzel Zgornje
Radvanje településre érkezünk. Jobbra, Rožna
Dolina felé kitérve számos panziót, vendéglőt,
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A kis horgásztó partján...

kávézót stb. találunk – a városrész közvetlenül
a Pohorje lábánál, az 1347 m magasságig felhúzódó Mariborsko Pohorje síközpont (szállodák,
sístadion, a hegytetőre vezető kabinos felvonó völ-

visz át egy ligetes környezetű kis horgásztóhoz..
Az erdőben továbbinduló ösvény egy kertes házcsoporthoz ér. Túlsó szélén jobbra fordulunk
– a vándorlás szép szálerdőben, majd Maribor
környékére kilátást nyújtó, üde zöld réten át
folytatódik. Balra rátérünk egy utca végére, de
rövidesen a jobbra, szántók közé tartó dűlőútra
fordulunk. Kilépünk egy II. világháborús emlékműhöz vezető műút nyírfasoros sétányára, balra,
a főutat keresztezve a Betnavski gozd parkerdő
sarkáig (büfé, pihenő), újra Maribor felé közelítünk. Jobbra, a szántó és az erdő szélén álló
hatalmas keresztet érintve, majd délnek fordulva
végleg elhagyjuk Maribor környékét. Aszfaltúton
érjük el a főutat – balra a felújítás alatt lévő
Betnava kastélyépületet látjuk. A forgalmas út
hamarosan balra tér, az irányt tartva leágazó
műúton, szántók között érünk be a Pohorje
keleti lábánál húzódó Razvanje házsorai közé.

gyállomása, a hegyoldalban kialakított lesiklóutak,
-pályák és felvonóik végpontja) szomszédságában
fekszik. Utunkat a radvanjei vadászegylet mellett folytatjuk, ahonnan hegylábi, erdei kövesút

Az útvonal a balra leágazó aszfaltúton,
megművelt területek, házcsoportok között
kanyarogva kezd bele a Dráva sík medencéjén
keresztülbarangoló szakasznak. Keresztezzük a
13-as gyorsforgalmi utat, egy gyöngyöző kis csermely mentén végigmegyünk Bohován. Átlépünk
a Maribor–Zidani most villamosított vasútvonal
sínjein, a balkanyar után jobbra, egy mesterséges patakmeder mellett futó kövesútra térünk. A
csatorna árkát követve „átbújunk” az A1-es autópálya alatt, hatalmas szántóföldek között, majd
egy erdőfoltot kerülve érünk ki a nyugatról (autópálya csomópont) Rogozára tartó műútra. Ezen
balra bemegyünk a településre. A központjából

A Szent Mihály-templom

A hangulatos kis tó partján...

Kilátás Pekrska gorca és Kamnica irányába

dél felé induló mellékutcáról jobbra fordulva
érünk ki a házak közül, majd balra kövesutat
kell követnünk. Nagy balkanyarral északkeleti lesz az irány, balról erdősáv, jobbról szántó
kísér. Metszük a Rogoza–Skoke országutat (vendéglő), a következő erdei, patakparti szakaszon
a Miklavška mlaka kis mesterséges tónál megpihenhetünk. Utunk szántószéli műútba torkollik.
Balra ez vezet be Miklavž na Dravskem polju
központjába. Kelet felé átmegyünk a Maribor
és Ptuj között kiépített, a Zlatoličje vízi erőmű
vizét vezető csatorna hídján, megérkezünk a
település névadó nevezetességéhez, a Szent
Miklós-templomhoz.

A Szent Miklós templom

A templom első írásos említése 1382-ből való.
A szépen renovált épületen jól láthatóan mutatják
meg a román építészeti korból származó részeket.
A templom homlokzati freskóján szent Kristóf
ábrázolása látható.
Dél felé indulunk tovább, a házsorokat balról erdő váltja fel. Amikor a főút közelébe érünk,
rögtön a balra induló helyi útra fordulunk.
Mellette jobbra halomsír-feltárások bemutatóhelyét tekinthetjük meg. Megművelt földek
kísérnek át a Miklavžról egyenesen érkező aszfaltútra, megkerüljük a hangulatos Miklavški ribnik
tavacska déli öblét. Jobbra, dűlőúton átvágunk a
szántókon, majd a Dráva-mellék ártéri erdejében
bandukolunk. Újra nyitott a terület, elmegyünk
egy korszerű szennyvíztisztító kerítése mellett,
túlsó sarkától irányt tartva, dűlőúton érünk be
Dogoše szélére. A maribori országúton jobbra
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Halomsír bemutatóhelye

átmegyünk a Dráva feletti hídon, a jobbkanyar
Zgornji Duplek házai közé vezet. Az elágazásban, a balra, Zimica irányába fordulunk, majd
jobbra, a szántók között futó dűlőútra térünk.
Keresztezünk egy műutat, a következőre viszont
már rátérve, két kanyar után Spodnji Duplek
település szélét kísérjük. Mielőtt kiérnénk a
főútra, balra forduljunk a járdára. Átmegyünk
a Završki-patak hídján, a sétány jobbra, bükkös, gyertyános hegyoldalban felkapaszkodik az
északról a településre futó országúthoz, ahol a
tutajosok kápolnácskája áll. A túloldalon a balra
induló utcán, majd jobbra egy közön, sportpályák között folytatjuk az utat. A keresztben futó
műúton pár lépés balra, majd a jobbra nyíló
utcán, a Korenski-patak hídja után újra járdán, házak között visz az útvonal. Megint egy
műúthoz érünk: balra, tágas, megművelt terület mentén követjük, a kanyarban egy 1924-ben
emelt kápolna köszönti a vándort. Az „Y” elágazás jobb ágán, az erdős, kertes, házas hegyoldal

A Dráva Zgornji Duplek-nél

feljebb lépcsős sétányon felkaptatunk Vurberg
vára alá. Itt áll a Mária mennybemenetele templom (mellette vendéglő), a várkapuhoz aszfaltút
kanyarog fel.
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Az útkanyarban álló kápolnácska

alatt, szántók, legelők mentén (kápolnácskák)
megyünk be Dvorjane házsorai közé. A település
déli végén, az útelágazásban (körforgalom) jobbra
érjük el a Szent Márton-templomot.
A mai épület helyén már a XV. században
templom állt. Ennek alapjain az 1500-as évek
elején újabb templomot építettek, amit 1782ben barokk stílusban átalakítottak, bővítettek.
Főoltárképe Szent Mártont ábrázolja.

A Mária mennybemenetele templom főhomlokzata

A Mária mennybemenetele templom helyén
már a XIV. sz.-ban kis templom állt, a másodikat
1510-ben Szent Miklós tiszteletére szentelték. A
török betörések miatt megrongálódott, a zarándokok számának növekedése miatt kicsinek
bizonyult épület helyett 1775–1776-ban felépült
a ma is álló barokk templom.

A Szent Márton-templom

A Krčevina pri Vurberku településre vezető
úton, rétek, megművelt földek között Vurberk
első házaihoz érünk, ahol útjelző tábla irányít
bennünket a balra nyíló erdős völgy kövesútjára.
Nekivágunk Vurberg várhegyének, feljutunk egy
füves teraszra. A házakat elhagyva nagy (bal)hajtűkanyarral szép bükkszálerdőbe emelkedünk,
a lefutó gerincen már ösvényen kapaszkodunk. Egy-egy fenyő mellett, oldalazva érünk
ki a Vurberk településre tartó műútra (balra
kápolna). A túloldali erdőben emelkedő kavicsos,

Vurberg vára – nyári színház színpaddal

Vurberg (németül Wurenberg) várát a XIII.
században építették és egészen a II. világháború
végéig stájer főnemesi családok birtokolták. 1945

februárjában egy szövetséges bombatámadás
következtében a kastélyépület csaknem teljesen
elpusztult. A megmaradt bástyákat felhasználva
részben rekonstruálták, s a várban szabadtéri
színházat alakítottak ki.
Vurberktől a Terme Ptuj fele a fehér-piros
Knafelc jelzés vezet bennünket.
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A Hinčev hrib hegyi útján

A várból a Dráva-medence panorámája tárul elénk

A keskeny műút várkapu alatti kanyarjából
elváló Slovenske goricei hegyi ösvényen, árnyas,
sűrű bükkszálerdőben érünk le a várhegy és
a Kozjak közötti, műúttal átszelt nyeregbe.
Szemben, az aszfaltútról kiágazó meredek kövesúton, bükkösben megkerüljük a Kozjak (407
m) csúcsát, innen könnyű gerincvándorlás elé
nézünk. Elmarad az erdő, a réteket szőlőparcellás, gyümölcsfás kertek, házak váltják, az itt már
bitumenes utat egy kereszt vigyázza. Egy hármas
útelágazásnál (kápolnácska- Plančeva kapelica) a
középső, a következő „Y”-ban, a Grajena negyed
információs táblájánál a jobbra tartó, mindig a
hegyháton maradó utat válasszuk. A házak már
sort alkotnak, Krčevina pri Vurberku szétszórt településrészein járunk. Szántók, szőlők,
almások ölelésében érünk át a következő hármas útvillához (kereszt) – megint a középsőút a
helyes. Figyelem! Az aszfaltos utat a Krčevina pri
Vurberku Breg portája felett hagyjuk el. Jobbra
megyünk a kavicsos bekötőútra, majd azonnal
balra, a szőlőskertek mellett lefelé, a Breg porta
gazdasági épületei felé. A Breg portától az utat
a kavicsos bekötőúton folytatjuk az erdőig. A
jelzések jobbra, az erdő felé irányítanak bennünket. Itt már a Hum (333 m) északi oldalát borító

sötét vegyeserdő oldalazó gyalogútját tapossuk.
Kilépünk a hegytetőről érkező aszfaltútra, majd
két elágazás következik: balra, majd jobbra fordulunk, a szántóföldek és házcsoportok között
bandukolunk. Befordulunk a jobbról ereszkedő
völgy mezőszéli műútjára, majd a balról kísérő
erdő ösvényére térünk. A Petek porta mellett
balra, az erdőbe fordulunk, de hamarosan felkapaszkodunk a Dráva fölé magasodó Hinčev
hrib (300 m) bükkel borított, éles hegygerincére. Kiérünk az erdőszélre, ismét megjelennek a
házak, a hegygerincet a kertek, erdőfoltok, szántók között már aszfaltút követi. Egy elágazásban
még balra visszakanyarodunk az itt már erősen
beépült hegytetőre, majd a keresztbe futó utcán
jobbra végleg lemegyünk a Dráva menti országúthoz, a Ptujhoz tartozó Vičava kertvárosba. Egy
kis köz visz le a folyópartra, a mellette futó sétányon, a dominikánus kolostor épületegyüttesénél
érjük el Ptuj belvárosát.

Megpillantjuk a Dráva partján fekvő Ptujt...

Ptuj (latinul Poetovio vagy Petuvium,
németül Pettau, középkori magyar neve
Potoj) városát Szlovénia legrégebbi településének tartják. Első említése 69-ből,
Vespasianus idejéből való – akit akkor itt
választottak császárrá a dunai légiók. Traianus
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Ptuj

császár 102-ben várossá nyilvánította. A városban a III. sz.-ban már bizonyíthatóan élt
ókeresztény közösség. Szent Victorianus püspököt a Diocletianus féle keresztényüldözések
idején itt végezték ki. Mártíriumának 1700. évfordulóján, 2003-ban egész alakos szobrot avattak

75

A város fölé magasodó dombra épült a vár

a tiszteletére. A várost 378-ban a gótok, majd
452-ben a hunok rombolták le. A IX. sz. végén
már a salzburgi püspök a város ura. A továbbiakban századokon át ausztriai és magyar hercegek
vagy a salzburgi érsek birtokolta. A XVI. sz.-tól
1918-ig a Habsburg-birodalom része volt. Ptuj
a középkorban jelentős kereskedelmi központ, a
legfontosabb árucikk a bor volt.

A vár három árkádsoros belső udvara

A várkastély a város fölé emelkedő dombon
áll. E stratégiailag fontos helyen már a rómaiak
is erődítményt építettek, de emberi telep volt itt
már a korai rézkorban is. A középkori várról az
első írásos adat a XII. sz.-ból származik, de az
erődítmény akkor már jó ideje állhatott. A török
veszély elmúltával lakókastélyként használták.
A magasan a házak fölé emelkedő Várostorony
– bár barokk sisak fedi – 1554-ből származik,
egy olasz építőmester, Antonio de Riva építette.
Mint őrtorony a védművek része volt, magassága
miatt a tűztorony szerepét is betöltötte. A XVII.
sz.-ban egy tűzvész során megsemmisült a mellette álló Szent György-templom tornya, ezért a

A Várostorony

Várostornyot harangtoronnyá alakították át. A
torony előtt áll a II. sz.-ból származó, közel 5 m
magas, ún. Orfeusz-emlék. Az egykori római
síremlék a középkorban pellengérként szolgált. A
gótikus stílusban épült Szent György-templom
1863 óta a város plébániatemploma. Ezen a helyen
az első templom egy ókeresztény bazilika volt,
amelyet a XII. sz.-ban román stílusban átépítettek. Egyes román kori elemek a későbbi, gótikus
templomban is felismerhetők. A város legrégebbi épületei közé tartozik az 1230-ban alapított,
egykori dominikánus kolostor, amely 1302-ben

A Szent György-templom
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leégett, de a XV. sz. elején újjáépítették. A kecses,
gótikus kerengő ma is megcsodálható. Az épület 1926 óta múzeum.
A minoriták a XIII. sz. végén kezdték el építeni kolostorukat és az ahhoz csatlakozó, gótikus
stílusú, Szent Péter és Pál nevére szentelt templomot. Az 1680-as évektől bővítették a kolostort
a kor barokk stílusának megfelelően.
Az Ivan Potrč könyvtár mellett, a Dravska
ulica utcában, utunkat a gyalogoshídig folytatjuk.
A belvárost a csak gyalogosok és kerékpárosok számára használható „kis hídon” hagyjuk el, a Dráva
túloldaláról szép a rálátás a várkastélyra. Jobbra,
a folyópart sétányán indulunk tovább, majd a termálfürdő strandkerítésénél balra átmegyünk a
főbejárathoz (parkolók).
A termálfürdőtól egészen Slovenska Bistricáig,
a tematikus túraút fehér-sárga jelzése vezet
bennünket.
Balra, a szálloda mellett, majd a nyitott területen átvágó Európa úton indulunk tovább. Műutat
keresztezve, a Ptujhoz tartozó Breg városrész
szélén (golfpályák), fenyves mellett, kövesútról
térünk rá a városból kivezető főútra (vendéglő).
Innen balra befordulunk Spodnja Hajdina
(Alsó Hajdina) utcájára, majd az „Y” elágazásban (kápolna) jobbra – a Maribor-Cvetlin főutat
metszve – átmegyünk Zgornja Hajdina (Felső

A Szent Márton-templom

Hajdina) településrészre (vendéglő). A keresztező utca sarkán álló Szent Márton-kápolnától
jobbra rövid kitérő a Szent Márton-templom.
Hajdina területén már a Krisztus előtti IV.
században is lakott település volt. Itt, Hajdinában
került elő az egyik legrégebbi, egy II. sz.-i mithreum (Mithrász-szentély). A község címerébe is
bekerült a bikát a hátán cipelő Mithrász napisten motívuma. Az 1909-ben emelt kis Szent
Márton-kápolnában a köpenymegosztás jelenetét láthatjuk. A Szent Márton tiszteletére szentelt,
gótikus plébániatemplom 1390 körül épült, bár
az idők során többször átalakították.
Miután ellátogattunk a szent Márton templomba, a települést magunk mögött hagyva
szántók közé érünk. Átmegyünk a Maribort
Zágrábbal összekötő A4-es autópálya alatt,
keresztezzük a Ptuj–Pragersko–Ljubljana) vasútvonalat, balra, majd jobbra fordulva (söröző)
megkerüljük a Zg. Hajdinához tartozó településrészt. Az új településrész bekötőútján egyenesen
megyünk tovább, a főúttal való útkereszteződésig,
majd a kavicsos úton, az erdő mellett folytatjuk
utunkat. Hamarosan egy tipikus síksági erdőbe
érkezünk, amely elvezet bennünket a Trnovec
1. alatti lakóházhoz. A lapos kövesút a trapézra
hasonlító sziluettet mutató Donačka gora (884 m)
hegyvonulatára kilátást engedő szántók, ill. cserjés tölgyesek, majorépületek között vezet Apače
felé, előtte feltűnik utunk soron következő célja,
Ptujska Gora erdős hegyláncon ülő temploma.

Lovrenc na Dravskem polju, Szent Lőrinc templom
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Ptujska Gora

Egy 1920-ban emelt kápolnácska mellett jobbra,
majd balra fordulva érünk be Apače központjába. Utunkat jobbra, majd a faluvégen balra elért
dűlőúton, nyugat felé folytatjuk. Kilépünk egy
észak–déli műútra, balra, Lovrenc na Dravskem
polju házsorai között egy kereszteződésbe érünk
(Mária-kápolna). Jobbra tegyünk kitérőt a Szent
Lőrinc-templomhoz.
A települést a kápolnától egyenesen dél felé
tartó műúton, kiterjedt szántók között hagyjuk el, a szemközti, erdős hegyláncon, délnyugat
felé jól látszik Ptujska Gora híres temploma. A
nyitott, sík területet csak a híddal keresztezett

A temetődomb a zarándoktemplomtól

Polskava vízfolyása szakítja meg. Az erdő mellett futó úton jobbra fordulunk, majd később
balra, a hegygerincre vezető útra. A tetőn aszfaltos út fogad bennünket, a keresztnél jobbra
fordulunk. Utunk többnyire – egész a temetőig
– ligetes vegyes erdőn keresztül vezet. A szent
Lénárt temetőkerti templom mellett leereszkedünk az útig, és balra fordulunk. Hamarosan
lépcsősor visz fel Ptujska Gora nevezetes templomához, a Védelmező Szűzanya bazilikához.
Ptujska Gora (németül Maria Neustift ill.
Pettauberg) XV. sz.-ban épült, három hajós,
gótikus stílusú, Szűz Mária tiszteletére szentelt
zarándoktemploma 1918-ig Mariazell mellett
Stájerország második legismertebb zarándokhelye volt, a zarándoklatok 1615-ben kezdődtek.
A templom 1398–1410 között épült a környékbeli főurak – köztük a magyar történelemből
is ismert Cillei család – adományaiból. 1471–
1493 között a török hódítók közeledtének hírére
megerősítették, fallal vették körül. A gyönyörű,
gótikus épület legérdekesebb látnivalója a
barokk főoltárt díszítő, 1410 környékéről származó Köpenyes Madonna dombormű, a korabeli
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Kilátás a Donačka gora irányába

A gótikus templombelső

szakrális művészet egyik csodája. A török időkben keletkezett egy legenda, amely szerint Szűz
Mária úgy védte meg a templomot, hogy fekete
felhőket bocsátott a dombra, így nem lehetett
látni. A környék lakossága évszázadokon át –
egészen 1937-ig – Črna gora-nak (Fekete-hegy)
nevezte. Ekkor vette át a templom gondozását a
ferences rend, akkor lett a falu neve is Ptujska
Gora.

A zarándoktemplom előtti hangulatos tér

A település 1447-ben vásártartási jogot
kapott, mezőváros (oppidum) lett. Ezzel bizonyos törvénykezési jogok is jártak, erre az időre
emlékeztet a pellengér (szégyenoszlop), ahova
a kisebb bűnöket elkövetőket közszemlére téve
kikötözték. A ma látható pellengért 1855-ben
állították, de hű másolata a XV. századinak.
A templomtól dél felé, az általános iskola
mellett, lépcsősor vezet le a hegyoldalban nyugatnak tartó műútra, ezen jobbra, házak mellett
indulunk Majšperk felé. A forgalmas országút
helyett a zegzugos erdei vándorlást ajánljuk. Balra,
gyalogútra térünk, néhány portát, majd rétet,
szőlőt elhagyva egy vegyeserdős kis völgybe
ereszkedünk. Gyaloghíd vezet át a gyakran száraz meder túlpartjára, benőtt, apró tisztásokon
vezet keresztül az ösvény. Utunkat a jobbról betorkolló, bozótos aljú fővölgyben kell folytatni.
Hamarosan azonban balra felkapaszkodhatunk
a bükkerdős hegyoldalba. A tetőn házak, kertek

A Szent Miklós-templom

kísérnek a bércháti műútig, amiről kisvártatva
– amikor egy településrész szélén az aszfaltút
jobbra kanyarodik – a balra húzódó vegyeserdő
ösvényére térünk. Lejjebb jobbra, mindig a fák
árnyékában maradva követjük a házak kertjeinek,
majd egy szántónak a déli szélét. Keresztezünk
egy kocsiutat, a szemközti rétről balra rátalálunk
a bükkösbe vezető, oldalazva ereszkedő gyalogösvényre. Egy kis árokfőbe kanyarodva jutunk le
a Dravinja völgyteknőjének (Dravinjska dolina)
szélén húzódó Majšperk házai közé, jobbra, a
főutak elágazásában áll a Szent Miklós-templom.
Az országút „Y” alakú elágazásából (kereszt)
jobbra, az erdős hegyoldalban felkanyargunk a
Medvedcampo felé vezető úton, visszatérünk a
Polskava és a Dravinja vízfolyások között húzódó
Dravinsjke gorice 300 m körül hullámzó gerincére. A hegyhátat kísérő műút erdők, rétek
mentén, Savinjsko kertes településrészeit felfűzve vezet nyugat felé, időnként hol a Pohorje,
hol a Boč tűnik fel a láthatáron. Az elágazásokban mindig a hegytetőn maradó műutat
válasszuk, de erre igazából csak a Sestrže felé
csalogató letérésnél (kápolnácska) kell kifejezetten figyelnünk. Innen már összefüggő erdő
borítja az észak felé lefutó gerinceket, völgyeket.
Néhány lépést teszünk a Sestrže felől érkező, balra
Mostečno felé kanyarodó műúton, az elágazást
(kereszt) az eddigi irányt tartva, egy rét szélén
hagyjuk el. Az út kavicsosra vált, elmaradnak
a házak és a rétek, hamarosan a teljesen összezáruló erdő ösvényét, turistaútját követjük. A

Hegyi út a bükkösben, Brezje felett
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Kilátás a Boč felé

bükköst helyenként fenyvesfoltok tarkítják, a
fák tövében páfrányok zöldellnek. Lejutunk egy
távvezetékkel átszelt mezőre – néhány lépés a vrhlogai országúton –, majd jobbra térve folytatódik
a bércvándorlás. Elmaradnak a szántóparcellák – az utolsóról jól látszik a Boč hegykupolája
–, szép vegyeserdőben, a 306 m magas kiemelkedéstől lejtős ösvényen, tölgyesben jutunk ki
a Črešnjevec felé tartó, nyitott területre futó
műútra. A Črešnjevec felé vezető út mélyén
alagútban vezet át a Maribor-Pragersko–CeljeZidani most villamosított vasútvonal. Beérünk
Črešnjevec központjába (buszmegálló, útkereszteződés-körforgalom), jobbra csak rövid kitérő a
Szent Mihály-templom.

Črešnjevci, a Szent Mihály templom

Črešnjevec erődfallal körülvett Szent Mihálytemplomát már 1252-ben említette okirat. A kis,
román stílusú épületet 1374 táján bővítették,
majd a XVIII. sz. elején barokkizálták.
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kertjeitől Ptujska Gora templomára láthatunk, de
a messzeségben feltűnik a Donačka Gora kéklő
sziluettje is. Újra árnyat ad az erdő, majd az ismét
mellénk szegődő szántót, gyümölcsöst Spodnja
Nova vas portái követik. Műúton, rétek között
megyünk át a Maribor–Ljubljana A1-es autópálya
felett, beérünk Slovenska Bistricára. A városszéli
utca látnivalója a Szent József-templom.

Középkori falrészlet a templom oldalában

A körforgalmi csomóponttól északnyugat felé,
kavicsos kocsiúton, gyümölcsös és szántó között

A barokk Szent József-templom

A város keleti szélén magasodó kéttornyú,
barokk Szent József-templom Josef Hoffer maribori építész tervei szerint 1745–1757 között épült.
Berendezése barokk, a József halálát ábrázoló
főoltárkép és maga az oltár is maribori mesterek munkája.

A messzeségben feltűnik Donačka gora sziluettje

indulunk tovább. Átkanyargunk egy erdőrészleten, a Leskovec feletti gyepes domb gyümölcsfás

Kiérünk a Maribor–Celje 430-as főútra
(kápolnácska) balra ez vezet be (Mariborska
cesta) Slovenska Bistrica belvárosába (Szent
Bertalan-templom, Hétfájdalmú Szűzanya
templom, tourinform, jobbra várkastély, balra
panzió/étterem, buszállomás).

Slovenska Bistrica (németül
Windischfeistritz) a XIII. sz.-ban
alakult ki fontos kereskedelmi útvonalak találkozásánál. Egy római
település, Civitas Negotiana maradványaira települt. Már 1313-ban városi rangot
kapott, valamint jogot arra, hogy lakói védelmi
célból városfallal, vizesárokkal vegyék körül.
Eredetileg a várost körülvevő erődítményrendszerhez tartozott az ún. Grasel-torony vagy más
néven lőportorony, valamint a Várostorony,
amelyet néhány éve helyreállítottak. A városfalnak ma már csak maradványai láthatók, a város
1779-ben szinte teljesen leégett
Az épületek fölé magasodó várkastélyt a XIII.
sz.-ban említették először egy hivatalos iratban.
Az évszázadok során többször is gazdát cserélt.
1623–1651 között négy saroktornyos, zárt udvarú,
barokk kastéllyá építették át, melynek legszebb
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A Slovenska Bistrica várkastély

terme a két emelet magas, az 1600-as évek végén
kialakított lovagterem.

A belvárosból nyugat felé, a Bistrica medrét kísérő utcán, várkastély mellett indulunk
a Pohorje déli részén magasodó Veliki vrh
(Nagy-hegy, 1344 m) felé. Egy nyitott terület után (körforgalom, üzemi parkolók) már a
Bistrica túlpartján, Zgornja Bistrica kertvárosában (vendéglő) futó műutat követjük. Szántók,
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A Szent Bertalan-templom

Az óváros északi szélén álló Szent Bertalantemplom az első szakrális épület, szinte egyidős
a településsel, 1240-ben említették először okiratok. Az eredeti templom maradványait az északi
és a nyugati falnál és a toronynál találták meg.
A városközpont déli részén álló Hétfájdalmú
Szűzanya templomot 1379-ben említették először. Mai formáját az 1652–1685 közötti átépítés
során nyerte el. A mellette álló, egykori minorita
kolostor a XVII. sz.-ban épült, a rend feloszlatásáig (1782) volt a birtokukban.

rétek kísérnek be a Bistrica festői völgyének
alsó kijáratához (parkoló). Innen már gyalogút
visz tovább. Az árnyas szálerdőt fiatal fenyves

A Hétfájdalmú Szűzanya-templom

Gyaloghíd a patak felett
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A római kőfejtő

Régi fűrészmalom romja

szakítja meg, egy gyaloghídon áttérünk a köves,
sziklás szakaszokon több apróbb zúgón átszaladó patak túloldalára. Lassan elérjük a völgy
legfelejthetetlenebb szurdokszakaszát (Bistriški
vintgar), jobbra, a Bistrica túloldalán, a meder
felett a római kőfejtő (Rimski kamnolom) sziklafala őrzi a hajdani munkáskezek nyomát. A fehér
„pohorjei márványt” innen szállították Celjéig és
Ptujig. Kissé eltávolodunk a mélyben surranó
pataktól, de a jobbra levezető, csak gyakorlott

turistáknak ajánlható, a patak mellett csúszós és
keskeny, lánccal biztosított ösvény útba ejti a Slap
Šum vízesést. Egyesül a két út, átkelünk a túloldalra – innen feljebb több omladozó vízimalom
(fűrészmalom) épületmaradványa emlékeztet a
múltra. A malom közelében található útjelzőtábla
jobbra, a part felé irányít a szekérúton. Először az
erdőn keresztül, majd egy rét mellett érkezünk
meg a Zgornja Nova vas- Smrečno aszfaltos útra.
Az út másik oldalára áttérve, utunkat, néhány

A Slap Žleb vízesés-sorozat legfelső vízesése

A Šum-vízesés

métert, a kavicsos úton folytatjuk, majd az erdei
szekérúton balra, lefele vesszük az irányt. Egy kis
pataknál a szekérút újra partnak vezet, egy porta
mellett elhaladva ereszkedünk le a Devina folyó
völgyébe. A Devina folyón átkelve – ez itt még
valójában egy kisebb pataknak tűnik – a mezei

úton felkapaszkodunk Šmartno na Pohorju település aszfaltos útjára. Jobbra fordulunk, és innen
már csak néhány percre van Šmartno központja,
ahol Szent Márton temploma áll.

temploma Szlovénia legfontosabb románkori
műemléke lett. A freskók, mind szlovén, mind
közép európai viszonylatban is rendkívül ritka
falfestmények közé tartozik. Szent Márton kora-

Érdemes kitérőt tenni Šmartno na Pohorjura

Hangulatos tisztás Močnik-nál

Šmartno na Pohorju a Pohorje egyik legmagasabban fekvő települése (800 m). Temetőjében
áll a XIII. sz. elején épült Szent Márton-templom.
A XVI. sz.-i reneszánsz stílusú átalakításra már
csak az Utolsó ítéletet ábrázoló freskó emlékeztet. A 2000-es évi restaurálás során fedezték
fel azokat a románkori falfestményeket, amelyek miatt Šmartno na Pohorju szent Márton

gótikus stílusban festett alakja a templom keleti
falán, szent Miklós püspök társaságában látható.
Valószínűleg nem véletlen az ilyen kompozíció,
hiszen mindkét szentet a szegények oltalmazójának tartják.
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A Szent Márton templom neves freskóinak részlete

A zömök tornyú Szent Márton-templom

Šmartnoból visszatérünk a közeli útkereszteződésig, majd a közeli kápolnánál balra indulunk.
Az út a Devina folyó völgyébe vezet, amelyet
most egy kicsit magasabban szelünk át. Ošelj
településre érve az aszfaltos utat csak átszeljük,

majd egy parasztgazdaság mellett haladunk el. A
halastó mellett elhaladva kiérünk egy aszfaltos
útkereszteződésbe, majd a Bistrica völgye felé
folytatjuk utunkat. A rétről, a mezei úton nyugat
felé haladunk, átkelünk a Bistrica hídján, majd
a túloldalon jobbra fordulunk. A mező szélen
járunk, majd az elágazásban balra, a réten keresztül vezető úton, a Močnik hegyi porta két épülete
között megyünk tovább. Belépünk a fenyvesbe, és
a turistaúton felkapaszkodunk a parton, átszelve
néhány kisebb völgyet, elhaladunk egy időnként
elapadó forrás mellett, a Jesenek parasztgazdaság
alatt jobbról méregzöld alpesi legelők köszöntenek bennünket, majd a partoldalban kanyargó
útig haladunk. Az utat átszelve, a másik oldali
gyalogösvény vezet jobbra a fenyőerdő felé, majd
egy nagykanyarral balra vesszük az irányt, és egy
mesés ösvényen jutunk el a Szentháromkirályok
templomig. A templom a Pohorje déli részében,
a Veliki vrh (1344 m), délkeleti lejtőjén, 1200 m
tengerszinti magasságon áll.
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A Szent Háromkirályok-templom

A XVI. sz.-ban emelt, gótikus stílusú Szent
Három Királyok temploma feltűnően zömök
épület. A három, egyforma magasságú hajót
elválasztó oszlopsorok is ezt a „zömökséget” hangsúlyozzák. A barokk főoltár a Három

A templomtól délnyugat felé, a meredek hegyoldal fenyvesében leereszkedünk a szerpentinező
műút hajtűkanyarjába. Délnek fordulunk, az
Oplotnica- és a Čadramski-patak völgye között
lefutó hegygerincet követjük. Az aszfaltút balra
kanyarodik (kereszt), a fenyőerdőszélen maradva
átvágjuk a szerpentint. Ismét a műutat tapossuk
– balra, majd jobbra is megnyílik a táj. Az erdei
szakasz után megint letérve kövesútra lépünk. A
ligetes gerincút házainál (Strnad) újra az erdős,
mezőkkel, házakkal tarkított vonulatok alpesi táj-

A templom főhajója

Kilátás a gerincről délkelet felé, a távolban a Boč hegy

királyok imádása jelenetét ábrázolja, a mellékoltárokon Szent Elek, illetve Szent Borbála alakját
láthatjuk. A műút a templom szomszédságában
lévő szálloda felé vezet.

képe késztet megállásra. Egy hangulatos fenyves
ösvénye után megint az aszfalt következik, ezen
pompás, füves lejtőjű gerincnyeregre kanyarodunk. Északnyugat felé jól látszik az Oplotnica
erdős szurdoka. A műút ismét balra tér, szép
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Hangulatos alpesi táj nyugat felé

szálfenyves gyalogútja vezet fel a Zajčev grad
(Nyúlvár) toronymaradványához (813 m, pihenőhely). Az ösvény a Zajčev grad után lekanyarog
az erdőszélre, a hegyháti rétről nagyszerű kilátás nyílik a környékre.

A Szent Margit-templom a turistaútról

A füves, nyitott gerincről nyíló kilátásban gyönyörködve érünk le a bércvonulatot megkerülő,
és itt nyugat felé elhagyó műútra, néhány lépés
után balra letérve folytatjuk a hegyháti vándorlást. Délnyugat felé jól látszik a ligetes hegyláncon
ülő Szent Márton-templom is. Elmarad egy
kereszt, elbúcsúzunk a ligetes panorámarétektől,
sűrű fenyveserdő mélyútján lejutunk a hegyorron (Lačna Gora, 602 m), hársak árnyékában
megbújó Szent Mohor-templomhoz.
A torony északi falmaradványa

Keresztezünk egy dűlőutat (kereszt), balra
kitérőt tehetünk a közeli Kebelj Szent Margit
templomához.
Az Antiochai Szent Margitnak szentelt templom gótikus tornyát a XIV. sz. végén emelték, az
eredeti hajó helyett a XVII. sz. végén újat építettek. (A templomtól délkeletre egy XV. sz.-i vár
– Zbegov – négyszögletes lakótornyának maradványai láthatók.)

Kilátás délnyugat irányába, a távolban a
Savinjska dolina felé emelkedő dombsággal
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Kis kitérő a Keresztelő Szent János-templom

Lačna gora – a Szent Mohor-templom

Az egyhajós, gótikus eredetű, barokk Szent
Mohor (és Fortunátus)-templom névadója,
Szent Mohor más néven Szent Hermagor 305
körül Singidunumban, a mai Belgrádban halt
vértanúhalált.
Ösvényen ereszkedve átvágjuk a templomtól
leszerpentinező kövesút két kanyarját, az erdőszélen rátérve ismét szép tájképben lehet részünk.

Oplotnica felé – kilátás a Brinjeva gora vonulatára

Leérünk egy bitumenútra, ezen balra, a
rétekről, a házak kertjeitől nyíló kilátásokban
bővelkedve lekanyargunk Oplotnicára (kápolnácska, balra rövid kitérő az 1890-es években
épült, neogótikus stílusú Keresztelő Szent
János-templom), jobbra beérünk a település
központjába (vendéglő). A park sétánya átvezet
az Oplotnica patakhídján, balra, majd jobbra, a
nyugat felé tartó műúton elhagyjuk a települést.
Kertek, házak, keresztek kísérnek fel a Gorica
dombvonulatára. Rétek mentén (kápolnácska)
érjük el a Gračanica vízeret, a balra, vegyeserdőbe térő, emelkedő-kanyargó kövesút felvezet
a Brinjeva gora hegyvonulatának lábához. Az
útelágazásban balra (képoszlop), a következőben (a kőfejtő-sziklafal alatt) jobbra, cikcakkban

Délnyugatra látszik a Szent Barbara-templom

a gótikára emlékeztet. Érdekes, hogy a templomot Szent Ágnes mellett Szent Sebestyén és Szent
Fábián tiszteletére is szentelték, a főoltáron is
ők láthatók.
A gerincút keskeny nyergen keresztül, két
kápolnácska érintésével vezet át a szomszédos
magaslaton (631 m), tölgyek lombjai között megbújó Boldogasszony-templomhoz.
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Kilátás a Gorica dombtetejéről...

jutunk fel a Brinjeva gora hegygerincére kapaszkodó erdei gyalogút kiágazásához. Fárasztó az
emelkedő, a hegyoldal bükköséből a Nagy-hegyre
(Veliki vrh) láthatunk. Végre felérünk a hegyvonulat keleti magaslatán (607 m) álló Szent
Ágnes-templomhoz.
A Szent Ágnes-templom 1723–32 között
épült barokk stílusban. A toronysisak viszont

A Boldogasszony-templom

A Boldogasszony-templomot 1769-ben kezdték építeni – ekkor készült el a szentélyrész –, de
a hajó csak 1830-ban épült meg.
Bükkösben, egy kereszt mellett leereszkedünk
a Brinjeva gora bércéről, rátérünk a nyugat felé
igyekvő műútra. A közeli útelágazásból észak
felé térve (vendéglő), majd (kereszt) balra kanyarodva már a Szent Márton-templommal ékesített,
merészen emelkedő füves kúp oldalában (kereszt)
járunk. A Zlakovai elágazásból élesen balra,

A Szent Ágnes templom

Festői dombtetőn áll a Szent Márton-templom
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délnyugat felé, a templomdomb északi, gyepes
lejtőjén folytatjuk az utat, innen csak könnyű,
rövid kitérő a Szent Márton-templom (586 m).

A füves dombtetőn, hársfák közelében álló
Szent Márton-templom építését valószínű a
Žiče-i karthauzi barátok kezdték a XIV. sz.-ban,

A templom a torony felől

A Szent Egyed-templom
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egyik borpincéjük ugyanis itt volt a közelben. A
templomhajó keleti oldalán későgótikus stílusú
bejárat látható. Az 1709-ben készült főoltár Szent
Mártont, a Tours-i püspököt ábrázolja.
A templomdombról körbenézve észak felé a
Pohorje tagolt, déli oldalára és a Szent Kunigundatemplomra láthatunk, délkelet felé a Brinjeva
Gora templomtornyainak a Boč már sokszor
látott hegykupolája ad hátteret.
A templomtól a nyugat felé oldalazó, majd a
dombról lefutó ligetes bércecskét kísérő dűlőúton
ereszkedni kezdünk). Keresztez egy kövesút,
erdei ösvény vezet le a Zreče völgyéből felkúszó

rét felső szélére. Ennek mentén nagy balkanyarral
gyalogutat érünk, kijutunk a városból felszerpentinező, a hegyoldal házait felfűző utca felső
végére. Ez visz le a városba. Balra, ipari üzemek mellett (Tovarniška cesta), majd jobbra, a
Dravinja hídján át érünk be Zreče központjába, a
Szent Egyed-templomhoz. A főutcát keresztezve
juthatunk el a város déli részén kiépült fürdőkompexumhoz és szállodáihoz.
A Zreče Szent Egyed tiszteletére szentelt
temploma a XIV. sz.-ban épült, a XVIII. és a XIX.
sz.-ban oldalkápolnákkal bővítették. A Dravinja
völgyében fekvő fiatal város gyógyfürdőjéről és
tiszta levegőjéről ismert üdülőhely.
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FONTOSABB INFORMÁCIÓK
Az útvonalról, szálláshelyekről, átnivalókról és végigjárás
igazolásáról információ kapható: www.viasanctimartini.eu
MAGYARORSZÁG
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SZENT MÁRTON EURÓPAI KULTURÁLIS
ÚTVONAL MAGYARORSZÁGI TANÁCSA
E: info@viasanctimartini.eu
www.viasanctimartini.eu
Szombathely
Tourinform:
Király u. 1/a
T: +36 94 317 269
94 514 451
www.szombathely.hu

Ják
Idegenforgalmi Pavilon:
Templom tér
T: +36 94 356 217
www.jak.hu

Zalalövő
Villa Publica
Romkert
Kossuth u. 3
T: +36 92 372 692
www.zalalovo.hu

Szent Márton
Látogatóközpont:
Szent Márton u. 40
T: +36 94 505 570

Körmend
Tourinform:
Dr. Batthyány-Strattmann
László u. 5
T: +36 94 410 107
www.kormend.hu

Őrségi Nemzeti Park
Igazgatóság
941 Őriszentpéter,
Siskaszer 26/a
T: +36 94 548 036
onp.nemzetipark.gov.hu

Martineum
Felnőttképző Akadémia:
Karmelita u. 1
T: +36 94 514 355
94 514 340
www.martineum.hu

Dr. Batthyány-Strattmann
László Múzeum:
Vár
T: +36 94 410 425

SZLOVÉNIA
SZENT MÁRTON
KULTURÁLIS KÖZPONT SLOVÉNIA
Janeza Pavla II 13, 1000 Ljubljana
www.svetimartintourski.si
Kobilje
Kobilje Önkormányzata
Kobilje 56
9227 Kobilje
T: +386 2 579 92 20
www.kobilje.si

DOBROVNIK
Információs iroda
Dobrovnik 297
9223 Dobrovnik - Dobronak
T: +386 2 577 68 88
www.dobrovnik.si
www.bukovniskojezero.si

Moravske Toplice
Információs iroda (TIC)
Kranjčeva 3
9226 Moravske Toplice
T: +386 2 538 15 20
www.moravske-toplice.com

Murska Sobota
Információs iroda (TIC)
Zvezna 10
9000 Murska Sobota
T: +386 2 534 11 30
www.zkts-ms.si

Radenci
Információs iroda (TIC)
Radgonska cesta 27
9252 Radenci
T: +386 2 565 10 48
www.ztsradenci.si

SVETA TROJICA V
SLOVENSKIH GORICAH
Municipality Sveta Trojica v
Slovenskih goricah
Mariborska cesta 1
2235 Sveta Trojica
v Slovenskih goricah
T: +386 2 729 50 20
www.sv-trojica.si

MARIBOR
Információs iroda (TIC)
Partizanska 6a
2000 Maribor
T: +386 2 234 66 11
www.maribor-pohorje.si

PTUJ
Információs iroda (TIC)
Slovenski trg 5
2250 Ptuj
T: +386 2 779 60 11
www.ptuj.info

HAJDINA
Információs iroda
Mitra Hajdina
Draženci 99
2288 Hajdina
T: +386 40 298 878

SLOVENSKA BISTRICA
Információs iroda (TIC)
Trg svobode 17
2310 Slovenska Bistrica
T: +386 2 843 08 10
www.tic-sb.si
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Vasúti információ:
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www.elvira.hu
Autóbusz információ:
ujmenetrend.cdata.hu/uj_menetrend/
volan/index.php
Autóklub (info):
T: +36 1 3451800
www.autoklub.hu
Autósegélyhívó:
T: +188
Autópálya díjak:
www.autopalyamatrica.ws
Turisztikai információk:
www.itthon.hu

Állami és egyházi ünnepek:
január 1–2. (Újév),
március 15. (Az 1848–49-es forradalom
és szabadságharc ünnepe),
Húsvét hétfő,
május 1. (A munka ünnepe),
Pünkösd hétfő,
augusztus 20. (Államalapító
Szent István ünnepe),
október 23. (Az 1956-os
forradalom ünnepe),
november 1. (Mindenszentek),
december 25–26. (Karácsony és
a függetlenség napja)
Segélyhívó számok:
Rendőrség: 107
Tűzoltóság: 105
Mentők: 104
Nagykövetség:
Szlovén Köztársaság Nagykövetsége
Budapesten:
1025 Cseppkő u. 68
T/F: +36 1 4385600

SZLOVÉNIA
Vasúti információ:
www.slo-zeleznice.si
Autóbusz információ:
www.ap-ljubljana.si
Autóklub (info):
Tel.: ++386 1 5305300
www.amzs.si
Autósegélyhívó:
Tel.: +1987
Autópálya díjak:
www.dars.si
Turisztikai információk:
www.slovenia.info

Állami és egyházi ünnepek:
január 1–2. (Újév),
február 8. (A kultúra napja),
Húsvét hétfő,
április 27. (Az ellenállás napja),
május 1–2. (A munka ünnepe),
Pünkösd hétfő,
június 25. (A nemzet napja),
augusztus 15. (Nagyboldogasszony),
október 31. (A reformáció napja),
november 1. (Mindenszentek),
december 25–26. (Karácsony és
a függetlenség napja)
Segélyhívó számok:
Rendőrség (Policija): 113
Tűzoltóság (Gasilni): 112
Mentők (Reševalci): 112
Nagykövetség:
Magyar Köztársaság Nagykövetsége
Ljubjanában:
Ulica Konrada Babnika 5, 1000 Ljubljana
T: +386 1 5121882
F: +386 1 5121878
Utazási iroda:
Szlovén Idegenforgalmi Hivatal
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
T: +386 1 589 85 50
www.slovenia.info
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KISSZÓTÁR, HASZNOS KIFEJEZÉSEK
Eltérő írásmódú és kiejtésű betűk:
č=
 cs
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|

š=
 s

|

ž = zs

|

lj = hangsúlyosabb l, a j-t alig ejtik

Számok

Évszakok,
napok, napszakok

egy ena
kettő dva
három tri
négy štiri
öt pet
hat š est
hét s edem
nyolc osem
kilenc d
 evet
tíz d
 eset
tizenegy enajst
tizenkettő d
 vanajst
tizenhárom trinajst
tizennégy štirinajst
tizenöt p etnajst
tizenhat šestnajst
tizenhét sedemnajst
tizenyolc osemnajst
tizenkilenc devetnajst
húsz dvajset
harminc trideset
kilencven devetdeset
száz sto
kétszáz dvesto
ezer tisoč

tavasz p omlad
nyár p oletje
ősz j esen
tél z ima
év leto
idén l etos
tavaly lani
jövőre n
 aslednje leto
hét teden
nap d
 an
ma d
 anes
tegnap včeraj
holnap j utri
holnapután p ojutrišnjem
hétfő p onedeljek
kedd torek
szerda sreda
csütörtök četrtek
péntek petek
szombat sobota
vasárnap nedelja
reggel zjutraj
este zvečer
éjszaka noč

|

nj = ny

Hasznos szavak
és kifejezések
bank b anka
igen da
nem ne
ingyenes belépés prost vstop
jó dober
kérem p rosim
köszönöm hvala
nagy velik
posta pošta
régi staro
rossz slabo
sziget otok
templom cerkev
tér trg
tó jezero
új novo
vár grad
Elnézést Oprostite
Beszél...? Govorite...?
Nem beszélek... Ne govorim …
Nem értem ... Ne razumem ...
Hogy jutok el...? Kako
pridem do...?
Hol kaphatok...? Kje
lahko dobim...?
Van-e... Imate morda...?
Mennyibe kerül? Koliko stane?
Kérem, adjon... Dajte
mi prosim ...
Hol vannak…? Kje je…?
Hány óra van? Koliko je ura
Jó reggelt D
 obro jutro
Jó napot Dober dan
Jó estét Dober večer
Jó éjszakát Lahko noč
Viszontlátásra Nasvidenje
Hol van a mellékhelyiség?
Kje je stranišče?
Hölgyek Ženske
Urak Moški

A határon
vám carina

Étteremben
reggeli zajtrk

vámos c arinik
útlevél potni list
bőrönd kovček

ebéd kosilo
vacsora večerja
étlap jedilnik
rendelni naročiti
hideg étel hladna jed
meleg étel topla jed
leves juha
húsétel mesna jed
köret priloga
sütemények pecivo
disznóhús s vinjina
bárány jagnje
marha g ovedina
csirke piščanec
máj j etra
tojás j ajce
kenyér kruh
roston n
 a žaru
pirítós prepečenec
vegyes saláta mešana solata
vörösbor rdeče vino
gyümölcslé sadni sok
ásványvíz mineralna voda
Szeretnék valamit enni/inni
Rad bi nekaj pojedel/popil
Kérem a számlát
Račun, prosim

Autóval
benzinkút bencinska črpalka
bal desno
jobb levo
egyenesen naravnost
észak sever
dél jug
kelet v zhod
nyugat zahod
javítás popravilo
fék zavora
hűtő hladilnik
kerék k olo

Szálláshely
szálloda hotel
kulcs ključ
szoba sobe
ágy p ostelja
Szeretnék egy fürdőszobás
szobát. Prosim sobo s kopalnico.
Menyibe kerül a szoba?
Koliko je cena sobe?
Tartalmazza a reggelit az
ár? J e zajtrk vštet v ceno?
hideg víz mrzla voda
meleg víz topla voda
Közlekedés
autóbusz-állomás
autobusna postaja
repülőtér letališče
vasútállomás
železniška postaja
bejárat vhod
kijárat i zhod
nyitva odprto
zárva z aprto
Egészség
beteg bolan
fáj boli
fejfájás glavobol
fogfájás zobobol
gyógyszertár lekarna
kórház b olnišnica
láz vročina
mentőautó rešilec
orvos zdravnik
sebtapasz obliž
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TÉRKÉPSZELVÉNYEK

Jelmagyarazat
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Beépìtett terület
Kiemelt épület

Vasúti fővonal
Egyéb vasútvonal

Egyéb épület
Hétvégi ház, pince

Vasútállomás
Vasúti megálló

Első- és mésodrendű
főútvonal

Villanyvezeték
Töltés, gát

Egyéb épített út

Gyaloghíd
Zsilip

Autóbuszvonal megállóval
Fontosabb helyi járat

Nemzeti Park határa
Természetvédelmi terület határa

Lezárt erdŐgazdasági
üzemi út

Országhatár
Megyehatár, tartományhatár

Kisebb burkolt út
Javított földút

Szántó
Gyümölcsös
Szőlő

Autóval járható földút
Földút, szekérút
Gyalogút, ösvény

Temető
Gyepterület
Erdő, park nyiladékkal

Jelzett turistaút
Tanösvény

Fenyőerdő
Bozót

A Via Sancti Martini

Fasor
Bokorsor

Mocsár
Kőfejtő, gödör

Romos épület
Földvár
Kerítés

Barlang
Pincesor
Halomsír

Templom
Kápolna
Kereszt, képoszlop

Szálloda
Turistaház, kulcsosház
Kemping

Állandó forrás
Vízmú, víztartály
Kút
Gémeskút

Sátorozóhely
Esőház
Erdei pihenőhely

Víztorony
Strand
Gyógyfürdő

Emlékmű, szobor
Kilátó
Parkoló

Védett fa
Jellegzetes fa

Toronyszerű építmény
Magasles
Vadetető

Kórház
Elsősegélyhely
Rendőrség

Benzinkút
Gépkocsiszerviz

Sportpálya
Lovaglási lehetőség

Étterem, vendéglő
Büfé, eszpresszó

Kerékpározásra
javasolt útvonal

Múzeum
Kastély
Jelentősebb rom

K = KÉK
P = PIROS
S = SÁRGA
Z = ZÖLD
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