
                          

 

 

 

 

 

 

 

Spirituális utakon, gyógyvizek mentén –  

Ép testben ép lélek 

 

Keresed az utat? Nem találod a célt? Nem találod helyed a 

világban? A zarándoklás megoldást adhat! A zarándoklás a test és 

a lélek próbája egyaránt. Komoly túrák ezek a természetben és komoly 

túrák ezek önmagad megismerésében, és az Isten felé vezető úton. Aki a 

legmélyebb spirituális élményként akarja megélni a zarándoklást, 

kerekedjen fel egymaga és járja be az utat egyedül! Aki közösségi élményt 

keres, szervezzen csapatot maga köré, induljon zarándoklatra vagy 

búcsújárásra csoportosan! A család számára is nagyszerű lehetőség ez, 

ahol közösen élhettek át spirituális, természeti és sport élményeket 

egyaránt. 

 

 



                          

 

 

 

Vas megye bővelkedik szakrális helyekben és fürdőkben. A megfáradt 

testet a kitűnő gyógyvizek, a megfáradt lelket a szakrális helyek 

gyógyítják. Feltöltődve, újjászületve érhettek célba a rengeteg élmény 

révén, mely utatokat szegélyezte. Az útvonalak jórészt erdős területeken, 

a forgalmas utaktól távol kanyarognak, ahol a természeti élmények sem 

fognak elmaradni. Vas megye pompás tájai igen változatosak. A megye 

gyógyvizekben igen gazdag. A megfáradt zarándoknak felüdülést 

nyújtanak a fürdők, ahol újabb energiákat kaphat a test, hogy folytatni 

tudja az utat és a lélek fejlődhessen… 

A zarándoklás szabad tevékenység. Nem kell alkalmazkodnia semmihez 

és senkihez. A saját tempójukat járhatják. Intenzív fizikai kihívás és erős 

lelki próba ez . (Különösen ha egyedül teljesítjük a távokat) Test és lélek 

sokat fejlődhet egy ilyen út során. Egy bizonyos, aki végigmegy egy ilyen 

úton, az többet fog tudni az út végén magáról és hitéről egyaránt.  

 

 



                          

 

 

 

Mi lehet fontosabb, mint önmagunk és az Isten megismerése… 

Idős (65+) korosztálynak Vas megye vallási értékei varázslatosak. 

Tapasztalják meg közösen a szakrális élményeket az egynapos túrák 

során. Mindegyik ajánlat más és más arcát mutatja e tájnak és a 

spiritualitásnak. A helyek könnyen megközelíthetőek, a buszos érkezés 

után pár száz métert megtéve elérhetőek. A templomok és a múzeumok 

csodálatosak, a megye fürdőinek gyógyvizei varázslatos hatással vannak a 

testre. Egy rövidke egynapos kirándulás keretében igazán feltöltődhet. A 

vallási helyek áhítatos csendje, a kultúrája, valamint a fürdők káprázatos 

gyógyhatása szépen kiegészítik egymást. Egy nap alatt szinte 

újjászülethet! Várjuk szeretettel, fedezze fel Vas megye kincseit! 

A természet Isten ajándéka. Bőkezűen bánt az Úr e vidékkel. 

Csodálatos a táj. Vas megyében találkozhat a természettel, és akinek 

szeme van rá, láthatja, akinek füle van rá, hallhatja Istent is! A természet 

oly gazdag, oly sok zölddel, völggyel, dombbal, réttel és tóval látta el e 

vidéket, hogy azt észre kell venni.  

... és a gyógyvizek... Tán Isten ajándékai ezek is! Csodálatos, hogy a föld 

gyomrának e különleges nedűi gyógyítják az embert. Az ember testét és 

lelkét is. Mártózzunk meg a gyógyvizekben és figyeljünk, hogy nyugtatja 

meg fáradt lábainkat és zaklatott elménket a víz.  



                          

 

 

A csomagot ajánljuk fiataloknak, családoknak, az idősebb korosztálynak 

és külföldieknek egyaránt! 

 

CSOMAG AJÁNLOTT IDŐPONT, IDŐINTERVALLUM: 

Az idős korosztály: egész évben ajánlható csomag, tekintve, hogy az ajánlott célpontok télen-

nyáron látogathatóak, a fürdők is nyitva állnak. Az idős korosztály jellemzően 1 napos kirándulás 

keretében érkezik. Sok helyszín érintése és megtekintése számukra nem lehetséges. Erejük, anyagi 

lehetőségük korlátozott. Szállást ritkán vesznek igénybe. Nehezen nyújtható esetükben az itt 

tartózkodás. 

Gyalogos fiatal csoportos: A zarándoklás tevékenysége a természetben történik, így az időjárás 

fontos szerepet játszik az időpont kiválasztásában. A kora tavasztól késő őszig jellemző a 

zarándoklatok időpontja. Kiemelt időszaknak számítanak a búcsúk, vallási ünnepek időpontjai. 

Ekkor a zarándokok száma növekszik, a zarándoklás tevékenysége fokozódik. A turista hosszú 

időszakra érkezik, a zarándoklatok jellemzően több hetes időtartamot jelentenek. A zarándok a 

vasi régióban várhatóan 4-7 nap között tölt.  

Családos csoportok esetén a tartózkodás 1 hetes is lehet. Számukra nem az út minél gyorsabb 

megtétele, hanem a megélhető élmények befogadása a fő cél. Lassan haladnak, saját tempójukban. 

A búcsújárások időszaka kiemelt jelentőségű. (A hagyomány jelen van a vallási közösségek 

életében, ezért ezekre lehet alapozni a kezdeti lépéseket.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

 

 

 

 

Ajánlatok idős korosztály számára: 

Celldömölk vallási értékei: A város és vallási életének középpontjában a kegytemplom áll, 

melynek jelentősége kiemelkedő országos viszonylatban is. Megérkezünk a templom melletti 

parkolóba, ahonnan csak pár lépés a kéttornyú barokk templom és a háta mögött elhelyezett 

különleges kálvária épület. Kiscell-nek jelentős kegyhely, zarándokhely. Kettős tornyú 

plébániatemploma Szűz Mária tiszteletére lett szentelve. A dömölki apátság ősi kegyhely, melyet a 

honfoglalás korában alapítottak Szűz Mária tiszteletére. II. Béla alapította, a 12. század elején. 

Mária tisztelői a középkor során sokan látogatták a szellemi élet e központját, már ekkor 

búcsújáró hellyé vált. A török időknek a templom is áldozatul esett, kegyszobra a Csallóközi 

Dénes templomba került. A dömölki apátság újjáépítése és a kiscelli búcsújáróhely létrehozása a 

csehországi születésű Koptik Odó-nak köszönhető. Korai papi éveit a Mariazell-i zarándokhely 

gyóntatópapjaként töltötte, ahol erős Mária tisztelet alakult ki benne. 1739-ben dömölki apáttá 

nevezi ki Sajghó Benedek pannonhalmi főapát. Mariazell-ből magával hozta a kegyhely 

kegyszobrának hiteles másolatát. A kegyszobrot először egy kis fa kápolnában helyezték el, mely 

mellett kutat ástak. A munkálatok során baleset történt, a kútban dolgozó munkás fejére nagy kő 

esett, mely súlyos sebet ejtett a munkás fején, azonban ő mégis felgyógyult. Híre ment a szinte 

csodának számító gyógyulásnak, melynek nyomán hamar zarándokok tömegei kezdtek érkezni a 

kegyszobor tiszteletére. További gyógyulások tovább erősítik a kegyhely ismertségét és 

népszerűségét. Tízezres tömegek látogatják már a kegyhelyet, a 18. század közepén új 

kőkápolnába kerül a kegytárgy. Pár évvel később épülhetett meg a kéttornyú nagytemplom, ahol 

végre méltó helyre kerülhetett a kegytárgy. (Az egykori kápolnát sajnos lebontották a 19. század 

végén.) A kiscelli templomot 1880-ban szentelték fel. II. József trónra lépése után megkezdődött 

a rendek módszeres feloszlatása. A bencés rend feloszlatásáról 1787-ben érkezett a parancs. A 

búcsújárás és a zarándoklás tevékenysége mégsem maradt abba. A hajdani Kiscell és Nemesdölk 

1907-ben egyesült Celldömölké. A település és a vallási élet a 19. században és a huszadik század 

első felében is erősen összefonódott. Zárda, majd iskola és óvoda is létrejön a településen. 

(Hollósy Jusztinián) Az 1950-es újabb rend feloszlatás előtt Mindszenthy József jelenlétében 

ünneplik meg a kegytemplom 200 éves fennállását.  



                          

 

 

 

 

 

Vasvár vallási színezetű kisváros. Az 5000 fős település központjában áll a Római Katolikus 

(volt domonkos) templom és a vasvári domonkos kolostor épülete. Az épületek középkori 

eredetűek. Valaha vár ált itt, mely az idők során átalakult a ma látható vegyes stílusú épület 

együttessé. Mindkét épület részleteiben tartalmaz középkori elemeket is. Az épületben 

helytörténeti gyűjtemény található, mely a vidék igen gazdag történelmi és vallási múltját dolgozza 

fel látványos, érdekes formában. A település hajdani rangját mutatja, hogy az egész megye 

Vasvárról kapta nevét. Fontos egyházi és világi központ, a régió központi települése volt Vasvár. 

A török időkben a káptalan és a vármegye Szombathelyre költözött, ekkortól Vasvár központi 

szerepe csökkent. A domonkos kolostort és plébánia templomot IV. Béla alapította 1254-ben. Az 

épületegyüttes végvárként is szolgált valaha, ekkor épült délnyugati szárnyának tornya. Az épületet 

többször átalakították, bővítették, - melyek közül a barokk kor beavatkozásai a leg erőteljesebbek 

- de a hajdani hangulat ma is tetten érhető falai között. A templom főoltárán a Golgota jelenete 

látható. A templomban található az egyházmegye legnagyobb orgonája. A város központjából 

sétával vagy autós megközelítéssel érdemes felkeresni az erdei környezetben álló szentkutat és 

kápolnáját. Fogyasszunk csodás gyógyulásokat hozó vizéből. Vasvár búcsújáró hely már  

középkor óta. Búcsújáró napja hajdan Kisasszony volt, manapság padig Mária névnapja. A 

hagyomány szerint a török elől menekülő szerzetesek a Mária képet ezen az erdős részen rejtették 

egy fa odvába a török pusztítás elől, melynek akkoriban valóban szinte minden épület áldozatul 

esett. A visszatérő szerzetesek a rejtekül szolgáló fát és a képet ugyan nem találták, de helyén 

bővizű forrás fakadt, melynek vizében Mária képét is látni vélték. A 18. századtól remeték is élnek 

a szentkút környékén. Ekkoriban történt az első csodás gyógyulás, amikor is Horváth Ferenc 

visszanyerte a katonáskodása során elveszett látását a víz hatására. Remete lett itt ő is, majd 

örökségéből megépítette az első kápolnát. A lourdes-i barlang 1930-ban épült. A város szélén 

szintén szép zöld környezetben találjuk a Szentkút-fürdőt.  

 

 

 



                          

 

 

 

 

 

Kőszeg és Bükfürdő: Kőszeg bővelkedik látnivalókban, műemlékekben, melyek között több 

jelentős templom és vallási hely található. Legismertebb temploma talán a Jézus szíve templom. 

Plébániatemploma a Fő tér dísze. Stílusa ritkaság számba megy, az erősen díszített  neogótikus 

épület uralja az egész teret. Kegytárgyai közül jelentős a két kehely, melyek 1421-ből illetve 1486-

ból valók. A Szent Imre templom a város másik központi terének, a Jurisics térnek az éke. A 

középkori eredetű házak között megasodó épület 1640-ben készült el. 1673-ig protestáns, aztán 

katolikus templom. A templom stílusát tekintve vegyes, alapvetően reneszánsz, de gótikus 

elemeket is tartalmaz. Szent Jakab temploma a Jurisics téren a Szent Imre templom közvetlen 

szomszédságában áll. Ez a templom régebbi, múltja végigkíséri a város egész történetét a 

középkor elejétől. Helyén minorita templom állt 1289-ig, mely egy ostrom során megsemmisült. 

Nagy Lajos király, majd a Garaik nemzetséghez ténykedéséhez fűződik a kolostor és a templom 

újjáépítése. Az épület a 14. század és a 15. század fordulóján épülhetett. A Jurisics tér két 

szomszédos temploma után pár száz méterrel találjuk a Jurisics várat. Az épületben múzeumot 

találunk. A belső vár egyik legértékesebb tárgya az Esterházy oltár. Főalakja Madonna ábrázolás. 

A kép mögötti felirat szerint Esterházy Miklós József állította 1771-ben. A vár termeiben étékes 

kiállítások mutatják be az elmúlt századok történelmét.  

Kálvária: A Kálvária-hegyen álló templom 1734-ben készül el. 1686-ig kereszt áll e helyen, 1715-

ben épül itt az első kápolna. (Szent Donát) A Jezsuita szerzetesek kezdik meg a kő templom 

építését. A hagyomány szerint a mintegy 70.000 téglát a hívek saját kezükkel hordták a hegy 

csúcsára. A stációk kőből faragott jelenetei 1763-ban kerülnek elhelyezésre.(Ezek ma a 

templomot övező kerítésbe vannak beépítve.) A ma látható stáció építmények 1890-ben készültek 

el. 

További vallási témájú látnivalók és értékek: Szent Flórián szobor, (Flórián tér), Szentháromság 

szobor 1713-ból (Fő tér), Mária-szobor 1739-ből (Jurisics Miklós tér), Református templom 

1995-ből (Táncsics Mihály utca), Izraelita zsinagóga 1859-ből (Várkör 38.), Evangélikus templom 

1783-ból (Várkör 44.) 

 



                          

 

 

 

 

 

Gyalogos fiatal csoportok és  családok részére: 

Mária út 

Mariazell: A régió kiemelkedő jelentőségű zarándokhelye, talán nem túlzás kijelenteni, hogy 

Európai, sőt világhírű kegyhely Mariazell. Kettős tornya szépen simul a az osztrák tájba. A vidék, 

a táj, a kultúra nagyban eltér Magyarországétól. Idegen tájon járunk, mégis testvérek között. A 

települést átjárja a szakralitás, itt a zarándok igen gyakori vendég. Megannyi korosztállyal és 

nemzetiséggel találkozhatunk itt, akik közös nyelve a hit nyelve és Mária tisztelete. A zarándoklás 

testet-lelket megpróbáló és gyógyító hatást itt megtapasztalhatjuk. Az 1500 fős kisváros 868 méter 

magasan fekszik Ausztria Stájer tartományában, a Bürgeralpe 1270 méteres csúcsának 

szomszédságában. A város múltja zaklatott volt, de a sok viszontagság közepette mindig 

megőrizte hitét, melynek mai virágzása lett gyümölcse. 

A bazilika két legfontosabb szakrális kincse a Máriát és a kis Jézust ábrázoló kegyszobor, valamint 

a Szűz Mária kép, melyet I. Lajos adományozott. A kis (48 cm) kegyszobrot az év három jeles 

egyházi ünnepén díszes ruhába öltöztetik (Nagypéntek, Mária születésének ünnepén /Szeptember 

8./ - Ezen a napon zarándokol Benedek pápa Mariazell-be, december 21., a város alapításának 

napja) Zarándokok már a korai 12. században is látogatják Mariazell-t. Az igazán nagy érdeklődés 

1330-tól kezdődik meg. II. József zarándoklás tilalmi rendeletéig egyre fokozódik népszerűsége és 

látogatottsága. A rendelet feloldása utántól napjainkig szinte évről évre többen keresik fel a 

kegyhelyet. A zarándokok és búcsújárók száma egymillió feletti évente. Az augusztusi 

zarándoklatra a környező országok mindegyikéből érkeznek csoportok, így Magyarországról is. A 

közös szentmise a nemzetközi hitélet felemelő pillanata. 

Mária út: A Mária út alapvetően a magyarországi Mária kegyhelyeket fűzi fel egy útvonallá. Nem 

áll meg azonban az útvonal a határon, átnyúlik a környező országokba is. Fő szakasza Mariazell-t 

és Csíksomlyót köti össze, a három ország fő Mária kegyhelyeit érintve. Spirituális zarándok és 

túraútvonal ez, mely nem csak a vallásosok számára kínál spirituális és szakrális élményeket. A fő 

útvonal hossza mintegy 1400 km, melyből Vas megyére három négy napi járás jut. Több  

 



                          

 

 

 

 

 

útvonalon haladhatunk keletről nyugat felé, vagy akár nyugatról kelet felé. Egészen más élményt 

nyújt a két irány. A vas megyei régióban két útvonalon közlekedhetünk.  

Az egyik Celldömölkről indul ki, és Sitke érintésével halad Sárvár felé. Celldömölk, Mariazell 

magyarországi párja, Kiscell-nek is nevezik. Jelentős kegyhely, zarándokhely. A településen éled a 

szakralitás, ahol már zarándokszállás is várja a zarándokokat. Kegyhely, melynek kettős tornyú 

plébániatemploma Szűz Mária tiszteletére lett szentelve. (1744 és 48 között épült bencés 

templom) A dömölki apátság ősi kegyhely, melyet a honfoglalás korában alapítottak Szűz Mária 

tiszteletére. II. Béla alapította, a 12. század elején. Mária tisztelői a középkor során sokan 

látogatták a szellemi élet e központját, már ekkor búcsújáró hellyé vált. A török időknek a 

templom is áldozatul esett, kegyszobra a Csallóközi Dénes templomba került. Az egykori 

templom mai romos maradványai mellett vezet az út a Koptik Odó utcában. A 18. század 

közepén a vallásos helyeket újjáépítik, és a kegyhely jelleget is visszaállítják. A dömölki apátság 

újjáépítése és a kiscelli búcsújáróhely létrehozása a csehországi születésű Koptik Odónak 

köszönhető. Korai papi éveit a Mariazelli zarándokhely gyóntatópapjaként töltötte, ahol erős 

Mária tisztelet alakult ki benne. 1739-ben dömölki apáttá nevezi ki Sajghó Benedek pannonhalmi 

főapát. Mariazell-ből magával hozta a kegyhely kegyszobrának hiteles másolatát. A kegyszobrot 

először egy kis fa kápolnában helyezték el, mely mellett kutat ástak. A munkálatok során baleset 

történt, a kútban dolgozó munkás fejére nagy kő esett, mely súlyos sebet ejtett a munkás fején, 

azonban ő mégis felgyógyult. Híre ment a szinte csodának számító gyógyulásnak, melynek 

nyomán hamar zarándokok tömegei kezdtek érkezni a kegyszobor tiszteletére. További 

gyógyulások tovább erősítik a kegyhely ismertségét és népszerűségét. Tízezres tömegek látogatják 

már a kegyhelyet, a 18. század közepén új kőkápolnába kerül a kegytárgy. Pár évvel később 

épülhet meg a kéttornyú nagytemplom, ahol cégre máltó helyre kerülhetett a kegytárgy. (Az 

egykori kápolnát sajnos lebontották a 19. század végén.) A kiscelli templomot 1880-ban 

szentelték fel. II. József trónra lépése után megkezdődött a rendek módszeres feloszlatása. A 

bencés rend feloszlatásáról 1787-ben érkezett a parancs. A búcsújárás és a zarándoklás 

tevékenysége mégsem maradt abba. A hajdani Kiscell és Nemesdölk 1907-ben egyesült  



                          

 

 

 

 

 

Celldömölké. A település és a vallási élet a 19. században és a huszadik század első felében is 

erősen összefonódott. Zárda, majd iskola és óvoda is létrejön a településen. (Hollósy Jusztinián) 

Az 1950-es újabb rend feloszlatás előtt Mindszenthy József jelenlétében ünneplik meg a 

kegytemplom 200 éves fennállását. A belső kegykápolna oltára felett van elhelyezve a 

Boldogságos Szűz Mária csodatévő szobra, Mária alakja, karján a kis Jézussal. A kegykápolna 

mögött Szent István oltára áll.  

Celldömölk, a 12 ezres település a Ság-hegy közelében fekszik. Az út a vulkanikus hegy mellett 

halad el. A hegy közelében áll a Kemenes Vulkán Park és a hegy oldalában a található a 

Celldömölki Ság-hegy Múzeum. A város határában áll a Jufa Vulkán Gyógy- és Élményfürdő. A 

gyógyvíz és a gyógykezelések sok testi bajunkat orvosolhatják, de megnyugtathatják lelkünket is.  

A táj oly jeles költőinket is megihlette, mint Nagy László, Berzsenyi Dániel és Weöres Sándor. A 

Kemenesalja szelíd táját több mű soraiban is felismerhetjük. 

Mesteri Barlangfürdője a Ság-hegy másik oldalán található. Kis fürdő ez. Itt nincs nyüzsgés, 

nincsenek hosszú csúszdák. Csendesen pihenhetünk az árnyas fák, vagy a közelmúltban épült 

boltíves, oszlopos fürdőépületben.  

A sitkei kastély a kis település szép kincse. Az épület ma kastélyszállóként működik melegkonyhás 

étteremmel. A zarándok számára kitűnő pihenőhely. Ha tovább haladunk az út vonalán, hamar 

Sárvárra érünk. A sárvári fürdő mellett vezet az út, a megfáradt utazó a fürdőbe betérve 

felfrissülhet. A lábak intenzív igénybevételéből adódó fájdalmakat a fürdőzés és az azt követő 

masszázs kitűnően oldja. A fürdő gyógyvize jótékonyan hat az egészségre és a közérzetre 

egyaránt, ugyanakkor a fürdő után hosszú táv megtételével már ne számoljunk. Térjünk be egy 

templomba, és használjuk ki az időt és a szellemet megszálló nyugalmat! 

Ha tovább haladunk az úton észak-nyugati irányba, Csénye, Bögöt és Vát után elérünk 

Csepreghez, illetve Bükhöz és Bükfürdőhöz. A fürdő itt is megpihenést kínál. Gyógyvizének 

hatása varázslatos. Csepreg gótikus eredetű római katolikus temploma és a közeli Boldogasszony 

kápolnája szép célpontjai az útnak, de Bükön is értékes templomba térhet be az utazó. 

 



                          

 

 

 

 

 

Két vonal közelíthetünk Mariazell irányába Vas megy felől. Útközben is sok értékes helyet érint 

utunk, melyek nagy része Mária tiszteletére lettek szentelve. Lockenhaus, Kircshlag, Aspang, 

Reichenau, Schwarzau az egyik ágon és Güssing, Stegersbach, Hartberg, Pöllau, Veitsch a másik 

ágon. Az északi ágon hamarabb, a déli ágon hosszabb és nyugodtabb útvonalon közelíthetünk a 

kegyhely felé. Igazán hosszú távú zarándoklás ez, mely komoly testi és lelki felkészülést igényel. A 

napi 20, 30 kilométeres táv megpróbálja az embert. A szintek is jelentősek, különösen az osztrák 

területeken számíthatunk komoly emelkedőkre.  

A Mária-út vonalán harmadik útvonalra is csatlakozhatunk, ha észak felé tartunk. Győr-Moson-

Sopron megye déli részén kelet-nyugati irányban halad az útvonal. A jelentősebb települések, 

melyeket Mariazell-ig érintünk: Mattersburg, Forchtenstein, Würflach, Puchberg. 

Szent Márton útvonalai: Szombathelyről, mint Szent Márton szülőhelyéről több útvonal is 

kiindul. Ezek hossza és jellege igen eltérő. Az utak hálózatosan futnak, azaz behálózzák egész 

Európát. Amennyiben hosszú távú zarándokutat tervezünk, Szombathelyről kiindulva a 

kontinens megannyi pontjára eljuthatunk. Szent Márton tisztelete és kultusza Európa szerte 

ismert és gyakorolt vallási szokás. Ábrázolása szinte minden országban megtalálhatóak. Szent 

Márton Franciaország védőszentje is. A Savariai születésű szent élete igen kalandos volt, egyházi 

pályája igen magasra vezetett. Életútjának pár fontos állomása: Páviában keresztény hitre tér, 

Amiensben köpönyegét ketté vágja, Worns-ban kilép a hadsereg kötelékéből, Savariába 

visszatérve megkereszteli anyját, Milánóban vitába száll az eretnekekkel, Insula Gallinaria szigetén 

remete, Tours-ban püspökké választják, Párizsban megcsókol egy leprást, Trier-ben is csoda 

történik megszabadít az ördögtől egy megszállottat. Ma a nevéhez fűződő legközismertebb 

hagyomány a Szent Márton nap. Ez az esemény úgy kötődik Szent Márton nevéhez, hogy amikor 

Tours-ban püspökké kívánták kinevezni Ő a feladat elől a libák óljába menekült, ahonnan 

azonban előhívták és püspökké avatták. Márton személyének és tetteinek tisztelete gyorsan terjedt 

halála után, püspökségének helyszíne és az ott tartott 461-es zsinat már akkor ünnepet rendelt 

nevéhez. Szent Márton Franciaország védőszentje. Sírja felett bazilikát is építettek e helyen.  

 



                          

 

 

 

 

 

Csontjait ereklyeként őrzik a Saint-Gatiel katedrálisban a tours-i bazilikában, illetve a  

szombathelyi székesegyházban. Nevét a mai napig Európa szerte sok település és egyházi 

intézmény őrzi. Szent Márton nevéhez zarándok útvonal hálózat is kapcsolódik ma, mely 

behálózza szinte egész Európát. Szombathelyről több túra útvonal indul ki, mely a hálózat révén 

bekapcsolja Szombathely városát a kontinens zarándok életébe.  

 

 

Csehimindszent: Vas megye jeles vallásos kötődésű helye Csehimindszent. A kis, 360 fő falu 

szülöttje a Mindszenty József, későbbi bíboros, esztergomi érsek, Magyarország utolsó 

hercegprímása. Mindszenty József (Pherm néven) kisnemesi családban született 1892-ben. Az 

elemi iskolát Mindszenten végezte, majd tanulmányait a szombathelyi Premonrei Gimnáziumban 

folytatta.  Érettségije után a Szombathelyi Szemináriumban tanul, a papi pályán választja. 1915-

ben a szombathelyi székesegyházban szentelték pappá. 1944-től XII. Piusz pápa veszprémi 

püspöki rangba emeli. A tiltakozó levelet, melyet a pusztító háború és a zsidóság kitelepítése ellen 

fogalmazott meg, személyesen adja át Szálasinak. Üldöztetése és raboskodása évekig tart, 1945-től 

veszprémben folytathatja hivatását. Hamarosan a pápai felkérésre esztergomi érseki hivatalt tölt 

be, majd 1946-tól bíboros is lesz. A második világháború utáni módszeres egyházrombolás során 

Mindszenty központi szereplő volt. Letartóztatása után a tudatmódosító szerek hatására minden 

ellene felhozott vádat elismer. A koncepciós per során elítélték. Fegyház helyett házi őrizetben 

töltötte büntetését, melyet 1956-ban elhagyhatott. Az 56-os forradalom csúcspontján az amerikai 

nagykövetségen kell meghúzódnia. A forradalom után kommunista rezsim üldözött ellensége volt 

Mindszetnthy. 1971-ben a szentszék és a Magyar Népköztársaság megállapodása, és a pápának 

tett engedelmesség okán elhagyni kényszerült Magyarországot. A külföldi évei alatt a nemzetközi 

hitélettel, a világ magyarjainak sorsával foglalkozott, sokat téve a magyarság összetartásában. 

1975-ben a bécsi Irgalmasok Kórházában hunyt el. Holttestét – végakaratának megfelelően – a 

Mariazell-ben helyezték el. 1991-ben az esztergomi bazilika érseki kriptájában, az altemplomában 

helyezték végső nyugalomba. Szülőháza a Fő u. 34 szám alatt található.  



                          

 

 

 

 

 

Miród-forrás: A Csákánydoroszló község közelében csörgedező Miród forrás már a középkor, 

1248- óta létező, feljegyzett hely. A forrásról egészen a 19. század derekáig nem maradt fenn 

leírás. A patak vizét a helyiek ekkor gyógyhatású vízként használták. A Sterm-patak felett – 

melybe a forrás vize folyik – ekkoriban híd ívelt át és az szomszédos osztrák népek is 

előszeretettel itták és vitték vizét. A forrás védőszentjéül a helyiek Máriát választották. Az itt 

felállított Mária szoborhoz pedig minden év szeptemberében elzarándokoltak, búcsút tartottak. 

Ma a forráshoz vezető erdei utat fából készül stációk szegélyezik, a kutat kerítés és kis park veszi 

körül, ahol padokat, kegytárgyakat, információs felületeket találunk. Festői szépségű hely a határ 

menti patak és partján a Miród-forrás. Igazi természet közeli és szakrális élmény egyszerre. 

 

Csempeszkopács: Meghitt hely. A középkor veretes hangulatát sugározza a tisztáson álló 

műemlék templom.  

 

Hadak útja: Mint neve is mutatja, ezen az útvonalon kevésbé a spiritualitásé a főszerep, mégis 

sok szakrális helyet is érint az útvonal. Ezen az útvonalon a történelem útján haladhatunk. A 

római kornak, a honfoglalás korának és a korai középkor időszakának fontos védelmi és hadi 

helyeit fűzi fel ez a túra. Az út során a spirituális élmény sem marad el, sok értékes szakrális helyet 

is érint az útvonal. Ezen felül, ha átérezzük a történelmi helyek kulturális sokszínűségét és a 

természet megannyi arcát, még gazdagabb tartalmat kaphatunk. 

Akinek még futja erejéből ellátogathat a Velem település felett magasodó hegy szakrális 

emlékéhez, a Szent Vid kápolnához. A Kőszeget ölelő erdősség szélén található, pazar zöld 

környezetben a fehér kápolna. A kilátás mesés. A hegy ősidők óta lakott terület, az épület múltja 

pedig a 13. századig nyúlik vissza. A ma látható épület az itt állott, középkori lakótorony 

felhasználásával épült a 18. század végén, késő barokk stílusban. Harangjai 1688-ból illetve 1926-

ból valók. Mellékoltárain Szent Vitus és Piéta szobrot találunk. Szószéke copfstílusú.  

Méltó lezárása ez egy hosszú zarándoklatnak, ahol az erdő csendjében összegezhetjük a sok 

élményt, melyet Vas megyei szakrális utunk során kaptunk. 



                          

 

 

 

 

 

Velemér: Az Őrség kiemelkedő jelentőségű szakrális és építészeti helyszínei a veleméri 

Szentháromság templom és az Őriszentpéteri római katolikus templom. A Papréten álló kis 

templom valódi gyöngyszem. Maga az épület is igazi építészeti ritkaság, de festői szépségű, 

erdővel borított környezete is egyedülállóvá teszi. A templomot úgy keletelték (tájolták fő 

tengelyét keleti irányba), hogy az ne a földrajzi kelet felé essen, hanem egy kicsit módosítva úgy, 

hogy a Szentháromság vasárnapján kelő nap első sugarai a szentély boltozatának jelképére 

vetüljön. További érdekessége, hogy a téli napforduló alkalmával beeső napfény a freskón 

ábrázolt kis Jézust világítja meg elsőként. Szimbolikus jelek ezek, melyek jól végiggondolt tervezés 

és tudatos gondolkodás eredményei. Ha ezekben a különleges pillanatokban látogatunk el ide, 

valódi szakrális élményben lehet részünk… 

 


