eszprém megye gazdag örökséggel
büszkélkedhet. Az õskortól a közelmúltig õrzünk történelmi emlékeket, és
kincsként becsüljük a mûvészetek, hagyományok világából ránk maradt értékeket. Várak, templomok,
mûemléki épületek, szobrok, emléktáblák hordozzák
a múlt üzenetét. Akik bejárják ajánlott útvonalainkat, megfejthetik ezeket az üzeneteket, és részesei lehetnek e becses történelmi és kulturális örökségnek.
Az útvonalak a földrajzi sajátosságokat és a kialakult hagyományokat követik, de természetesen
a kirándulásra szánt idõ és érdeklõdési kör szerint
összevonhatók vagy átalakíthatók. A fõ útvonalak
mellett kitérõket, felfedezésre méltó látnivalókat
ajánlunk. Induljanak hát és keressék fel Veszprém
megye történelmi és kulturális emlékeit!

V
Várpalota, Thury-vár

1. útvonal:

Várpalota – Zirc – Bakonybél
„Itt vagyon kezdõdése Veszprém vármegyének” – írta
útleírásában Oláh János prédikátor az 1800-as években Palotáról. Történelmi és kulturális örökségünk
nyomában tett barangolásunkat kezdjük mi is Várpalotán.
A város neve egyben utal legismertebb látnivalójára, a
Thury-várra. A szabályos alaprajzú, valaha négy saroktornyos erõdítmény a település központjában áll. A
XIV. századi palotát a XV–XVI. században többször átépítették. A törökök hadjárataival szemben Thury
György várkapitány hõsiesen tartotta a végvárat, emlékét az erõsség mai neve is õrzi. A Rákóczi szabadságharc idején fontos kuruc erõdítmény volt. Ma két saroktorony vigyázza a várat, amely helyet ad a Magyar
Vegyészeti Múzeumnak és a szénbányászat emlékét õrzõ gyûjteménynek.
A város másik nevezetessége a Kastélydombon álló, a
XVIII. században épült Zichy kastély, amelyet az 1860as években Ybl Miklós tervei alapján átépítettek. Az
épület ad otthont a várost és környékét bemutató Várostörténeti kiállításnak. A Trianon Múzeumban a történelmi
Magyarország vármegyéit és városait bemutató térképés fotógyûjtemény, makettek tekinthetõk meg. A központban található egykori klasszicista Zsinagóga épületében a Nagy Gyula Galéria látható.
A Jó Szerencsét Mûvelõdési Központot díszítik Ferenczy
Noémi mûhelyének alkotásai: négy nagyméretû gobelin.
Az épület elõtt Krúdy Gyulát ábrázoló szobor, a Városi

Könyvtár (Szent István u.) falán emléktábla jelzi az író
kötõdését: édesapja Várpalotán született.
A Jókai utcai, mûemlékvédelem alatt álló parasztbarokk tornácos épületben található Helytörténeti Gyûjtemény az itt élõk használati tárgyait, az iparvidék
múltját mutatja be.
A várostól mintegy négy kilométerre található Bátorkõ
vára (Pusztapalota) a hagyomány szerint Mátyás király
vadászkastélya volt. A vár feltehetõen a XIII. században épült, és a török hódoltság idején pusztult el, a lakótorony romjai azonban ma is láthatóak.
Inota felõl, a 8-as fõút mellett balra található halomsírok a római kort idézik, a katolikus templom gótikus
szentélye és a freskók az Árpád-korból maradtak ránk.
Várpalotától északi irányban, egy fennsíkon terül el
Tés. A táj adottságát, az állandóan fújó szelet kihasználva a XX. század elején négy malom õrölte a környéken termett gabonát, közülük kettõ ma is áll.
Tés, kovácsmûhely
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Berhida, katolikus templom

Az országban egyedül itt látható holland típusú, forgatható tetõszerkezetû, hatlapátos szélmalom ipartörténeti ritkaság. A Dunántúl utolsó mûködõképes szélmalmai múzeumként várják az érdeklõdõket.
A szomszédságukban található kovácsmûhelyben megismerhetjük a helyi bognár- és kovácsmesterek munkáját.
A Gaja-patak völgyében fekszik Jásd. A település az
újkõkori, kelta és római eredetû leletek tanúsága szerint már az õskorban és az ókorban is lakott hely volt.
A XII. század közepén épült bencés apátság romjainak
tövében a Zichyek Szûz Mária-kápolnát emeltek a forrás mellé. A néphit a Szentkútnak csodatévõ, gyógyító
erõt tulajdonít, a középkorban hazánk egyik virágzó
szent helye volt, és ma is a Bakony egyik leglátogatottabb búcsújáróhelye.
Berhida neve elõször egy 1082-es birtoklevélben szerepel, templomáról már az 1300-as években említést
tesznek. A fõtéren álló katolikus templomot az 1700-as
évek második felében építették át. A szentély freskóit
(Szentháromság, Szent László) Johann Ignaz Cymbal,
a kiváló bécsi mûvész, a barokk mestere festette.
A XIII. sz. végén a XIV. sz. elején épült „kis templom”
különlegessége, hogy tetõszerkezetét falazták, faanyagot nem tartalmaz, hasonló mûemlék egyedül Franciaországban látható.
Már a 8. sz. fõútról különleges látványt nyújt Öskü nevezetessége, az Árpád-kori fazsindelyes kupolájú kerek
templom. A Pannóniát átszelõ római hadiutat, a Via
Magna-t vigyázó õrtorony alapjaira az Árpád-korban
templomot, köréje várat építtettek. A törökök a várat
lerombolták, csupán néhány oszlopdarab emlékeztet a
hajdani erõdítményre.
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A település általános iskolájának falán emléktábla jelzi, hogy az épületben született Tasner Antal, aki gróf
Széchenyi István, reformkori politikus személyi titkára, hûséges segítõje volt, akire a ”legnagyobb magyar”
az emlékiratait hagyományozta.
Hajmáskér és környéke az elmúlt századokban katonai célokat szolgált: itt mûködött az Osztrák-Magyar
Monarchia legnagyobb lõtere és lövész kiképzõ tábora. A hatalmas, több épületbõl álló katonai bázist
1990-ig a szovjet hadsereg használta. A kivonuláskor
az elsõ szovjet katonai szerelvény Hajmáskérrõl indult
végleg vissza Oroszországba. Sóly legmagasabb pontját díszíti a 150 éves tölgyfából faragott, István király
emlékét idézõ 13 m magas Szent Kard. A helyi hagyomány szerint itt, a Séd völgyében, Sóly és Királyszentistván között zajlott le 997-ben a történelmi jelentõségû csata: István fejedelem legyõzte az ellene lázadó
Koppány vezért, ami lehetõvé tette a magyar állam és
a keresztény egyház megszervezését. A gyõzelem emlékére István király kápolnát építtetett. E kápolnát a
mai református templom falai foglalják magukban. A
templom hazánk legrégibb falusi mûemlék temploma.
A községtõl mintegy 500 méterre, a Séd partján ipartörténeti ritkaság, egy papírmalom romjai láthatók.
A Bakony felé, Zirc irányába haladva érintjük Eplény
települést, a téli sportközpontot, ahol a Bakony sí- és
szánkópályája található.
A Bakony fõvárosaként is emlegetett Zircet, az ország
legmagasabban fekvõ kisvárosát a III. Béla király hívására Franciaországból érkezõ ciszterci szerzetesek alapították 1182-ben. A középkori apátságból csupán a
templom egyik pillérkötege maradt meg, rajta Szent
Imre herceg barokk kori szobra áll.
Sóly, Szent Kard

Zirc, Apátság
A mai barokk stílusú ciszterci templomot a XVIII. században építették, az oltárkép – Mária mennybemenetele
– Franz Anton Maulbertsch, neves osztrák festõ alkotása. A barokk kori rendház 1732-ben készült el, több,
mint száz évvel késõbb azonban klasszicista stílusban
átépítették. Az épület ad otthont a Reguly Antal Mûemlékkönyvtárnak: a ciszterciek által gyûjtött 65 000 kötetes állomány könyv- és folyóirat ritkaságokat, páratlan
értékû õsnyomtatványokat õriz. A könyvtár berendezése, a helyi asztalosmesterek által a Bakony fafajtáiból
faragott intarziás bútorzata és a terem dongaboltozata
maga is mûemlék. Az épületegyüttesben található Bakonyi Természettudományi Múzeum – hazánk egyetlen vidéki természetrajzi szakmúzeuma – a hegység növényés állatvilágát mutatja be.
Az apátság melletti, ciszterciek által alapított 20 hektáros Arborétumban a világ minden részérõl telepített növénykülönlegességek között több száz éves példányokban is gyönyörködhetünk.
Reguly Antal szülõházában kapott helyet a magyarságkutató nyelvtudós életútját és munkásságát ismertetõ,
valamint a Magas-Bakony helytörténeti és néprajzi emlékeit bemutató múzeum. Különféle használati eszközök, az ügyes kezû mesterek munkái õrzik a bakonyi
paraszti élet örökségét. Az udvarban népi kismesterségeket bemutató és oktató mûhelyeket alakítottak ki.
A Dunántúlon egyedülálló agrármûszaki gyûjteményt,
az 1800-as évektõl használatos erõ- és munkagépeket,
európai és hazai ritkaságokat láthatunk a Mezõgazdasági Gépmúzeumban.
Zircrõl északi irányba továbbhaladva, a VeszprémGyõr közötti út mentén Cseszneken magasodik a Dunántúl egyik legfestõibb várromja.
A várat Cseszneki Jakab kezdte építeni a tatárjárás
után, késõbb a Csák nemzetség birtokolta.

Virágkora a XV. századra tehetõ, amikor a Garai család
impozáns lovagvárrá építette át az addig alacsony, belsõ tornyos kis várat. Többször gazdát cserélt, királyi
tulajdonban is volt, restaurálása napjainkban is folyik.
A vár és környéke különbözõ programok, várjátékok
helyszínéül is szolgál.
A Bakony hegység napsütötte lejtõi, a barlangok, a fában bõvelkedõ erdõségek, a gazdag vadállomány, a bõvizû források, patakok õsidõk óta letelepedésre alkalmassá tették a környéket.
A hegység belsejében megbúvó Bakonybél neve elsõként a Szent István-i alapítású bencés monostor oklevelében fordul elõ. Gizella királyné közeli rokona, a késõbbi apát, Günther javaslatára építettek ezen a
helyen kolostort. Az apátság egyházi és tudományos
kincsekben gazdag volt, késõbb azonban a pannonhalmi apátsághoz csatolták. Ma a monostorban újra bencés szerzetesek élnek, akik gyertyaöntõ, kerámia, mûtárgymásoló és könyvkötõ mûhelyt mûködtetnek,
gyógynövényt termesztenek. A zarándokudvarban
megtekinthetõk ezek a termékek. A kolostor épületéhez kapcsolódó barokk katolikus templomot többek
között Dorfmeister festménye díszíti.
Bakonybélben lakott évekig Szent Gellért, Imre herceg
nevelõje, aki egy remetelakban írta elmélkedéseit.
A legenda szerint ez a remetelak a Borostyán-kút közelében lehetett, ahová a központtól 15 perces sétaút
vezet Az ott található kápolna és kálvária ma zarándokhely, gyönyörû környezete, a kis tó testi-lelki felüdülést nyújt.
A jellegzetes bakonyi háztípust képviseli a Fõ utcán álló Tájház, amelyben néprajzi gyûjtemény látható.
A Bakonyi Erdõk Házában megismerhetjük a hegység
növény- és állatvilágát, a természetben élõ, dolgozó,
annak javait használó erdész, vadász, famûves mesterségeket.
További információ:
Tourinform Balatonkenese,
Zirc, Bakonybél.
Bakonybél, Borostyán-kút
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Veszprém, Vár

2. útvonal:

Veszprém –
Herend – Ajka – Pápa
Veszprém legbecsesebb öröksége a Vár. Hazánkban a
Budai váron kívül itt található a legnagyobb egységes,
lakott várnegyed. A Várba az Óváros téren keresztül
vezet az út, itt volt a régi Veszprém központját határoló külsõ fal, és itt mûködött – még a XX. sz. elején is
– a város piaca. A tér legszebb épületét, a Pósaházat a
zirci ciszterciek építették 1793-ban, copf stílusban.
Szemben vele a XIX. sz. végén épült Városháza látható. A téren a házak többsége a XIX. és XX. sz. fordulóján épült.
A várba a Hõsi kapun át jutunk, amely a régi külsõ várkapu helyén áll. Az eredeti pillérek felhasználásával
1936-ban emelték az I. világháború áldozatainak emlékére. Innen juthatunk fel a Tûztoronyba, amelynek
alapzata középkori eredetû, elsõ emelete, erkélye barokk jellegû. A toronyban minden órában felcsendül a
veszprémi szerzõ, Csermák Antal verbunkja. A feljárat
alatti parkban, a Veszprémi Panteonban a városhoz kötõdõ jeles személyek emléktáblái idézik a múltat. Innen átsétálhatunk a Modern Képtár – Vass László
Gyûjtemény eklektikus stílusú épületegyütteséhez. A
Vár utca minden épülete mûemlék, mindegyike évszázadokról mesél, történelmi vagy kulturális örökségünk
része. A 8. sz. házon a közelmúlt történelmére, az
1956-os forradalomra emlékeztet Brusznyai Árpád, a
mártírhalált halt tanár emléktáblája. Mellette a
Csikász Imre által készített dombormû Batsányi Jánosnak, a tapolcai születésû költõnek állít emléket, aki itt,
az egykori piarista gimnáziumban tanult. Továbbhaladva, a Dubniczay-háznál az utca térré szélesedik, kövezetén a fehér kövek jelzik a régi belsõ várfalat.
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A pompás barokk épület pincéjében ipartörténeti érdekesség, a Magyar Építõipari Múzeum Téglagyûjteménye
található.
A Vár ékessége, az Érseki Palota utal a városnak a jelenben és múltban betöltött szerepére: a város az államalapítás óta jelentõs egyházi központ. I. István király Veszprémben alapította meg az ország elsõ püspökségét. Felesége, a bajor származású Gizella királyné a várost választotta lakhelyéül. Veszprémet a királynék városának is nevezik, mert a mindenkori püspök joga volt a királyné
megkoronázása, és õ volt a királyné kancellárja. Gizella
emlékét a város lakói ma is tisztelettel ápolják: karcsontját a székesegyházban ereklyeként õrzik, névnapján, májusban a Gizella Napok keretében többnapos mûvészeti
fesztivált rendeznek, a királyné emlékére rockopera is
született.
Az Érseki Palota Fellner Jakab jeles barokk építõmûvész
tervei alapján épült, az építkezéshez valószínûleg felhasználták a királyi palota maradványait. Termeiben
1772-bõl származó freskók, Johann Cymbal mûvei láthatók, nagy értékû mûtárgyak, miseruhák, porcelánok,
festmények, bútorok – köztük Erzsébet királyné garnitúrája – ejtik ámulatba a látogatót.
A palota tövében megbújó, Gizella emlékére épült
XIII. századi kápolna Veszprém és a magyarországi gótika egyik gyöngyszeme. A Szent Mihály székesegyház
az István király korából származó templom helyén
épült. Az eredeti korai román stílusú templomot az
idõk során többször átépítették, gótikus majd barokk
stílusban. Mai, neoromán formáját a XX. század eleji
átépítés során nyerte el.
Az altemplom õrzi a gótikus jelleget, a hozzá csatolt kápolnában Padányi
Bíró Márton püspök barokk stílusú síremléke
(1765) látható. A tér dísze
az 1750-ben emelt barokk
Szentháromság szobor.
Az 1730-as években épült
Ferences templom kriptájában helyezték örök nyugalomra a magyar felvilágosodás költõjét, Ányos Pált.

Veszprém, Érseki Palota

Márkó, Kálvária

A székesegyház északi
szomszédságában
álló
Szent György kápolnában
õrizhették a szent ereklyéjét, és itt tett szüzességi
fogadalmat István király
fia, Imre herceg. A Gizella
Királyné Múzeum egyházi
mûkincsei közül különösen értékes Vetési Albert
püspök arannyal átszõtt
miseruhája, amelyet a legenda szerint Mátyás király feleségének, Beatrixnak a koronázásakor viselt. A
múzeum másik kincse a koronázási palást hiteles másolata. Az eredetit a Veszprém-völgyi görög apácakolostorban varrták, a hagyomány szerint Gizella királyné is dolgozott a hímzésén. A vár fokán István király és
hitvese, Gizella szobra vigyázza a várost. Körbetekintve
láthatjuk a vár oldalában megbúvó házakat, a város
egyik jelképeként ismert (1938-ban épült) Szent István
völgyhidat, a Bakony távolban kéklõ hegyeit.
A vár északi oldalán, a Székesegyház melletti lépcsõn
lesétálhatunk a Benedek-hegyre, amely honfoglaló
eleink temetkezési helyéül szolgált. A sziklaszirten álló
keresztet 1904-ben állították. Alant a Séd kanyarog,
múltat idézõ girbe-gurba utcák szaladnak hegyre föl,
völgybe le. A baloldali lépcsõn a Margit-romokhoz jutunk. A Szent Katalin zárdát 1239-ben építették, ahol
IV. Béla király lánya, a kis Margit nevelkedett. A kolostor falának maradványait a királylány emlékére Margit-romoknak nevezik. Szent Margit veszprémi éveit
Kodolányi János Boldog Margit címû regényében örökíti meg. A Benedek-hegytõl a jobboldali lépcsõsoron,
a Sédet átívelõ kis hídon továbbsétálva a város legromantikusabb helyére, a Szerelem-szigetre érünk.
Sétánkat a városban folytatva hangulatos kis terek, udvarok, lépcsõk marasztalnak, bíztatnak további barangolásra. Így fedezhetjük fel az 1887-ben épült Megyeházát,
amely klasszicista jellegû fõhomlokzatával, színes üvegablakaival a város egyik legszebb épülete.
A szemben álló egykori Korona szálló falán a veszprémi születésû szobrászmûvész, Csikász Imre bronzreliefje emlékeztet arra, hogy 1848. márciusában itt töltött

néhány napot Petõfi Sándor, és itt értesült arról, hogy
Franciaországban kitört a forradalom. Az épület háta
mögött a Petõfi Színház található, bejárata elõtt Marton
László szobra állít emléket a költõnek. A színház épülete a szecesszió szép példája, építészettörténeti különlegesség: Magyarországon ez volt az elsõ vasbeton szerkezetû színházépület. 1908-ban készült el, Medgyaszay
István tervei alapján. A Színházkert valaha Püspökkert
volt, a díszes, neogót stílusban emelt egykori Jószágkormányzósági palota parkja. A modern kor követelményeinek megfelelõen kibõvített épület az Eötvös Károly Megyei Könyvtárnak ad otthont. A közelben található a Közép-Dunántúl kiemelt tudásközpontja, a Pannon Egyetem.
A parkot déli irányban elhagyva Erzsébet királyné szép
mellszobra (Zala György alkotása, 1901) újra eszünkbe
juttatja: a királynék városában járunk. Az Erzsébet liget meghatározó épülete a – Medgyasszay István által
tervezett – Laczkó Dezsõ Múzeum. Legfontosabb mûtárgyai többek között a bakonyszûcsi újkõkori idol, az
inotai halomsír, az avar síp, a kora középkori kereszt,
I. András billoga, a céhes tárgyegyüttes, a szakrális
néprajzi gyûjtemény, a német és szlovák viseletek stb.
A Bakonyi Ház hazánk egyik legkorábbi néprajzi szabadtéri múzeuma. 1935-ben egy XIX. századi öcsi kisnemesi lakóház mintájára épült, berendezési tárgyai
megyénk református kisnemesi lakosságát jellemzik.
Veszprémbõl a 8-as fõúton északi irányban haladva érjük el Márkót. Az útról is jól látható a falu nevezetessége, a XIX. sz. közepén épült Kálvária fehér kápolnája és
stációi.
Bánd határában, a Séd patak feletti sziklaszirten állnak Essegvár romjai. A vár utolsó ismert tulajdonosa
Kinizsi Pál volt.

Bánd, Essegvár
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Herendi porcelán

Herend neve világszerte ismert, itt készül a település
nevével jelzett különlegesen szép, kézzel festett porcelán. A Porcelángyárat 1826-ban Stingl Vince alapította, 1839-tõl Fischer Mór vezetése alatt lendült fel a termelés.
A Londoni Világkiállításon 1851-ben óriási sikert arattak a Herendi porcelánok. A lepkékkel, virágokkal díszített készletbõl Viktória királynõ is rendelt, ezt a
mintát azóta Viktória-mintának nevezik, ma is ez az
egyik legismertebb és legkedveltebb motívum. A 180
év alatt közel 16 000 formát és 5 000 festõmintát fejlesztettek ki. A múlt remekeit a Porcelánmúzeumban csodálhatjuk meg, a Porcelániumban pedig megismerhetjük a munkafolyamatokat.
Szentgált régen szabad királyi vadászok lakták, akik
kiváltságuk fejében ellátták a királyi udvart vaddal és
prémmel. A település kisnemeseinek életterét mutatja
be a Tájház, amelynek egyik helyiségében a falu szülötte, Lõrincze Lajos nyelvtudós emlékszobáját rendezték be. A copf stílusú templomban a barokk festõ,
Cymbal alkotása látható. Természetvédelmi oltalom
alatt áll az ország legnagyobb – 120 000 egyedet számláló – tiszafás erdeje.
Városlõdön az 1300-as évek közepén Nagy Lajos király Hölgykõ várának köveibõl karthauzi kolostort
építtetett. 1520 körül ebben a kolostorban készült az
elsõ tudatosan megszerkesztett, magyar nyelvû kódex,
az Érdy-kódex. (Az Országos Széchényi Könyvtár õrzi.)
A kolostor az 1500-as években elpusztult (feltárása folyamatban van), a falu ekkor csaknem kihalt.
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A XVIII. században betelepült német lakosságnak köszönhetõen újjáéledt, ekkor létesült a majolikagyár.
A Városlõdi kerámia ma is ismert és kedvelt, a Keramikában megtekinthetjük a gyártás folyamatát. A Falumúzeum egyben Német Nemzetiségi Tájház is. A kis fõtéren
több mûemléki lakóház, az egyiken egy ma is „mûködõ”, XIX. századi napóra látható.
Kislõdön az Egyháztörténeti Múzeumban vallási tárgyú
ábrázolásokat, kegytárgyakat és egy különleges keresztgyûjteményt láthatunk. Az egyik legértékesebb kiállítási tárgy egy gerenda darabja, amelyen az 1402.
évszám olvasható. Az egyik feszületet a betelepülõ németek hozták magukkal, hogy szülõföldjük régi templomára emlékeztesse õket.
Ajka elsõsorban üvegiparáról és korábban folytatott
bányászatáról ismert. A Csinger-völgyben található
Bányászati Múzeumban ipartörténeti jelentõségû gépek, szerszámok mutatják be az egykori bányászéletet.
Az Ajka Kristály Üvegipari Kiállításon megcsodálhatjuk a
gyár termékeit – elõzetes bejelentkezés után –, megtekinthetjük a gyártási folyamatot, az üvegfúvók és csiszolók munkáját. A Városi Múzeumban találjuk Borsos
Miklós szobrászmûvész állandó kiállítását és Fekete
István emlékszobáját. Az író a harmincas években a
városban élt és dolgozott, egykori lakóháza helyén, a
Fõ utca 1. sz elõtt tábla õrzi emlékét. A városligeti tó
kis szigetén a Fekete István szoborparkban az állatregények kedves hõsei veszik körül az író alakját A város
legbecsesebb mûemléke, az 1807-ben épült barokk
templom a tósokberéndi részen található.

Városlõd

Döbrönte, Szarvaskõ vára

Magyarpolány ékköve az 1770 körül épült Kálvária,
melynek életnagyságú, faragott szobrai az országban
egyedülállóak. Öröklõdõ, szép hagyomány, hogy az
egyes stációépületeket egy-egy helybéli család gondozza, takarítja, díszíti. A Kálvária természetes, megrendítõ hátteréül szolgál a Polányi Passiónak, amit a falu lakóinak közremûködésével adnak elõ minden pünkösdkor, megelevenítve Jézus szenvedéstörténetét. Az
Europa Nostra díjjal kitüntetett település büszkélkedhet
hazánk legnagyobb népi mûemlékegyüttesé-vel. A Petõfi utcai 43 országos és 40 helyi védettséget élvezõ bakonyi
parasztház a Nemzeti Örökség része. A 4. sz. épület a
Veszprém Megyei Népmûvészeti Alkotó- és Tájház, ahol bemutatják a paraszti élet emlékeit, és amely kézmûves
mûhelyként és szálláshelyként is mûködik.

A 8-as sz. fõútról letérve, Pápa felé bükkös, tölgyes erdõkön át visz az utunk. Áthaladunk Farkasgyepûn,
amelynek szubalpin klímája a tüdõbetegek gyógyulását segíti.
Ganna fõ nevezetessége a Dunántúl egyik legértékesebb klasszicista stílusú temploma, amely a római Pantheon kicsinyített mása. Az 1800-as évek elején épült,
a templom alatt az építtetõ Esterházy család mauzóleuma van.
Döbrönte felett egy lankás sziklagerincen magasodik
Szarvaskõ várának romja. Nagy Lajos király idején (az
1300-as években) a Himfy család építtette. A végvári
rendszerben nem volt szerepe, ezért elhanyagolták – egy
ideig rablóvár is volt –, és már a XVII. sz. végén lakhatatlanná vált. Ma kedvelt kirándulóhely.

Ganna, Mauzóleum

Magyarpolány, Kálvária
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Pápa, Nagytemplom
Történelmi városaink közül az egyik legszebb barokk
hangulatú kisváros Pápa. Nevét elõször egy 1061-es
oklevél említi. A város mai területén az Árpád-korban
11 falu létezett. A városiasodás folyamatában az egyházi rendek játszottak jelentõs szerepet. A protestantizmus tanai a kezdeti idõktõl teret nyertek. Az 1531tõl mûködõ református iskola, késõbb teológia és jogi
akadémia a várost szellemi központtá tette. Ez az
örökség ma is él a városban, Pápát a Dunántúl Athénjének is szokás nevezni. A török harcok idején a vár a
Dunántúl védõbástyája volt. A mai belváros építése a
Rákóczi szabadságharc utáni idõkben kezdõdött. Az
Esterházy család a vár helyén fõúri barokk palotát
építtetett. Az U alakú épülettömb mögötti park, a Várkert természetvédelmi terület. A közelben termálfürdõ
szolgálja a pihenést, felfrissülést.
A város 101 barokk mûemlékkel büszkélkedhet, ez teszi
hazánk egyik legszebb barokk városává. A Fõ tér egységes hangulatot árasztó, mégis változatos épületei az
1700-as években jöttek létre. A teret az impozáns kései
barokk stílusú Nagytemplom uralja, amely Fellner Jakab
tervei alapján az 1700-as évek második felében épült.
A magyar szenteket ábrázoló freskók F. A. Maulbertsch
alkotásai. A téren álló Griff szálló nagytermében tábla
õrzi annak emlékét, hogy 1937-ben itt adott koncertet
Bartók Béla.
A XIX. századi Pápa szellemiségét a Református Kollégium határozta meg, öröksége ma is él, a Református Gimnázium tanárai, diákjai ápolják. A Március 15.
téren álló épületben található a Református Egyházkerület Tudományos Gyûjteménye, és ezen belül a Papensiana
Gyûjtemény, amely Pápa történeti emlékeit, Jókai és
Petõfi kéziratokat õriz. Különleges látnivalója egy
egyiptomi múmia.
Az 1940-es években a gimnáziumban tanult Nagy
László, a közeli Iszkázon született költõ, emlékére az
utókor táblát állított. Egy évszázaddal azelõtt Petõfi
Sándor és Jókai Mór is pápai diákok voltak, itt kötöttek barátságot, Petõfi itt írta elsõ, nyomtatásban meg-
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jelent versét. A téren Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobrai állítanak emléket a hajdani diákoknak.
A Petõfi u. 13. sz. alatt, az Ókollégium falán tábla örökíti meg a híres tanítványok nevét: az említetteken túl
itt tanult Eötvös Károly író. Ebben az utcában, a 11. sz.
házban lakott Petõfi 1841–42-ben. Az utcát valaha Zsidó utcának nevezték, az 1846-ban épült Zsinagóga impozáns méretei is mutatják, hogy a XIX. században jelentõs izraelita közösség élt a városban.
A Jókai u. 13. sz. épületen emléktábla jelzi, hogy diákként itt lakott Jókai Mór, a romantika legnagyobb írója. A Városi Kórház (Fellner Jakab tervezte) épületében
található a Gránátalma gyógyszertár, egyben patikamúzeum. A Fõ utcán álló Türr István Gimnázium elõcsarnokában márványtábla õrzi annak emlékét, hogy az
1810-es években az iskola diákja volt Deák Ferenc, a
„haza bölcse”.
Közép-Európa egyik legrégebbi kékfestõ mûhelyében,
az 1870 óta mûködõ Kluge–üzemben ma a Kékfestõ
Múzeum látható. A textilfestõ mesterséget 7 generáció
vitte végig a Kluge családban. A mûhely 1956-ig mûködött, majd az épületet és berendezését mûemléki védettség alá helyezték. A kiállításon megismerhetjük a
család és az üzem történetét, a kékfestés titkait.
A városközeli nemzetiségi települések – így Béb 1791ben épített katolikus temploma, Nagytevel kálváriája –
máig õrzik az egykori német telepesek vallási szokásait.
További információ:
Tourinform Veszprém, Sümeg, Pápa.
Pápa

Baláca, római kori villagazdaság

3. útvonal:

Nemesvámos (Baláca) –
Nagyvázsony – Tapolca –
Balatonederics
Veszprémtõl néhány kilométerre, Nemesvámos határában, Balácapusztán terül el a Dunántúl legnagyobb
római korból származó villagazdasága. A II. században
idetelepülõ birtokos család az Itáliában honos gyakorlat szerint építette és díszítette a lakó- és gazdasági
épületeket. A balácai Római Kori Villagazdaság és
Romkert fedett fõépületében mozaikokat, falfestményeket, használati tárgyakat láthatunk. A birtokközpontban további épületek: lakóházak, fürdõk, gazdasági épületek, temetkezési hely maradványait is feltárták. A villagazdaság minden év májusában megelevenedik, a Baláca Ünnepi Órái program keretében történelmi szituációs játékok, római kenyérsütés idézik
meg az ókori hagyományokat.
Tótvázsony római katolikus temetõjében nyugszik az
utolsó bakonyi betyárként emlegetett Savanyó Jóska.
A XIX. században a bakonyi betyárok híresek-hírhedtek voltak, a nép körében legendás történetek keringtek róluk.

A valaha Budáról Itáliába vezetõ út mentén, Nagyvázsony szívében emelkedik az egykori Vázsonykõ vára,
amelyet a Vázsonyi nemzetség a XIV. század végén
építtetett. A külsõ tornyos vár legrégebbi része a lakótorony. A várat Kinizsi várnak is nevezzük, ugyanis a
Vázsonyi család férfiágának kihalása után Mátyás király
hadvezérének, Kinizsi Pálnak adományozta. A rendkívüli erejérõl legendássá vált vitéz a várat palotával, kápolnával, védõmûvel egészítette ki. Az udvaron keresztül jutunk el a kápolnába, ahol Kinizsi Pál vörös márvány szarkofágjának fedelét láthatjuk. A késõbbi tulajdonos Zichy család nem a várat, hanem a fõút melletti, 1760 körül, barokk stílusban emelt, majd 1815-ben
klasszicista stílusban részben átalakított kastélyt használta lakhelyül.
A vár közelében találjuk a Postamúzeumot és a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot.
A Kinizsi utcában az 1700-as évek második felében
épült barokk templomot, elõtte egy Szentháromság
szobrot láthatunk. A 65. számú épület falán márványtábla õrzi annak emlékét, hogy Csokonai Vitéz Mihály,
a felvilágosodás költõje hónapokig lakott itt, Édes
Gergely református lelkész, költõ vendégeként.
A Rákóczi utcai gótikus plébániatemplomot Kinizsi Pál
építtette egy Árpád-kori templom falainak felhasználásával.
A várúr és hitvese, Magyar Benigna családi temetkezési helyéül is szolgált a település határában álló pálos kolostor. Az egyetlen magyar alapítású szerzetesrend kolostorának romjai ma is láthatók.

Nagyvázsony, Postamúzeum
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Barnag

Nagyvázsony környékén, a fõként német nemzetiségû
Barnag és Vöröstó településeken elsõsorban a népi
építészet emlékei õrzik a múlt örökségét.
Utunk során a Mûvészetek Völgye településeit érintjük. Vigántpetend római katolikus temploma figyelemre méltó mûemlék. 1760-ban, barokk stílusban
épült, Fellner Jakab tervei alapján. Kapolcs a kulturális fesztivál szülõhelye és központja. Nyár közepén a
településen és a környék falvaiban színházi és zenei
elõadások, kiállítások, iparmûvészeti vásárok kavalkádja nyújt különleges élményt az idesereglõ látogatóknak. A település két értékes mûemléki templommal büszkélkedhet. A XVIII. századi katolikus templom
gyönyörû freskóit az osztrák mester, Johann Cymbal
festette. Evangélikus templomát egy XVII. századi bencés templom átépítésével alakították ki. A falu képe
õrzi a hagyományos településszerkezetet, az itt élõk
hajdanvolt életére néhány ipari mûemlék, malom, kovácsmûhely, falumúzeum emlékeztet. Taliándörögd különleges népi mûemléke a forrás fölé emelt mosóház.
Monostorapáti 1759-ben épült barokk mûemléki
temploma komolyzenei koncertek helyszíne.
Hegyesd község a hegycsúcson álló várról kapta a nevét. A kialudt vulkáni kúp tetejére épült várat 1282ben említik elõször. A török harcok idején jelentõs szerepet töltött be a Balaton vidékének védelmében.
A várrom tövébõl csodálatos kilátás nyílik a Tapolcaimedencére, a környezõ hegyekre.
Tapolca város elõtt fekszik Diszel. A település különleges látnivalója az Elsõ Magyar Látványtár, melyet egy
régi vízimalomból alakítottak ki. A kiállítóhelyen
egyedi hangulatú idõszakos bemutatók láthatók. A faluban az Eger-patak felett XVIII. századi eredetû kõhíd ível át.

Tapolca a Balaton-felvidék nyugati részén, a róla elnevezett medencében fekszik. A táj arculatát a Tapolcaimedencét körülölelõ vulkáni tanúhegyek határozzák
meg. A környék õsidõk óta lakott hely volt. A rómaiak
által kiépített út maradványait a Fõ tér alatt találták
meg. Késõbb az avarok, szlávok lakhelye lett e tájék.
A honfoglaló magyarok 900-ban telepedtek le a vidéken.
A város õsi magja a Templom-dombon tekinthetõ meg.
A római katolikus templom elõtt a középkori eredetû
várkastély alapfalai láthatók, amelynek látványos része
a hajdani kapu elõtti farkasverem. A romkert szomszédságában, az egykori kántorlakásban alakították ki
a Városi Múzeumot, amely a helyi ásatási emlékek mellett a Dunántúl legnagyobb padagógiatörténeti gyûjteményét õrzi. Az Iskolamúzeum berendezett tanterme
az 1900-as évek eleji tanítási órák hangulatát idézi.
A város romantikus, mediterrán hangulatot árasztó része a Malom-tó. A tó északnyugati sarkában áll a város
szülöttének, a felvilágosodás nagy költõjének, Batsányi Jánosnak a szobra. A tó melletti sétányon a költõ
feleségének Baumberg Gabriellának állított emlék látható. Hamvaik a régi köztemetõben, a Kápolna mellett nyugszanak. A Kis-tónál álló XVIII. századi eredetû barokk Szentkút keretéül szolgál egy mai mûalkotásnak, a festõ Udvardy Erzsébet szép Madonnájának.

Vöröstó
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Tapolca, tavasbarlang
Tapolca, Malom-tó

A Nagy-tó partján álló hajdani malom szállodaként
mûködik, de oldalán a malomkerék ma is forog.
A Batsányi utca 12. sz. alatti házon márványtábla emlékeztet arra, hogy ebben a házban született a költõ.
Marton László szobrászmûvész szintén a város szülötte, kedves színfolt Kis királylány címû alkotása.
A Fõ tér valaha a város piactere volt, legszebb dísze az
1757-ben állított Szentháromság szobor. A tér a XIX. század elején nyerte el mai arculatát, amikor a betelepült
kereskedõk átépítették a régi házakat.
A Közép-Európában egyedülálló látványosságot, a
Tavasbarlangot 1903-ban, kútásás közben fedezték fel.
A háromszintû barlangrendszer egy részét, mintegy
300 méteres szakaszt csónakkal járhatjuk körbe.
Hegymagas a Szent György-hegy középkori nevét õrzi. A 4-5 millió évvel ezelõtti vulkánkitörések idején
alakultak ki a bazaltorgonának nevezett különleges
természeti képzõdmények. A hegyen barokk és klaszszicista kápolnák, présházak õrzik a szõlõmûvelés évszázados hagyományának emlékét. A település fõterén figyelemre méltó XVIII. századi katolikus templom,
elõtte XIX. századi kõkereszt áll.
A Lesencéknek nevezett tájegység szõlõhegyei, festõi
fekvésû falvai, a népi építészet emlékei egyedi hangulatot árasztanak. Lesencefalu katolikus temploma a
XV. században épült, az 1700-as években barokk stílusban átalakították. Különlegessége a vörös márványból
készült fõoltár. Lesencetomaj fõterérõl, kívülrõl csodálhatjuk meg az 1752-ben barokk stílusban épült
Nedeczky-kastélyt. Parkjában két védett mamutfenyõ

áll. Nemesvita templomáról már az 1300-as években
említést tesznek. Mai, késõ barokk formáját a XVIII.
században nyerte el. A falu õrzi régi arculatát, kisnemesi lakóházai a XIX. századot idézik. A település fõ
vonzereje gyönyörû fekvése, a Balatonra és a Tapolcaimedencére nyíló csodás panoráma.
Balatonederics helyén már a rómaiak idején is település állt. A falu templomát a XII. században római kori
maradványokon emelték, majd a XV. és a XIX. században átépítették. A Dunántúl egyik legjelentõsebb
cseppkõbarlangja, a Csodabogyós-barlang különlegesen
szép természeti képzõdmény. (Engedéllyel látogatható.)
A község legismertebb nevezetessége az Afrika Múzeum,
amely dr. Nagy Endre hagyatékát: afrikai néprajzi
gyûjteményt, trófeákat õriz. A szafariparkban egzotikus állatok élnek természetes környezetben.
További információ:
Tourinform Veszprém, Tapolca

Szent György-hegy, pince
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Litér, református templom

4. útvonal:

Balatonkenese – Balatonfüred
– Tihany – Badacsony –
Szigliget
Balatonkenesét a Balaton kapujának is nevezik, hiszen a keleti irányból (Budapest felõl) érkezõ itt pillantja meg elõször a „Magyar tengert”. A táj képét a
meredek löszfal teszi különlegessé, barlangjait a nép
Tatárlikaknak nevezi. A néphagyomány szerint a tatárok elõl menekülõ lakosok vájták õket a partfalba, késõbb a törökök idején is itt leltek menedéket.
1532-ben országgyûlést tartottak Kenesén, a 450 éves
évforduló tiszteletére a református templom kertjében
Kopjafát állítottak. A toronyhoz láncolt faág az
akarattyai Rákóczi szilfa villámtörte ága. A Falumúzeum
egy 1850-es években épült nádtetõs, szabadkéményes,
boltíves tornácú házban található, amely a Balaton
környék népi építészetének jellegzetes stílusát képviseli. A helytörténeti kiállításon a paraszti háztartás eszközei láthatók.
Május végén, június elején Európában egyedülálló növényritkaság, a tátorján pompás hófehér virágai borítják be a dombtetõt.
Litér története az Árpád-korban vette kezdetét, mûemléki református temploma is e korban, a XIII. században
épült. Az évszázadok során többször elpusztult és újjáépült. Legértékesebb része a román kapuzat, külsõ
oszlopai fekvõ oroszlánszobrokra támaszkodnak.
Balatonalmádi négy jól elkülönülõ, de szervesen ösz-
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szeépült városrészbõl áll. A település õsi magja Vörösberény. A XI–XII. századi román alapokon nyugvó
református Erõdtemplomot többször átépítették, a
kõfallal kerített templom azonban ma is õrzi középkori erõd jellegét. Vörösberény katolikus templomát és a
hozzá tartozó kolostort a jezsuiták építették, és 1779ben szentelték fel.
Almádi katolikus plébániatemplomát 1930-ban
Medgyaszay István tervei alapján építették a környéken kitermelt jellegzetes vörös kõbõl, stílusa az erdélyi
építészet hagyományait követi. Mellette áll a Szent
Jobb kápolna. Róth Miksa által készített arany mozaikját 1957-ben a Budai vár romjai közül mentették ki.
2001 óta Szent István király jobb karcsontjának egy
szilánkját is itt õrzik.
A XX. század elején telepített Öregparkban a századelõ
hangulatát érzékelteti a Zenepavilon.
Az Óvári kilátótól csodás panoráma nyílik a városra és a
Balaton keleti medencéjére. Az egykori, 1969-ig mûködõ, Veszprémet Alsóörssel összekötõ vasút emlékét õrzi
egy „szertartányos” gõzmozdony, mely a vasúti pálya vörös homokkõbõl készült boltozatos felüljáróján áll.
Szentkirályszabadját elõször a XIII. században említik,
lakói kiváltságot élveztek. A hagyomány szerint István
király telepítette ide híveit, és nemesi szabadságjogokat
adott nekik. A falu jelentõs mûemléke az Árpád-korban
épült román stílusú templom, amelyen gótikus átépítés
nyomai láthatók. Szomorú
emlékû nevezetesség a
Radnóti Emlékház. A tragikus sorsú költõt munkaszolgálatosként 1944-ben
a településen tartották
fogva, itt írta utolsó versét,
a Razglednica (4) címût.

Balatonalmádi,
Szent István ereklye

Felsõörs, vörös templom

állapotában újították fel. Lovas község érdekes nevezetessége, hogy a határában tárták fel az emberiség történelmének egyik legrégebbi festékbányáját. Paloznak katolikus temploma középkori eredetû, de késõbb többször
átalakították. Másik mûemléke a református harangláb
az 1800-as évekbõl maradt ránk. A település központjában szép népi házakat, a szõlõhegyen régi présházakat
és egy barokk jellegû intézõlakot találunk.
Csopak és környéke Balatonfüreddel együtt történelmi
borvidékeink egyike. A szõlõtermesztés kultúrája a római korra nyúlik vissza. A falu központjában áll az ún.
Csonka torony, amely egy középkori templom maradványa. 1266-ban említik elõször, 1830-ban azonban a
templom hajója leégett. A Balaton-felvidék legszebb,
legnagyobb kastélyát, a Ranolder kastélyt a névadó püspök építtette 1861-ben romantikus, neogót stílusban.
A fõutcán álló ugyancsak romantikus ízlésû mûemlék
épület az „Angolkisasszonyok nyaralója” jelenleg a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóságának székhelye.
Különleges ipartörténeti mûemlék a Plul malom, a ma
is mûködõ emeletes vízimalom.

Alsóörsöt Lóczy Lajos, a neves földrajztudós a Balaton
Riviérájának nevezte. A tóra nézõ napsütötte domboldalak valóban mediterrán jellegû tájra emlékeztetnek.
A falu központjában találjuk legismertebb épületét,
Magyarország legrégebbi, XV. században épült gótikus
kisnemesi udvarházát, ismertebb nevén a Török házat.
Az épület kéménye egy turbános fejre hasonlít, a nép
a „török adószedõ házának” nevezte. Református templomának gótikus jegyei középkori eredetére, barokk
elemei a XVIII. századi átépítésre utalnak. A XX.
század elejének népszerû költõje volt Endrõdi Sándor,
nyaralójának helyén ma emlékoszlop áll.
Felsõörs – miként a környék többi települése – a honfoglalás idején az Örs nemzetség lakóhelye volt. A Balaton környékének legszebb román stílusú temploma az
1200 körül, vörös homokkõbõl épült prépostsági templom, mely nyaranta orgonahangversenyek színhelye.
A faluközpontban patinás épületek láthatók, közülük
az egyik – 1862-ben épült – kisnemesi kúriát eredeti

Paloznak, intézõlak
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Balatonfüred, Jókai Mór Emlékmúzeum
Balatonfüred hazánk elsõ gyógyüdülõ városa. A Balaton-part közelében fakadó savanyúvizes források hatásának köszönhetõen az 1700-as években Füredet
gyógyfürdõhellyé nyilvánították. A Gyógy téren található Kossuth-forrás fölé az 1800-as években klasszicista ivócsarnokot emeltek. A Szívkórház elõdje is a füredi savanyúvíz jótékony hatására épült. Sok szívbeteg
nyerte vissza itt egészségét, köztük a híres Nobel-díjas
hindu költõ, Rabindranath Tagore, aki ennek emlékére szép hagyományt teremtve egy hársfát ültetett. A fa
körüli ligetben azóta sok közismert személy ültetett
emlékfát. Füred parti sétánya is Tagore nevét viseli.
Gyógy téren áll az egykori Szanatórium épülete, amely
az 1800-as években épült, árkádjai alatt, a Füredi Pantheonban a város és a Balaton életében jelentõs szerepet játszó személyek tiszteletére állított emléktáblák
láthatók. Az épület a város legjelentõsebb eseményének, az Anna bálnak a színhelye. Az elsõ Anna bált – a
kései barokk stílusú Horváth házban – Horváth Szentgyörgyi Fülöp rendezte 1825-ben lánya, Anna Krisztina tiszteletére. Füred a reformkorban élte fénykorát,
gyakran megfordultak itt a kor haladó szellemû politikusai: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Wesselényi
Az 1913-ban épült Jókai hajó
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Miklós és írói, költõi: Vörösmarty Mihály, Eötvös Károly.
A jelenlegi Gyógy téren állt a Dunántúl elsõ kõszínháza, a
költõ Kisfaludy Sándor 1831-ben adományokból nyitotta meg a magyar nyelv otthonát. Az épületet késõbb lebontották, de hat oszlopa a Kiserdõben ma is látható.
Jókai Mór, író 1870-ben, a város központi helyén eklektikus stílusban építtetett villát. Az épületben emlékmúzeumot rendeztek be, láthatjuk a „legnagyobb magyar mesemondó” használati tárgyait, a korabeli berendezés darabjait. A közelben Huray István fürdõorvos romantikus stílusban épült, védett mûemlék jellegû házai egy szép kis parkban találhatók. A villákkal
szemben áll Füred jellegzetes mûemléke, a klasszicista
stílusú, 1846-ban elkészült Kerek templom. Közelében
Blaha Lujza színésznõ klasszicista jellegû nyaralója látható. A város egyik legszebb épülete a Dõry család villája, 1869-ben romantikus ízléssel épült
A Kisfaludy nevét viselõ elsõ balatoni gõzhajó 1846ban a füredi mólóról indult. A parton Pásztor János
szobrai, a Halász és Révész az õsi balatoni foglalkozásokra emlékeztetik a korzón sétálókat.
A felsõ városrész díszei a református vagy Fehér templom
és a katolikus az úgy nevezett Vörös templom. Füred egyik
legismertebb épületét, a Gombás-kúriát a XVIII. század
második felében emelték, kései barokk stílusban.
A szõlészetnek évszázados hagyományai vannak a környéken. Balatonfüred, a „Szõlõ és a bor nemzetközi városa” a környezõ szõlõhegyekkel és Csopakkal együtt
történelmi borvidéket alkotnak. Minden év augusztusában borheteket tartanak, a helyi gazdák borainak seregszemléjét.
Az Öreghegyi út végén egy 1896-ban felfedezett, majd
kiépített barlang Lóczy Lajosnak, a világhírû földrajztudósnak, a Balaton kiváló kutatójának nevét viseli.

Balatonfüred, borhét

Tihany

Tihany nemcsak a Balaton, de Magyarország gyöngyszeme is. I. András 1055-ben alapította a bencés monostort, az errõl szóló Tihanyi alapítólevél a magyar
nyelv legõsibb írott emléke (Pannonhalmán õrzik).
A XVI–XVII. századi török háborúk idején várrá alakított monostor elpusztult, de a XVIII. században barokk stílusban újjáépült, azóta Tihany jelképe.
A barokk templom berendezése és a fából faragott aranyozott szobrok az 1700-as évek második felében készültek. A közép-európai barokk mûvészet kiváló alkotásait méltón egészítik ki az 1889–90-ben végzett restaurálás során – Lotz Károly, Székely Bertalan, DeákÉbner Lajos által – festett mennyezeti faliképek. Az altemplomban, a román kori csarnokkripta, az egyetlen
korabeli épségben fennmaradt magyarországi királyi
temetkezõhely látható, itt nyugszik az 1060-ban elhunyt I. András király. A Bencés Apátsági Múzeum a
rendházban kapott helyet. Itt lakott számûzetése elõtt
Magyarország utolsó uralkodója, Habsburg IV. Károly
király és Zita királyné, amikor 1921-ben az antant hatalom az apátság épületébe internálta. A tihanyi fogság emlékét õrzik a „királyszobák”.
Tihany már a monostor alapításakor jelentõs bortermelõ hely volt, s mind a mai napig az. Az apátsági birtokon termett szõlõ feldolgozására, tárolására építették 1822-ben a Belsõ-tó északi partján a kettõs kereszt
alaprajzú, dongaboltozatos Tihanyi Apátsági Pincét és a
klasszicista stílusú présházat. A Belsõ-tó és környéke
különleges hangulatú látnivaló.
Az Óvár nevû hegy ovális alaprajzú földsáncrendszere
a bronzkor végén és a korai vaskorban épült fel. Ez a
Balaton-vidék legépebben fennmaradt és legnagyobb
földvára. Az Óvár keleti oldalában, a sziklafalban a XIXIV. század között ortodox görög szertartású remeték
vájták ki celláikat, kápolnájukat és ebédlõtermüket.

Ez Közép-Európában az egyetlen, aránylag épségben
maradt remetetelep, helyi nevén Barátlakások. Innen
nem messze található Tihany egyetlen forrása, amit
korábban Orosz kútnak, ma Ciprián-forrásnak hívnak.
Tihany középkori eredetû, hagyományos kultúrája az
1950-es évekig élõnek mondható. A tihanyi házak építõanyaga a jellegzetes szürke színû tihanyi bazalttufa,
fedele nádból készült. A számos mûemlék jellegû házból ma eredeti állapotban, berendezve látogatható az
ún. parasztgazda háza, a hálászcéh háza és a fazekasház.
Az Akasztó-dombhoz kötõdik a csak Tihanyban ûzött
halfogási mód: a „látott hal”, a garda halászata. A hegytetõrõl a halászkompánia egy-egy tagja, a „hegyenjáró”
figyelte a garda csapat vonulását, s jelzéseivel innen irányította a vízen várakozó, hálóvetésre kész társait. Az
utóbbi években felelevenítették ezt a hagyományt, s a
vendégek is részesei lehetnek az eseménynek.
Aszófõn a vörösmáli mûemléki pincesoron megcsodálhatjuk a népi ihletésû pinceépítészetet és a hagyományõrzõ szõlõkultúrát.
Örvényesen a Pécsely-patakra épült vízimalom elõdjét
már az 1200-as években említik. A jelenlegi, múzeumként szolgáló, ma is mûködõ malom a XVIII. század
végén épült, berendezése hûen õrzi és mutatja be a korabeli molnárok munkájának emlékét.
Örvényesi vízimalom
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Káli-medence

Balatonudvari mûemléktemetõjében különös, az
1800-as évek elejérõl származó szív alakú sírköveket láthatunk. Az országban egy-egy példányt más településeken is találunk, de itt több, mint félszáz egységes stílust képviselõ, szívet formázó sírkõ látható.
Zánka nevét már az 1100-as években említik. A török
hódoltság után, az 1700-as években német ajkúak települtek a községbe, ekkor építették a füstös konyhás
zsellérházat, ami ma falumúzeum. Református mûemléki temploma középkori eredetû, érdekessége, hogy a
szószék két oszlopának lábazatát római oszlopfõkbõl
alakították ki.
Balatonszepezden a 71-es út mellett, a vasúti felüljárónál egy különös emlékoszlopot láthatunk, amelyre
õsi írásjeleket véstek. Sebestyén Gyula néprajztudós, a
magyar rovásírás megfejtõje állíttatta 1934-ben, rajta
a szöveg rovásírással is szerepel.
Révfülöp – amint a neve is mutatja – a Balaton egyik
legrégebbi átkelõhelye, amelyet már egy XIII. századi
oklevél is említ. A törökök elpusztították, a révátkelés
a XVII. század közepétõl indult meg újra. A település
az 1900-as évek elején a polgárság kedvelt üdülõhelyévé vált. A Fülöp-hegyrõl, a Milleneumi kilátóból lenyûgözõ pamoráma tárul elénk a környezõ hegyekre
és a Balatonra. A 71-es úttól nem messze egy török
idõkben elpusztult falu, Ecsér XIII. századi templomának romjait láthatjuk.

Salföld
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A Káli-medence egyedülálló természeti látnivalókat kínál, legkülönösebb a Kõtengernek nevezett geológiai
képzõdmény.
Kõvágóörs, amely nevét a XVI. században már ûzött
iparáról, a malomkõvágásáról kapta, a medence legnagyobb települése. A XVIII–XIX. században mezõvárosi ranggal bíró településen római katolikus templom, evangélikus kisgimnázium épült. Zsinagógája az
1800-as évek klasszicista stílusában jött létre. A település pálkövei részén találjuk Bajcsy-Zsilinszky Endre emlékmúzeumát. A neves politikus az 1920-as évek közepén vette bérbe a csöndes partmenti területet.
Salföldön a Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén
mûködõ Természetvédelmi Majorban az õsi magyar
állatfajták hagyományos tartási módját mutatják be.
A település határában pálos kolostor romjai láthatók.
Monoszló és Zánka között 337 méterre magasodik.

Badacsonytomaj

Hegyestû, az európai viszonylatban is ritka vulkáni eredetû bazaltképzõdmény. Az egykori kõbánya tevékenysége után visszamaradt bányafal az 5-6 millió évvel ezelõtt mûködött vulkán belsejét tárja elénk. A Káli-medence falvai a Balaton-felvidék népi építészetének
megkapó hangulatú, jellegzetes házait és településszerkezetét vonultatják fel.
A balatoni hegyek királyát, a Badacsonyt félig körülölelõ települést 300 éve nevezik Badacsonytomajnak,
de sokan csak Badacsonyként emlegetik. Az egykori
falu történetét a Tájházban ismerhetik meg az érdeklõdõk. A 33 méter magas kéttornyú, neoromán bazalttemplom különleges építészeti emlék, párja csak Franciaországban lelhetõ fel, oltárképe Udvardy Erzsébet
alkotása.
Badacsonyt legtöbben boráról ismerik, a történelmi
borvidék vulkáni talaján tüzes borok teremnek. A szõlõtermelésnek évszázados hagyományai vannak, amelyet az itt élõk szeretettel ápolnak. A híres badacsonyi
szüretek egyikén, 1795-ben kezdõdött a neves költõ,
Kisfaludy Sándor és Szegedy Róza romantikus szerelme. A lány édesapjának nemesi kúriára emlékeztetõ
présháza ma a Szegedy Róza Irodalmi Emlékmúzeum.
A három részbõl álló épületegyüttes fõépületének lakószobáiban az egykoron ott élt házaspár tárgyi környezete, valamint a költõ munkásságának fõbb állomásai láthatók. A vincellérházban kortárs magyar költõk balatoni témájú verskéziratai olvashatók. A Kisfaludy-ház hajdan a költõ présháza volt.

A Balaton festõjeként ismert Egry József egykori házában emlékmúzeumot rendeztek be, ahol gazdag válogatást láthatunk fõ mûveibõl, de jelzésszerûen egész életútjával megismerkedhetünk. Idõszaki kiállításai a megyéhez kötõdõ alkotók mûveibõl adnak ízelítõt. Az Alsó
temetõben nyugszik a festõ, síremlékén a „Vízrenézõ”
címû dombormûvet Borsos Miklós készítette. A kikötõ
bejáratánál Marton Lászlónak a festõt ábrázoló bronzszobra látható.
Szigligeten az egységes mûemléki védettséget élvezõ
ófalu romantikus utcái, nádtetõs házai felett magasodik a várhegy. Az egykor a Balaton szigetét képezõ vulkáni kúp szikláin 1262-ben a Pannonhalmi apátság
építtetett várat. Az erõdítmény a történelem folyamán
többször gazdát cserélt, török kézre azonban soha
nem került. Késõbb jelentõségét veszítette, romlásnak
indult. A XVIII. század elején I. Lipót császár leromboltatta. A vár egykori öregtornya mellõl szemet gyönyörködtetõ látvány tárul elénk. A fõtéren található,
1780 táján épült klasszicista Esterházy-kastély ma az
Írók Alkotóháza. A védett parkban száz évnél idõsebb
faóriások lombjai susogják az elmúlt idõk emlékét.
További információ:
Tourinform Balatonkenese, Balatonalmádi,
Balatonfüred, Tihany, Révfülöp,
Badacsonytomaj.

Szigliget, várjáték
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Sümeg, lovagi torna

5. útvonal:

Sümeg – Devecser – Somló
Sümeg határában õskori kovakõ-bányát, római katonai
tábor és ókeresztény bazilika romjait tárták fel. A várat
IV. Béla király építette a tatárjárás után. A ma ismert falrendszert a XV. század közepére alakították ki, a XVII.
században korszerû, jól védhetõ sarokbástyákkal látták
el. Sümeg vára a végvárrendszerben jelentõs szerepet
játszott. A ma is lenyûgözõ erõsség a Dunántúl legnagyobb vára, ahol rendszeresen lovagi játékokat tartanak, felidézve a kor hangulatát.
Sümeg jelentõs mûemléke a Ferences Kegytemplom és
Kolostor, amelyet az 1600-as évek közepén építettek, és
ma is jelentõs zarándokhely. Belsõ terét igényes barokk berendezés díszíti. Fõ ékessége a csodatévõ Piéta
kegyszobor, mûvészi faragása középkori eredetre utal.
A város a XVIII. században élte fénykorát, vonzó szellemi központ volt, erõs céhiparral, jelentõs polgársággal. A mai belváros arculatát meghatározó épületek
nagy része ekkor épült, mintegy félszáz barokk stílusú
mûemlék õrizte meg a kor építészetének jellegzetes
vonásait.
A vár alatt, a Szent István téren áll a Püspöki Palota,
amelyet Padányi Bíró Márton püspök nyaralónak építtetett az 1700-as évek közepén, egy akkor már több,
mint kétszáz éves borospince fölé. A palota istállója és
magtára volt a mai Váristálló.
Sümeg kiemelkedõ mûemléke a Plébániatemplom.
A belsõt díszítõ, Franz Anton Maulbertsch által festett
mozgalmas és színgazdag falképegyüttes a magyarországi barokk festészet legjelentõsebb alkotásának
számít. A templom elõtt áll az építtetõ püspök és a
mûvész szobra.
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Sümegen született és halt meg Kisfaludy Sándor, a
XIX. század jeles költõje. A Kisfaludy téren álló szülõháza ma emlékház és Városi Múzeum, ahol a költõ kéziratai, személyes tárgyai mellett helytörténeti, egyházmûvészeti gyûjtemény, népi kerámia kiállítás látható.
Az Öreghegyen áll Kisfaludy Sándor mûemlék jellegû
emeletes présháza. A költõ és felesége, Szegedy Róza
a Városi temetõben nyugszik.
Különleges látnivalót kínál a Kisfaludy kertben található Kocsimúzeum. A Patonai fazekasházban a sümegi fazekasmester gazdag gyûjteményét tárja a látogatók
elé.
Sümegprága elsõ lakóit, akik cseh és morva szénégetõk voltak, a tatárjárást követõen a veszprémi püspök
telepítette le. Az elsõ hiteles oklevél 1436-ban említi
meg Praga néven. A faluban minden évben nemzetközi fazekastalálkozót rendeznek, ahol folklór mûsorral,
kirakodóvásárral várják az érdeklõdõket.
Bazsi községet félkaréjban övezik a hegyek, dombok,
amelyek közül a legmagasabb az õsi várromokat õrzõ
413 méter magas Tátika. A község híres szülötte Simon
István, költõ, szülõháza ma múzeum, síremléke a községi temetõben található. Az emlékház melletti pajtában a paraszti gazdálkodás szerszámai láthatóak.
Sümegtõl északi irányban haladva elsõként Csabrendek települést érjük el, amelynek eredete az Árpádkorra nyúlik vissza. A XIII. századi templomnak csak a
romjai láthatók. Nemeshany nevezetessége az 1907ben épült, korabeli gépekkel berendezett Csizmadia vízimalom.

Nemeshany, vízimalom

Somlói vár

Devecser, reneszánsz kút
Devecser az Árpád-kor óta ismert település, már a középkorban mezõvárosi ranggal bírt. Legismertebb és
legszebb épülete a fõtér keleti oldalán álló, XVI. században épült, magas kõfalakkal körülvett mûemlék
kastély, amely 1945-ig az Esterházy grófok pápai ágának
lakóhelye volt. A reneszánsz átépítésre díszes kandallók, boltozati vállkövek, ajtókeretek utalnak. Legszebb
emléke egy Itáliából származó reneszánsz kút hiteles
másolata. (Eredetijét Budapesten, a Szépmûvészeti
Múzeumban õrzik.) A XVIII. században barokk stílusban átépítették, a XIX. században eklektikus, neogót
és neobarokk elemekkel gazdagították. Fõépületében
az ország egyik legszebb könyvtára mûködik. A kastély
szomszédságában van a XVIII. században létrehozott
gyönyörû, nagy értékû fákkal, cserjékkel, pompázó
növényekkel beültetett védett õspark.
A város fõterén álló barokk plébánia templom az
1700-as évek közepén épült. A fõtér körüli árkádos,
földszintes házak, valamint a kõbõl faragott feszület és
Szentháromság szobor szép emlékei a barokk kornak.
Az általános iskola régi épületének falán bronz dombormû emlékeztet arra, hogy 1882–83-ban itt tanított
Gárdonyi Géza író.
A Bakony hegység nyugati lábánál emelkedik a Somló,
a 435 m magas kialudt vulkáni kúp. A hegyen a XIII.
században, a tatárjárás után emelt, szabálytalan alaprajzú, belsõ tornyos vár romjai láthatók. A bazaltos kõzetbõl porhanyóssá vált föld kiválóan alkalmas a szõlõmûvelésre. A somlói hazánk terület szerint legkisebb,
de igen jelentõs történelmi borvidéke. Itt terem a
„nászéjszakák bora”, a juhfark, amely a legenda szerint elõsegíti a férfiasság megõrzését és a fiú utód
nemzését. A hegyen ódon pincék sorakoznak, és egy

Taposókutat is láthatunk, amelyet a néphit szerint
még a török idõkben rabokkal építtettek.
Minden évben jelentõs esemény a Somlói Napok szüreti felvonulása, lovasbemutatója, borversenye és borvására.
Somlóvásárhely a Somló „fõvárosa”, Veszprém vármegye hajdani mezõvárosa, törvénykezési helye volt.
A kétszázéves templom oldalában egy római katona síremléke látható befalazva.
Tüskevár lakosságának õsi foglakozásához tartozik a
fazekasság, amely napjainkban is egyre nagyobb hírnévre tesz szert. A Helytörténeti Múzeum állandó kiállításán régészeti leletek és helyi fazekasmunkák láthatók.
A Somló és a Kisalföld találkozásánál fekszik Iszkáz.
A falu határában római kori emlékeket tártak fel, és
egy 1212-bõl származó írás bizonyítja, hogy már a
honfoglalást követõen létezett. A település emlékhelye
Nagy László költõ, mûfordító emlékháza, egykori szülõháza ma irodalomtörténeti zarándokhely.
További információ:
Tourinform Sümeg, Pápa.
Somló hegy
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Tematikus útmutató
Történelmi, egyházi emlékek
I. András király
Árpád-kori templom/emlék
Bajcsy-Zsilinszky Endre
Barokk templom

Bencés monostor/apátság
Brusznyai Árpád
Cisztercita apátság
Deák Ferenc
Egyháztörténeti múzeum/gyûjtemény
Erõdtemplom
Érseki Palota
Gizella királyné
Gótikus mûemlék
Iskolamúzeum
Kálvária
IV. Károly király és Zita királyné
Kastélyok, kúriák, paloták

Katonai emlékhely
Kinizsi Pál
Klasszicista templom
Laczkó Dezsõ Múzeum
Õskori festékbánya
Református Egyházkerület
Tudományos Gyûjteménye
Postamúzeum
II. Rákóczi Ferenc
Római kori emlékek
Széchenyi István titkára, Tasner Antal
Szent György kápolna
Szent István király
Szent Margit
Szent Mihály székesegyház
Szentkút zarándokhely
Trianon Múzeum
Várak/várromok

Zsinagóga

4. sz. út Tihany
1. sz. út Öskü 4. sz. út Szentkirályszabadja, Felsõörs
4. sz. út Kõvágóörs/Pálköve
1. sz. út Berhida, Zirc, Bakonybél
2. sz. út Ajka, Pápa, Béb
3. sz. út Monostorapáti, Lesencefalu, Nemesvita,
4. sz. út Balatonalmádi/Vörösberény, Tihany
5. sz. út Sümeg
1. sz. út Bakonybél 4. sz. út Tihany
2. sz. út Veszprém
1. sz. út Zirc
2. sz. út Pápa
2. sz. út Veszprém, Kislõd
4. sz. út Balatonalmádi/Vörösberény
2. sz. út Veszprém
2. sz. út Veszprém
1. sz. út Inota 2. sz. út Veszprém
3. sz. út Nagyvázsony 4. sz. út Alsóörs
3. sz. út Tapolca
2. sz. út Márkó, Magyarpolány, Nagytevel
4. sz. út Tihany
1. sz. út Várpalota 2. sz. út Veszprém, Pápa
3. sz. út Nagyvázsony, Lesencetomaj
4. sz. út Csopak, Szigliget 5. sz. út Sümeg, Devecser
1. sz. út Hajmáskér
3. sz. út Nagyvázsony
2. sz. út Ganna 4. sz. út Balatonfüred
2. sz. út Veszprém
4. sz út Lovas
2. sz. út Pápa
3. sz. út Nagyvázsony
4. sz. út Balatonkenese, Akarattya
1. sz. út Inota 3.sz. út Nemesvámos (Baláca)
5. sz. út Somlóvásárhely
1. sz. út Öskü
2. sz. út Veszprém
1. sz. út Sóly 2. sz. út Veszprém
4. sz út Balatonalmádi
2. sz. út Veszprém
2. sz. út Veszprém
1. sz. út Jásd
1. sz. út Várpalota
1. sz. út Várpalota, Csesznek, 2. sz. út Veszprém
Bánd, Döbrönte, 3.sz. út Nagyvázsony, Hegyesd
4. sz. út Szigliget 5. sz. út Sümeg, Somló
2. sz. út Pápa 4. sz. Kõvágóörs
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Zene
Bartók Béla
Csermák Antal

2. sz. út Pápa
2. sz. út Veszprém

Nyelv és irodalom
Batsányi János
Blaha Lujza
Csokonai Vitéz Mihály
Elsõ kõszínház a Dunántúlon
Elsõ magyar írásos nyelvemlék
Endrõdi Sándor
Érdy-kódex
Fekete István
Gárdonyi Géza
Jókai Mór
Kisfaludy Sándor
Krúdy Gyula
Lõrincze Lajos
Nagy László
Petõfi Sándor
Rabindranath Tagore
Radnóti Miklós
Reguly Antal
Sebestyén Gyula/magyar rovásírás
Simon István

2. sz. út Veszprém 3. sz. út Tapolca
4. sz. út Balatonfüred
3. sz. út Nagyvázsony
4. sz. út Balatonfüred
4. sz. út Tihany (Panonnhalma)
4. sz. út Alsóörs
2. sz. út Városlõd (Budapest)
2. sz. út Ajka
5. sz. út Devecser
2. sz. út Pápa 4. sz. út Balatonfüred
4. sz. út Balatonfüred, Badacsony 5. sz. út Sümeg
1. sz. út Várpalota
2. sz. út Szentgál
2. sz. út Pápa 5. sz. út Iszkáz
2. sz. út Veszprém, Pápa
4. sz. út Balatonfüred
4. sz. út Szentkirályszabadja
1. sz. út Zirc
4. sz. út Balatonszepezd
5. sz. út Bazsi

Építészet
Fellner Jakab
Medgyaszay István
Szent István völgyhíd
Ybl Miklós

2. sz. út Veszprém, Pápa 3. sz. út Vigántpetend
2. sz. út Veszprém
2. sz. út Veszprém
1. sz. út Várpalota

Képzõmûvészet
Borsos Miklós szobrász
Cymbal freskói
Csikász Imre szobrász
Deák-Ébner Lajos festõ
Dorfmeister festmény
Egry József festõ
Elsõ Magyar Látványtár
Kisfaludy Stróbl Zsigmond szobrász
Lotz Károly festõ
Maulbertsch freskói
Marton László szobrász
Modern Képtár - Vass László Gyûjtemény
Nagy Gyula festõ
Róth Miksa mozaikja
Székely Bertalan festõ
Udvardy Erzsébet festõ

2. sz. út Ajka 4. sz. út Badacsonytomaj
1. sz. út Berhida 2. sz. út Veszprém, Szentgál
3. sz. út Kapolcs
2. sz. út Veszprém
4. sz. út Tihany
1. sz. út Bakonybél
4. sz. út Badacsonytomaj
3. sz. út Tapolca-Diszel
2. sz. út Pápa
4. sz. út Tihany
1. sz. út Zirc 2. sz. út Pápa 5. sz. út Sümeg
2. sz. út Veszprém 3. sz. út Tapolca
4. sz. út Badacsonytomaj
2. sz. út Veszprém
1. sz út Várpalota
4. sz. út Balatonalmádi
4. sz. út Tihany
3. sz. út Tapolca 4. sz. út Badacsonytomaj
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Iparmûvészet
Ajka kristály
Ferenczy Noémi gobelinek
Herendi porcelán
Kékfestõ Múzeum
Mûemlékkönyvtár
Városlõdi kerámia
Népmûvészet, néprajzi emlékek
Helytörténeti gyûjtemény, tájház

Mosóház
Népmûvészeti alkotóház és mûhely
Népi építészet
Népi fazekasság
Szabadtéri Néprajzi Múzeum

2. sz. út Ajka
1. sz. út Várpalota
2. sz. út Herend
2. sz. út Pápa
1. sz. út Zirc
2. sz. út Városlõd

1. sz. út Várpalota, Zirc, Bakonybél,
2. sz. út Veszprém, Szentgál, Városlõd
3. sz. út Kapolcs
4. sz. út Balatonkenese, Badacsonytomaj, Zánka
5. szt. út Bazsi
3. sz. út Taliándörögd
1. sz. út Zirc, Bakonybél 2.sz. út Magyarpolány
3. sz. út Barnag, Vöröstó 4. sz. út, Aszófõ,
Káli-medence
5. sz. út Sümeg, Sümegprága, Tüskevár
3. sz. út Nagyvázsony 4. sz. út Tihany

Ipari emlékek
Bányászati Múzeum
Bányászattörténeti Gyûjtemény
Gõzmozdony
Kékfestõ Múzeum
Kocsimúzeum
Kovácsmûhely
Magyar Építõipari Múzeum
Téglagyûjteménye
Magyar Vegyészeti Múzeum
Mezõgazdasági Gépmúzeum
Papírmalom romjai
Szélmalom
Vízimalom

2. sz. út Veszprém
1. sz. út Várpalota
1. sz. út Zirc
1. sz. út Sóly
1. sz. út Tés
4. sz. út Csopak, Örvényes 5. sz. út Nemeshany

Természeti látnivalók
Afrika Múzeum
Arborétum
Bakonyi Erdõk Háza
Bakonyi Természettudományi Múzeum
Bazaltorgonák
Borostyán-kút
Csodabogyós-barlang
Hegyestû/geológiai képzõdmény
Lóczy-barlang
Tátorján (növényritkaság)
Tavasbarlang
Tiszafás erdõ
Védett õspark

3. sz. út Balatonederics
1. sz. út Zirc
1. sz. út Bakonybél
1. sz. út Zirc
3. sz. út Szent György-hegy
1. sz. út Bakonybél
3. sz. út Balatonederics
4. sz. út Monoszló
4. sz. út Balatonfüred
4. sz. út Balatonkenese
3. sz. út Tapolca
2. sz. út Szentgál
2. sz. út Pápa 4.sz út Szigliget 5. sz. út Devecser

2. sz. út Ajka
1. sz. út Várpalota
4. sz. út Balatonalmádi
2. sz. út Pápa
5. sz. út Sümeg
1. sz. út Tés 3. sz. út Kapolcs
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