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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 

 

1.    A javaslatot benyújtó neve: dr. Balázsy Péter 

 

2.    A javaslatot benyújtó személy adatai: 

Név: dr. Balázsy Péter 

Levelezési cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.  

Telefonszám: +36-30-576-7450 

E-mail cím: balazsy.peter@vasmegye.hu   

 

 

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI 

 

1.    A nemzeti érték megnevezése: Szent Vid-kápolna  

 

2.    A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása 

  - és élelmiszergazdaság   

     

      

 

3.    A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Velem 

 

4.    Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik 

      

 

5.    A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása 

 

A Kőszegi-hegység egyik legnépszerűbb kirándulóhelye az 589 méteres Szent Vid-hegy 

tetején álló kápolna és környéke. A Velem község felett őrszemként magasodó kápolnát 

gyalog és autóval is könnyen meg lehet közelíteni. A hely népszerűségét a páratlan kilátás és 

a gyönyörű erdei környezet fokozza. 

 

A bronzkorban a Szent Vid-kápolna környékén kiterjedt és nagy jelentőségű városias 

település feküdt, melynek házait a hegygerinc körüli mesterséges teraszokra építették. A 

bronzkori lelőhely nemzetközi viszonylatban is ismer bronz- és aranykincs-leletei kapcsán.  

Később kelták szállták meg, majd a Római Birodalom idejében egy őrtorony állhatott itt, 

amely a hegyek lábánál futó Borostyánkő utat és a Savaria vízellátását biztosító vízvezeték-

rendszert ellenőrizte. Az avar korban a környéken több település is létezett, temetkezési 

helyeik régészeti feltárása az elmúlt évtizedekben történt meg (Lukácsháza, Vasasszonyfa). 

Már a Karoling-korban erődített hely volt, melynek sáncait az államalapítás idején is 

megújították. Vára az Árpád-korban is állt, csak a XIII. század végi határmenti osztrák-

magyar háborúskodások során pusztult el. A helyi hagyományban azonban a vár emléke 

tovább élt, ezért még ma is úgy tartják, hogy Jurisics Miklós a kőszegi várral együtt 

védelmezett a török ellen. 

 

A kápolna helyén már a Karoling-korban templom állhatott, a Magyarországon ritka 

patrocínium ebből a korból származhat. A Szent Vid-templom a középkorban is állt, 

maradványait 1674-ban leírták. 1713-ban Hilerian szerzetes építtetett remetelakot és kápolnát. 
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A ma álló barokk épület, amely végleges alakját 1859-ben nyerte el, őrizhet középkori 

részleteket, de ez csak további kutatásokkal állapítható meg. A barokk főoltár képe Kőszegen 

készült 1890-ben, a korábbi Szent Vid-szobor a mellékoltár Piéta szobra fölé került. Szószéke 

copfstílusú legrégebbi képét, amely Mária mennybe menetelét jeleníti meg, 1700-ban 

adományozták a templomnak a lékai hívek. A templom hajója három csehsüveg boltozatból 

áll, a többszögű szentély hat boltmezővel fedett; emeletes sekrestyéje síkmennyezetes; tornya 

háromszintes, kisebb harangja 1688-ban, a nagyobb 1926-ban készült. 

 

A Szent Vid-hegy Közép-Európa egyik legismertebb bronzkori régészeti lelőhelye, a 19. 

század végétől itt folytatott ásatásokról a templom melletti gerincen találunk információs 

táblákat Nem messze a kápolnától indult évtizedeken át a legendás Országos Kék Túra a 

Zempléni-hegység felé. Emlékoszlop emlékeztet a hajdani kiindulópontra. A határok 

átjárhatóságával a Kék Túra kezdőpontját a Dunántúl legmagasabb pontjára, az Írottkőre 

tették, ma már a Szent Vid-kápolnát nem is érinti az útvonal. 

 

Különösen nagy az érdeklődés minden június 15-én, a Szent Vid-templomi búcsú alkalmával, 

az októberi Gesztenye Ünnepkor, valamint Perenye község fogadalmi zarándoklata 

alkalmából, amit az 1849-es kolerajárvány emlékére rendeznek minden év utolsó szeptemberi 

vasárnapján. 

 

6.    Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

 

Velem falu, a Szent Vid-kápolna és maga a Szent Vid-hegy a Kőszegi hegység egyik 

legnépszerűbb, országosan ismert turisztikai célpontja. A kápolna tágabb környéke a 

kulturális folytonosság egyedi helyszíne, ahol a bronzkortól a római- és Karoling-koron át a 

magyar középkorig, sőt napjainkig jól követhetők az egymásra épülő kultúrák.  Ennek a 

jellegzetesen dunántúli és Vas megyei kontinuitásnak kiemelkedő példája a kápolna, amely 

egy őskori helyszínen épült fel, titulusában egy Karoling–kori  szentkultusz emlékét őrzi és 

ma is élő egyházi kegyhely. 

 

7.    A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája 

(bibliográfia, honlapok, multimédiás források) 

 

C. Harrach Erzsébet- Kiss Gyula: Vasi műemlékek. Szombathely, 1983. 496-499. 

Fekete Mária: Adatok Velem-Szentvid középkori történetéhez. In: In memoriam Barta Gábor. 

Szerk.: Lengvári István. Pécs, 1996. 53-69. 

Nagy Marcella-Ilon Gábor-Révész József: Kincs. A velemi Szent Vid hegy bronzkori kincsei. 

Kőszeg, 2008. (Pannonkör Füzetek 3.) 

Pálffy József: Velem és Szent Vid története. Szombathely. 2006 

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Vid-hegy 

http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=9508 

 

 

8.    A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: 

 

http://www.martinus.hu/nev-es-cimtar/plebaniak/405/velem-szent-vid-kapolna 
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III. MELLÉKLETEK 

 

1.    Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-

dokumentációja 

 

2.    A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 

támogató és ajánló levelek 

 

3.    A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó 

hozzájáruló nyilatkozat 


