
Kemenesalja a Nyugat-Dunántúl egyik 
legszebb vidéke. A Celldömölk mellett 
magasodó Ság hegy a Balaton-felvidéki 
tanúhegyek legnyugatibb tagja. Keletke-
zéséről a korabeli néphit azt tartotta, hogy 
maga Lucifer építtette hét nap alatt alsó-
sági ördögeivel, hogy a magasból gyö-
nyörködhessen a táj szépségében.
A közel 5 millió éves, 279 méter magas 
vulkán nagy része 1975 óta tájvédelmi 
körzet. Bazaltsapkájának jelentős részét 
lebányászták, melynek következtében 
csodálatos természeti látványosság ma-
radt hátra: a kráter. 

Ság hegy éS környéke

A szőlőművelés ősidők óta meghatá-
rozója a vidék arculatának. A Somlói 
Történelmi Borvidék részét képező Ság 
hegy bazaltján egyedülálló beltartalmú, 
utánozhatatlan bor készül, amely külön-
legessége a hegy hőtartó képességének 
és mineralitásának köszönhető. A terület 
fajtaösszetételében legmeghatározóbb 
az olaszrizling. A „Sagweinerként” ismert 
gyógyitalt a XIX. századi Európában po-
zitív élettani hatásai miatt patikákban 
árulták, vesetisztítóként, gyomorjavító-
ként és étvágyfokozóként ajánlották. A 
hegy tetején magasodó Trianoni-emlék-
kereszt az ország legnagyobb trianoni 
emlékműve. A megvilágításnak köszön-
hetően már éjszaka is messziről látható.
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A nagy múltú falut számos kastély díszíti, me-
lyek közül kettő emelkedik ki: A XVIII. századi, 
felújított, klasszicista stílusú Ostffy-kastély 
a község meghatározó műemlék épülete. A 
település egyik éke a barokk hatást keltő XIX. 
századi Einstetter-Weöres-Niczky-kúria, ami 
magántulajdonban van. A tizenhat éves Petőfi 
Sándor egy egész nyarat töltött itt hajdanán, 
emlékére 1973-ban hoztak létre emlékszobát. 
Emlékét a Ragyogó-hídon és az egykori Sal-
kovics-házon elhelyezett tábla is őrzi. 
A falu határában volt az Osztrák-Magyar 
Monarchia egyik legnagyobb első világhá-
borús hadifogolytábora. A tábor lakóinak, 
foglyainak emlékét a fogolytábor egykori 
temetője és a művelődési házban berende-
zett állandó kiállítás őrzi. 

Fekvésének, természeti értékeinek és egyházi 
emlékeinek köszönhetően a térség turisztikai 
csomópontja. A kisváros több mint 750 éves 
múltra tekint vissza, öt szomszédos település 
egyesítéséből született. Pórdömölk egykori 
apátsági székhely, első okleveles említése 
1252-ből származik. Bár monostora az idők 
során elpusztult, a román stílusú templom 
maradványai ma is láthatók. 
A török kor utáni Mária-tiszteletet Koptik 
Odó apát élesztette újjá. Másolatot készítte-
tett a máriacelli kegyszoborról, és a romokban 
lévő apátság mellett felépített kis kápolnában 
helyezte el. A sorozatosan ismétlődő csodák 
nyomán összegyűlt adományokból a mária-
celli bazilika mintájára új Szűz Mária-kegy-
templom épült  1746–48 között. A tizennégy 
oltár, szószék, keresztelőkút, feszületek és 
ezüst gyertyatartók sokaságának szépsége 
lenyűgözi a belépőt. A templom tárházában 
állandó kiállítás várja a látogatókat, bemu-
tatván az ősi kegyhely több száz éves kincseit. 
Mellette található a volt bencés apátság 
épülete, homlokzatán Mária szobrával. A 
szomszédos téren Szentháromság-szobor 
áll, talapzatán Szent István, Remete Szent 
Pál, Nepomuki Szent János és Szent Flórián 

A falu körül dél felől a Zalai-dombság, észak-
ról a Kemenes-vidék, a Ság hegy és a Kissom-
lyó vulkáni tömbje, nyugatról a Vasi-Hegy-
hát halmai emelkednek. Karnyújtásnyira 
tárul elénk a Somlói borvidék és a Bakonyi 
hegylánc. Lélekemelő pillanat körbetekinteni 
e tájon az István-hegyi kilátóból. Az eklek-
tikus stílusú Horváth-kastély építése a XIX. 
század végén, 1875-ben fejeződött be.

Weöres Sándor felújított szülőházában a 
költő és felesége, Károlyi Amy életét bemutató 
elegáns, állandó kiállítás várja a látogató-
kat. Az 1784-ben épített barokk, fagerendás 
mennyezetű evangélikus templom egyik 
padján a következő, a hagyomány szerint 
Petőfi Sándor által vésett szöveg olvasható: 
„Spes confisa Deo nunquanm confusa rece-
dit” (Az istenbe vetett reménység sohasem 
szégyenít meg.) 
A falu történelmének élő hírnöke a legendás 
Tessedik-akác, ami az evangélikus templom 
udvarán áll. Magyarország egyik első akácfá-
ját Tessedik Sámuel ültette a XVIII. században.

Bár a szőlőművelés a falu életében jelentős, 
a legtöbben termálfürdője miatt ismerik. 
Szent Mihály arkangyalról elnevezett Ár-
pád-kori római katolikus templomát a 
falutól nyugatra lévő szokatlan dombra, 
egy vaskori halomsírra építették. Ékessége a 
szószéknél látható Fekete Madonna-ikon, 
főoltára és faragott Mária-szobra népies 
barokk alkotások. A templom oldalánál XIX. 
század eleji, fából készült harangláb áll.

A község jelképe a gróf Festetich  Andor ala-
pította, egész évben látogatható arborétum. 
Az országosan védett kategóriájú parkban 
több mint 500 féle növénykülönlegesség ta-
lálható.  A 13 hektáros arborétum ölelésében 
áll a 150 éves Festetich-kastély. Építése 1855-
ben kezdődött, a munkát végül gróf Festetich 
Andor fejezte be. Jelenleg szállodaként üzemel.Egy aprócska, szeretnivaló település a Ság 

hegy déli oldalán, aminek életében ma is 
meghatározó szerepű a szőlőkultúra és a fi-
nom bor. A település szépsége, valamint a Ság 
és a Kemenes számos turisztikai látványossá-
gához közeli elhelyezkedése vonzóvá teszi a 
falusi turizmust kedvelők körében.

Kemenesalja keleti szegélyén található az alig 
háromszáz lakosú község. A falu régi házai 
előkertek nélkül épültek, közöttük magas 
kőkerítések, gyakran udvari kamrák voltak. 
A főutca ma is hangulatos, őrzi ezt a telepü-
lésképet. Mindenszenteknek tisztelt római 
katolikus templomát korábban Bobával 
közösen használták.

A Ság hegytől kb. 7 km-re eső, mintegy 800 
lelket számláló kicsiny település. 
Az 1903-ban épült neobarokk-neoklasszi-
cista stílusú, szép parkkal körülvett Karát-
sony-kastély műemléki védettséget élvez. 
A vönöcki „Hadak útja” római kori út, 
amelyet a középkorban is használtak, 
kiemelkedő domborulatként ma is látszik 
a felszínen. A csererdők, lankás dombok, 
szőlőhegy, Cinca-part hosszú sétákra hí-
vogatnak.

A közel 620 fős Vas megyei település rende-
zett, virágos portái arról árulkodnak, hogy 
itt szorgalmas, rendszerető emberek laknak.
Az evangélikus és a katolikus templom a 
településen áthaladó út két oldalán, szinte 
egymással szemben helyezkedik el. 
A falu központjában, tölgyekkel, fenyőkkel 
körbevett parkban található az I. és II. világ-
háború áldozatainak emlékműve. 
A település határától kissé távolabb, a mezők 
csendjében pihen Vidos József nemzetőr 
ezredes, aki Mersén született 1805-ben.

Kemenesalja híres szülötte, Berzsenyi Dáni-
el egykori szülőháza ma Vas megye legré-
gebbi és legismertebb irodalmi emlékhelye 
és múzeuma. 
A település idősebb Szent Jakab apostolról 
elnevezett római katolikus plébániatemp-
lomát a középkorban építették. A templom-
belső érdekessége, hogy Berzsenyitől szár-
mazó idézetet olvashatunk a keleti főfalán. 
A klasszicizáló Felsőbüki Nagy-kastély ura-
dalmi birtokközpont volt, ma önkormányza-
ti tulajdonban van.
A kastélypark szélén áll a barokk Szenthá-
romság-szobor. A Berzsenyiről elnevezett 
parkban található Antal Károly szobrász-
művész Berzsenyi-mellszobra.
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alakjaival. A templom mögött található az 
1755-ben épült Kálvária, aminek átadásával 
teljessé vált a búcsújáróhely. A 19. század 
elejére a település Kemenesalja központja, 
vasúti csomópont lett, ennek emlékét a vas-
útállomás területén mozdonyskanzen őrzi. 
A város az utóbbi években dinamikus vál-
tozáson ment keresztül. Megújultak a régi 
épületek, új arculatot nyert a főtér és a műve-
lődési ház előtti tér. Az elkészült barokk téren 
a szökőkúton kívül helyet kapott az alapító, 
Koptik Odó apát szobra is. Megnyitotta 
kapuit a Vulkán Gyógy- és Élményfürdő, 
megújult, játszókerttel, kőparkkal bővült a 
Sághegyi Múzeum, elkészült a Ság Vul-
kánösvény, és birtokba vehették a látoga-
tók a hegy lábánál a Kemenes Vulkánpark 
Látogatóközpontot.


