
                                                         
 

 

                          

Vas megye néprajzi öröksége 

Célcsoport: 

- iskolák és egyéb oktatási intézmények 

- általános nyilvánosság 

Közlekedés módja: saját szervezés 

Látogatás típusa: egyéni látogatás 

 

A Vas megyei néprajzi nevezetességek felfedezését Szalafőn, a Pityerszeren, a tíz létesítményből álló 

Őrségi népi műemlékegyüttesben kezdjük. A legértékesebb épület az emeletes kástu és a kerített ház, 

amit Magyarországon a látogatók eredeti formájukban csak itt láthatnak. A Vas megyei Őrségben 

ezeket az épületeket a szomszédos szlovén és osztrák települések épületeinek mintájára építették.  

Utunk innen Rábagyarmatra, az 1850-ben épült, füstös konyhás tájházba vezet. A helyiségek a telken 

egy tető alatt, hosszanti irányban helyezkednek el.  A ház falai fenyőgerendákból vannak, az épületet 

tetejét rozsszalmával fedték. Homlokzatán a deszkaorom faragott díszítésű. A konyha szoba felőli belső 

sarkában tüzelőpadkás kemence van, ahonnét a szobai cserépkályha is fűthető.  

Innen az út Iváncra vezet, ahol a Sigray-kastély külseje, és a kastélypark nyújt csodálatos élményt a 

látogatóknak. A kastély barokk stílusban épült a 18. században. 1870 körül eklektikus, 1920 körül pedig 

szecessziós stílusban alakították át. A kastélyparkban az őshonos növények mellett egzóta fajok is 

találhatók. A parkban látható a Darlington amerikai püspök látogatásának emlékére ültetett kocsányos 

tölgy, Vas megye legmagasabb bükkállománya, valamint Magyarország legnagyobb és legidősebb 

tulipánfája.  

Rendkívül érdekesek a református haranglábak is. Az egyik ilyen Pankaszon, a falu keleti részének 

legmagasabb pontján áll. A harangláb 1755-ben épült, 1964–65-ben Mendele Ferenc tervei alapján 

újították fel.  

Felfedezőutunkat Nagyrákoson, a kovácsműhely és a mellette lévő falusi ház megtekintésével 

tehetjük kerekké. A kovácsműhely és a mellette lévő ház a közösség részére felfogadott kovácsnak 

épült. A község építette a Zala folyó közelében, hogy a kovácsolt anyag lehűtéséhez a víz könnyen 

elérhető legyen. Az épületegyüttes jelenleg tájházként működik, a műhely néha napjainkban is 

használatban van.  

A kultúrtörténeti örökség mellett a térségben számos lehetőség nyílik a helyi gasztronómia 

megismerésére.  Vas megye e részében megkóstolhatjuk a jellegzetes helyi ételeket, a gulyást, a 

paprikást, a tarhonyát és a halászlevet is, aki pedig eredeti gasztronómiai élményre vágyik, keresse fel 

a helyi csárdák egyikét.  

 

 


