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<p>Az idei falukir�dul� keret�en J�ra, Szombathelyre � az ?rs�be l�ogattunk. Az ?rs�et, e
l�nival�ban, kultur�is �t�ekben b?velked? t�egys�et Vas megye d�nyugati r�z�en tal�juk
meg. A neve az "?rt �l�b�" ered, akiket az �p�ok kor�an nyugati hat�vonal v�elm�e
rendeltek e t�ra.</p> <p>2010 augusztus 26-�, cs�t�t�� a reggel 7 �akor elindultunk utunk
els? �lom�a, J� fel� ahol a k�s� � k�ny�e legf?bb l�nival�� tekintett�k meg:</p>
<p>A J�i r�ai katolikus ap�s�i templomot � a k�vetlen mellette tal�hat�Szent Jakab
k�oln�. A templom a rom� st�us egyik kiemelked? alkot�a. K��lbel�l 1220 k�ny��
alap�hatt�, ���e sor� t�b alkalommal is v�toztattak a terveken � a t?z, viharok � oszm�
hadsereg miatt t�bsz� restaur�t�, ���ett�. Idegenvezet?nk k�zs�esen mutatta be a
templom t�t�et�, r�zletesen kit�ve a bazilika legh�esebb r�z�e, a t�bsz��en tagolt,
normann mot�umokkal d�z�ett f?bej�atra.</p> <p>Utunkat egy m�f� �� Szombathelyi
v�osn��sel szak�ottuk meg, de ezt k�et?en az 55 f?b?l �l�csoportunk ?riszentp�er
fel�k�eledett. E kisv�osban, -mely az ?rs�ben tal�hat� a helyt�t�eti m�zeum seg�s��el
tekinthett�nk meg a p�sz� �vel ezel?tt �t emberek lak�ely�ek berendez�eit, �
bepillanthattunk �et�k mindennapjaiba.</p> <p>Az ?riszentp�eri helyt�t�eti m�zeum
bevezet?je volt a k�etkez? l�nival�ak, melyhez a 8 km-re l�? Pityerszeri m�zeumfaluba
ment�nk. E skanzenben a n�i ���zet eml�ei t�ulnak a l�ogat� el� a ker�ett h�, emeletes
k�tu � a kontyos h�. A helyi idegenvezet?nk r�zletesen mutatta be az ?rs�i
telep�l�szerkezet kialakul��ak okait: ezen a vid�en az emberek a dombok tetej�e ��keztek
-ezeket nevezz�k szereknek-, ahol 1-2 rokon csal� lakott, � ezek egy�ttese alkotta a
telep�l�eket.</p> <p>A k�etkez? meg�l�k a Szenth�oms�-templom, mely Velem� legf?bb
m?eml�e, mely k��lbel�l az 1200-as �ek v�� ��lt. E templom f? l�v�yoss�� a falakon
kell keresn�nk: a fresk�, melyeket Aquila J�os festette 1378-ban. A falk�ek az id? folyam�
t�bsz� megrong��tak, de a restaur�i�ak h�a mostanra a nagy r�ze j� l�hat� A templom
�dekess�e, hogy csak egyik oldal� vannak ablakok. Ez az�t van, mert a reggeli napf�y, a kis
ablakokon �, egy � alatt "bej�ja" a fresk�on �r�olt jeleneteket. Az egyed�li jelenet, amelyet
nem � f�y, az a pokolr� k�z�lt festm�yek. E katolikus templomban k� mis� tartanak �ente:
egyet a Szenth�oms� napj� � egyet augusztus 20-�.</p> <p>A Velem�i templom
fresk�nak megcsod��a ut� az �es csoport a Lentiben l�? Favorit Fogad�a tartott, ahol
elfogyasztottuk b?s�es vacsor�kat, majd ezt k�et?en, egy �m�yekben gazdag nap ut�
elindultunk vissza falunkba, Somogyj�ra.</p> <p>-Cz�t Andr�-</p>
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