
Hogy a templomot va lamikor erődként is használták, muta t j a a köré je húzott, lőrésekkel el-
látott védőfal. Az ajtót díszí tő faragás mes termunkáról vall. Egy falubéli parasztember, Rados 
Imre művészi érzékét dicséri. Készítette 1896-ban. A két felső a j tó táblá t Jézus és Már ia szíve 
s a következő feliratok díszítik: ,,Oh édes Jézusunk szíve Add hogy forrón szeressünk", illetve 
„Szűz Mária édes szíve Légy a mi menedékünk" . A bal alsó a j tó táblá t az országcimer és a 
királyi korona díszíti a kővetkező szöveggel: ,,Öh anyánk Már ia áld meg országunkat , Hű 
magyar népedet , és jó k i rá lyunka t" . A j o b b alsó táblán Hont vá rmegye címerét lá t juk s az 
alábbi szöveg olvasható ra j t a : , ,Árpád apánk vérre l szerzé e drága hont, Küzdj é r t e hűséggel 
vitéz vá rmegye Hont." 

A község ö reg temetőjében magára hagyato t tan várta sorsa betel jesülését egy, a XVIII . szá-
zadban épített barokk kápolna. Am az ipolybalogiak ezt is megmentet ték, 1983 tavaszán a ká-
polna helyreáll í tási munkálatai is befejeződtek. 

Művelődéstör ténet i szempontból mindkét műemlék maradandó ér tékű. Az u tókor bizonyára 
hálával gondol az ipolybalogiakra, akik munká jukka l tovább éltetik múltunk r i tka és becses 
emlékeit. 

Z. Urbán Aladár 

Török emlékek 
a gasztonyi római katolikus 
templomban 

Vas megye a hosszabb-rövidebb ideig ta r tó átvonulások és betörések kivételével sohasem 
állt török megszállás alatt. Ezért érdekes, hogy a körmendi járás egyik kisközségében, Gasz-
tonyban, török emlékeket ta lálunk. Közülük ket tő a katolikus templomban van. 

Az egyik, a keresztelőkút talapzata, a hagyományokon kiviil diszitésmódja is idegen erede-
tére utal. Azt, hogy eredeti leg milyen célt szolgálhatott , nem lehet biztosan tudni. Sokkal fel-
tűnőbb a kórus alatt, a be já ra t tó l jobbra levő márványoszlop, amin arab betűs, török nyelvű 
felirat áll. Jelentése- Hüssein Namik Bey török történész szerint a következő: ,,Az elhunyt, 
Istenben boldogult és Isten kegyelmére utalt volt nagyvezér Izzet Mehmed basának lelki nyu-
galmára. (A Koránból olvassátok.) 1198. Redsel hó 13." Izzet Mehmedet a hagyomány sokáig 
egy, az 1664-es szentgot thárdi csatában részt vett Mehmed nevű pasával azonosította. Akkor 
valóban á tvonul tak a vidéken a törökök. A név mellé szép tör ténetet is kanyarí tot tak, ami rö-
viden abban áll, hogy a csa tában megsebesült pasát Gasztonyban ápol ják, a sereg visszavonu-
lása után is itt marad, magyar lányt vesz feleségül, mohamedán hitét megtart ja , még mecsetet 
is épít. Természetesen az egésznek semmi köze a valósághoz, legfőképp azért, mert az iszlám 
időszámítás szerint 1198 ná lunk 1820-nak felel meg. A ti tok ny i t j a az oszlop talapzatán levő 
kötábláról kiderí thető: 

Tauruno 

Vietr. Armis. Jos. II. Aug. 
Capto 
Jos. Boros de Rákos S. C. R. A. M. 
E Cons R. L. H. Consiliarius Et Supe 
Camp. Pr. Comiss. Servic. Ecclae 
Goston D. D. A. MDCCLXXXIX. 

Vagyis: „Zimonynak II. József győzelmes hadai által történt bevéte lekor Rákosi Boros Jó-
zsef ő császári és apostoli k i rá ly i felsége helytar tó tanácsának egyik tanácsosa a gasztonyi 
egyháznak adta az 1789. évben . " 

Irodalom: Vakarcs Kálmán: A Szentgot thárd—muraszombati járás ismertetése, 1939. 
215—218. old. — UŐ.: Török emlékek Gasztonyban, I—II . Vasvármegye, 1929. ápr. 5., 
1929. ápr. 6. — A török tudós levele (Hüssein Namik Bey) Vasvármegye, 1929. ápr. 10. 
— Hüssein Namik Bey: Gasztonyi török emlékek. Vasvármegye, 1925. ápr. 16. — Porko-
láb István: Gasztonyi török emlékek. Vasvármegye, 1929. má jus 26. — Dezső Lipót: 
Az én szülőföldem. Két szentgotthárdi fiú barangolása Vas megyében. Szombathely, 
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A Zimony visszavételét ünneplő táblát Rákosi Boros József, a falu egyik földbirtokosa he-
lyeztette el, aki abban az időben a császári seregek élelmezési biztosa volt a déli végeken. 
Majdnem biztosra vehető, hogy ő hozatta később (1839-ig élt) a török feliratokat is, amelyek-
ből a faluban több is létezett pl. a család nemrég lebontott kastélyának falán három is. Ezek 
egyikéről származási helye is biztosan megállapítható: Belgrád. 

A jellegzetesen barokk, kis falusi templomban levő török emlékekről a két vi lágháború kö-
zött több cikk is megjelent, többnyire romantikus felhanggal. Mint idegenforgalmi látványos-
ságot is népszerűsítették. 

Orbán Róbert 

A balatonarácsi temetők 
művelődéstörténeti emlékei 

Balatonarács. A település ily módon használatos neve 1971-től jószerivel már csak a vasúti 
menetrendekben és a „büszke" kis állomáson fedezhető fel, közvetlenül „Balatonfüred" mel-
lett. A szükségszerű fej lődés lassan teljesen összekapcsolja a szomszédos „Falufüreddel", s a 
Fürdöteleppel; a tamáshegyi oldal éppúgy összeépül, mint a parti sáv, amiképpen nap mint nap 
változnak át a Kiserdő feletti hajdan szép szőlőskertek is emberek állandó otthonaivá. 

A település valamikor az L Endre király alapította tihanyi bencés apátság birtokai közé tar-
tozott, így a helybeliek jogos büszkeséggel emlegetik itt-ott ma is ezt az ősiségét. De valódiak 
a régebbi emlékek is Arácson. Néhai Fejes Sándor bátyám még jól emlékezett Mátyás Imre 
házára, aki 1901 telén Arácson római sírkövet talált, de tudott Kis Mihály eltűnt római kövé-
ről is. Dr. Kuzsinszky Bálint, aki Arács római kori emlékeit is feldolgozta, megerősíti ezt: 

Batla Béláné síremlékét 18 darabban talál-
ták meg Écsy László síremléke (Pállalvy János rajza) 
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