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BEVEZETÉS 

Mottó: 

„A természet mindenkori állapota a lélek tükre. 
Jelen pillanatban még éretlen természetünké. 
Az épített környezet az ember mindenkori 
tudásszintjét tükrözi, így például a városszélek 
tájba oldódása az ott élők tudatminőségének 
megfellebbezhetetlen mutatója. A városba egyre 
beljebb haladva több száz, néhány esetben több 
ezer év tudásszintjének információival találkozhatunk. 
Kivételesen torz esetekben csak az utóbbi emberöltőjével.“ 

Somlósi Lajos 

A Településképi arculati kézikönyv megalkotásának elsődleges célja a helyi identitás 
megőrzése, a település életminőségének hosszú távú fenntartásának elősegítése a 
természeti és az építészeti értékek bemutatása és tudatosítása révén. 
Másodlagos célja, hogy elősegítse a településkép védelmi rendelet megalkotását és 
támpontot nyújtson a település fejlesztési és -rendezési tervek készítésekor. 
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MESTERI KÖZSÉG BEMUTATÁSA 
általános településkép, településkarakter 

Mesteri a Kemenesalja szívében, a Ság-hegy nyugati lábánál 
található. Két község, Felsőmesteri és Alsómesteri 
egyesítéséből jött létre. A falutól keletre emelkedő, 279 méter 
magas, csonkakúp alakú Ság-hegy oldalában ősidők óta szőlőt 
termesztenek. Tetején egykor bazaltbánya működött, melynek 
nyomán keletkezett gigantikus kráter ma geológiai és 
turisztikai látványosság. A falu határának többi része már 
inkább sík jellegű, enyhe lejtőkkel. A hegy alatti lapályos 
részen, a Mágorta-árok mellett rétek vannak, míg másfelé, a 
Cinca-patak mellékén, és a határ többi részén főként 
szántóföldeket találhatunk. 
A lakóterületektől északra, a Cinca-patak mellett fekszik 
Intaháza, az egykor jelentős település és uradalmi központ. 
Ma ideggyógyintézet működik a területén. 
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A községet elkerülik a főbb közlekedési utak. Legkönnyebben 
Celldömölk felől közelíthető meg, a nemesdömölki templom 
mellett elágazó úton. Másik lehetőségként a Sárvárt 
Celldömölkkel összekötő főút Nagysimonyi és Tokorcs közötti 
elágazásától dél felé tartva, Intaházát érintve érkezhetünk ide. 
A község területe már az újkőkortól fogva lakott volt, ennek 
emlékei részben a Ság-hegyen folytatott bányászat, másrészt 
az itt már évek óta zajló ásatások nyomán kerültek elő. 
Először 1293-ban említik Mestur néven, de a későbbiekben 
előfordult a Hernádmesteri, és Erantfalva névalak is. Ezek a 13. 
században élt, névadó Hernanth magisterre (mesterre) utalnak. 
A település a 14. században kettészakadt, Alsómesteriben 
főleg köz- és kisnemesek éltek (erre utal egy 1567-es 
keltezésű iratban a Nemesmesthery elnevezés), míg a "Felső" 
részt a Hernádmesteri, az Esterházy, majd a Békássy családok 
birtokolták. 
A török időkben mindkét falu többször hódolt, 1646-ban, a 
közeli Köcsköt ért támadás során, mikor azt teljesen 
elpusztították, Felsőmesteriből 12 lakos került fogságba. 
1588-ban mint elpusztult településeket említették. 
A szőlőművelés már a középkorban elkezdődött a Ság-hegy 
nyugati lejtőin. A szabad, nemesi tulajdonosok hegyközségi 
szabályaikat a 18. században foglalták írásba. 
Egykor Felsőmesteriben egy évszázados várkastély is állt, 
melyet 1543-ban említenek először. Egyik első birtokosa az 
Esterházy család volt, később a Békássyak és a Hertelendyek 
tulajdonába került. A toronyban és a bástyákban kisebb 
szobákat alakítottak ki. 1594-ben, a török elleni védelmi 
rendszer kiépítésekor felvetődött, hogy lebontják, de erre 
mégsem került sor. 1712-ből maradt fenn az utolsó részletes 
leírása, ebben még mint emeletes, tornyos épületet említették. 
A 18. század végi katonai adatfelvételnél is feltüntették. Utolsó 
birtokosa a Felsőbüki Nagy család volt, az államosítás után 
lakóházként használták, majd az 1970-es évek elején 
lebontották. Az egykor hozzá tartozó majorsági épületek az út 
túloldalán ma is állnak. 
Egy, a Savaria Múzeum által a ’90-es években elbontott 
alsómesteri zsúptetős épület ma a Vasi Múzeumfaluban 
látható. 
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Nagy változást hozott a község 
életébe az 1964-ben feltárt termálvíz. 
1968-tól kezdődően épült fel a fürdő, 
ahol először egy 200, majd 5 év múlva 
egy 300 négyzetméteres medencét 
adtak át. 1971-ben parcellázták a 
környéket, és üdülőterületet 
alakítottak ki. 
A kutatófúrás majdnem 2000 méter 
mélységig hatolt, ahonnan a triász 
korú dolomitrétegek feletti miocén 
rétegekből tört fel a termálvíz. J 
Jelenleg 72 Celsius-fokos és folyton 
melegszik gyógyvíznek minősített 
termálvíz 
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ÖRÖKSÉGÜNK 
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemző 

Műemléki érték 

A község területén műemléki védettséget élvez: a Dózsa György utcában álló késő román 
eredetű, barokk stílusban átalakított Szent Mihály titulusú római katolikus templom. 
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Batthyány-kastély 
Intaházán áll az egykori Batthyány-
kastély. Klasszicista stílusban 1820 
körül épült, majd később átalakították. 
Jelenleg ideggyógyintézetként 
működik. 

 

Dukai Takách - Bárdossy kúria 

A Kossuth Lajos utca 49. szám alatt 
álló épületet a Dukai Takách család 
emeltette ismeretlen időpontban. A 
birtokos leánya, Gizella 1880-ban 
Bárdossy Imréhez ment férjhez, 
akinek fia, Zoltán örökölte a kúriát, aki 
átépítette és kibővítette azt. 
Az 1945 utáni kisajátítást követően 
községháza, majd tanácsház, 
kultúrház és mozi volt az épületben. 
Időközben újabb átépítések is 
történtek. Jelenleg polgármesteri 
hivatal, kulturház, könyvtár és orvosi 
rendelő működik az épületben.  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Történeti kert 

Mesteri közigazgatási területén történeti kertnek minősül az intaházi egykori Batthyány-
kastély és az alsómesteri egykori Bárdossy-kastély parkja. Ez utóbbi értékes fákat 
(tengerparti jegenyefenyő, kaukázusi jegenyefenyő, luc, juhar, amerikai vasfa) rejt.  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Temetők 
Mindkét jelenleg is használt temetőt a 18. század 
végén nyithatták meg, a második katonai felmérés 
térképén (1852-55 táján) már ábrázolják őket. 
Ugyanekkor szűnhetett meg a korábbi templom körüli 
temető használata. 
A képeken a Bárdossy-kripta látható. 
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Művészeti alkotások 

Emlékmű örökíti meg mindkét 20. századi  
világháború helyi hőseinek, áldozatainak 
emlékét. 
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Keresztek 

A faluban két kőkereszt található, 
a szőlőhegyen a közelmúltban készült egy, 
a szőlőhegy “kapujaként” is szolgáló szoborfülke. 
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Történeti táj 

Tájképi szempontból meghatározó jelentőségű a 
Ság-hegy (1975 óta tájvédelmi körzet!). A hegyen 
regionális jelentőségű erődített telep volt már az 
őskorban is. Legjelentősebb korszakai a késő 
bronzkor és a kora vaskor lehettek. Ebből az időből 
származnak a ma is látható, tájképi értéket jelentő 
halomsírok (tumulusok). 
A Ság-hegy lábánál elterülő hagyásfás legelők is 
különleges tájértéket képviselnek. 
A hegy alatti lapályos réteket a Mágorta-patak látja el 
vízutánpótlással. 
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Helyi építészeti értékek 
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Major épületek 

A major épületeinek 
többsége megőrizte 
eredeti megjelenését. 
tömegük, 
anyaghasználatuk és 
főleg oromzati díszeik 
jellegzetes kemenesaljai 
jegyeket mutatnak. A 
Mesteriben található 
épületek az egyik 
legegységesebb 
együttesét őrzik ennek 
az eltűnőfélben lévő 
világnak.
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Különlegesség a Kossuth 
Lajos utca 64. szám alatt 
található boronahajlék.

Oromzatos lakóház lopott 
tornáccal, szép kapuzattal 
és virágos előkerttel, az 
udvaron diófával.

Haranglábak a fő utcán
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Utcával párhuzamos 
gerincű, több ablakos 
háztípus szép arányokkal, 
nemesen kidolgozott 
részletekkel.

 
 

ELTÉRŐ ARCULATOT HORDOZÓ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
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Kialakult településrész 

A kialakult településrészen az utca két oldalán keskeny, hosszú telkeken oldalhatáros 
beépítéssel sorakoznak a földszintes lakóépületek. A legrégebbi háztípus utcára merőleges 
gerincű nyeregtetős épület, két ablakos homlokzattal, erőteljes oromzatot elválasztó húzott 
párkánnyal, vakolat díszekkel, festett ablak keretezéssel. 
A módosabb családokra jellemző, három vagy négy ablakos, utcafronttal párhuzamos 
gerincű , kontyolt fedésű lakóházból is található néhány a településen. 
További elterjedt házforma az ’50-es, ’60-as évek jellegzetes “kocka”-házai. 
Az elmúlt évtized divatirányzatai szerencsére elkerülték Mesterit, így ún. posztmodern, 
organikus, mediterrán vagy a legújabb szürke-fekete ablakos lapostetős jelenségek nem 
zavarják a településkép egységét. 
A kerítések általában falazott oszlopokkal, tömör lábazattal és áttört mezővel építettek. A 
házak előtti zöldterületet az ott lakók sajátjukként gondozzák. Gyümölcsfák virágágyások 
díszítik az előkerteket. 
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Üdülő településrész 
Az 1964-ben talált jó minőségű termálvízre 1968-tól folyamatosan épült ki a máig is fejlődő 
termálturizmus. A családias hangulatú fürdő jelenleg is fejlesztés alatt áll. A fürdőhöz jól 
kiépített lakókocsi kemping is csatlakozik. A közelben faházas kemping és étterem is 
található. Az üdülőtelepet a község bővíteni szándékozik, de a lakóházak is folyamatosan 
cserélnek gazdát és már jelenleg is sok épület újult meg a faluban, az üdülni szándékozó 
többségükben külföldi tulajdonosok által. 
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A termálfürdő új 
létesítményei és 
rendezett parkja.



Üdülőtelep 

Az épített üdülőtelepen az intenzíven gondozott kertekben szabadon álló, nyeregtetős 
épületek jellemzőek. Áttört vagy növény kerítések és újabban megjelenő gépjármú tároló 
előtetők határozzák meg az utcaképet. Az üdülőket feltáró  zsákutcák forgalma csekély, ezért 
szilárd burkolat helyett a murvás közlekedő sávon kívül széles gyep területek és fasorok 
teszik barátságossá a településrészt.  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Szőlőhegyi zártkertes településrész 
A Ság-hegy Mesterihez tartozó részén szőlőművelés 
zajlik, hagyományos és modern pincék egyaránt 
megtalálhatóak. A parcellázás nyomán kialakultak 
jellegzetes pincesorok is, melynek fennmaradása 
tájkép védelmi szempontból közügy kell legyen. 
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Természeti értékek területe 
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JÓ PÉLDÁK, AJÁNLÁSOK 
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Példaértékűen felújított 
hagyományos lakóház, a 
kerítésben megőrzött és 
helyreállított Mária-
fülkével, a Kossuth Lajos 
utca 25. szám alatt.

A közelmúltban nyaraló 
céljára átépített, 
felújított lakóépület a 
Petőfi Sándor utcában.
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ÁBRAGYŰJTEMÉNY 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 

Mesteri község településrendezési eszközei 
http://tak.lechnerkozpont.hu/ 
http://www.kemenesvidek.hu 
http://google.com 
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Lórántfy Tibor polgármester 
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Altus Savaria Tervező Iroda Kft. 
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Tervezők: 
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