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a zalavár határában lévő, a zala folyóhoz 
közel eső félszigetszerű földnyelv törté-
nelmi idők tanúja. már a 8–9. században 
lakott volt, természeti adottságai révén 
katonai erősség és vár, a vele járó temp-
lomokkal és klastromokkal. nem csak a 
magyar, hanem a szláv régészek érdek-
lődése is erre fordult. a hajdani nevén 
mosaburg a 800-as évek elején – a 
krónikák szerint – a karoling birodalom 
keleti határvidékén terült el, ám a követ-
kező évtizedekben kibontakozó óbolgár 
terjeszkedéssel elveszett a birodalom 
számára és a pribina nevű fejedelem 
grófságának lett a központja a Nagymor-
va birodalom részeként. ennek eredmé-
nyeként téríthettek itt i. miklós pápa 
megbízásából cirill és metód, még a 
nagy egyházszakadás előtt. mosaburg 
területén ebben az időben több temp-
lomot is építettek, a szent adorján ben-
cés monostor és temploma romjai ma 
is láthatók. a vértanú ereklyéit is itt őriz-
ték. ami bizonyos: a honfoglaló magya-
rok ugyancsak kiemelt helynek tekintet-
ték a települést (a források szerint 31 
templom állt itt), s 1019-ben szent istván 
királyunk alapított újabb kolostort, me-
lyet továbbra is a bencések birtokoltak. 
de itt létesült az egykori kolon várme-
gye, Zala elődjének központja is. Zala 
Megye Közgyűlése tavaly júniusban 

ünnepelte több ezer résztvevő jelenlété-
ben fennállásának 1000 éves évforduló-
ját, itt, az egyre gazdagodó és szépülő 
helyszínen. a tájház és múzeum épüle-
te, a rekonstruált kápolna, valamint az 
itt felállított emlékművek jelzik: ez a te-
rület mind jobban felértékelődik. itt 
látható a szlovák kormány által állított 
cirill és metód-emlékmű, a szlovén 
kormány ugyancsak emlékművel tisz-
teleg a térítők emléke előtt, a magyaror-
szági Szlovének Baráti Társasága 2005-
ben állíttatott emléket pribina és fia, 
kocelj fejedelemségének. a szent istván 
halálának 900. évfordulójára, valamint 
kolon megye születésére emlékeztető 
szerény obeliszk – melyet több ször fel-
újítottak – már aligha fejezték ki méltó-
képpen a magyar államiság, szent istván 
emlékét és zala megye megalakításá-
nak jeles eseményét.

Ezért döntött úgy a megyei önkor-
mányzat, hogy méltóbb építménnyel 
tiszteleg az ősök szakrális és világi tevé-
kenysége előtt, s az 1000 éves ünnep-
ségen letették egy új építmény alapkö-
vét, s a tervezéssel mako vecz imre kos-
suth-díjas építészt bízták meg. a látvá-
nyos, sokoldalúan hasz nálható belső 
terű létesítményt 2010 szeptember 11-én 
szalai annamária, a nemzeti média- és 
Hírközlési Hatóság elnöke avatta fel. A 

megye és állam jó együttműködésének 
jelentőségéről beszélt, ami a védelem, 
s az erős gazdaság záloga. kifejtette: a 
megye hamarabb képes látható ered-
ményeket hozni, de ehhez szükség van 
a jól működő állam segítségére. A múlt-
ról, mint éltető energiaforrásról szólt, 
aminek szimboluma az emlékmű, előző 
nemzedékek kitartásának jelképe. az 
emlékmű alkotóját zala megye díszpol-
gára elismerésben részesítette a megyei 
közgyűlés. Manninger Jenő, a közgyűlés 
elnöke az avatáson adta át a kitüntetést. 
az ünnepségen avatták fel zala megye 
új zászlaját és címerét is. az épületet és 
a jelképeket dr. Márfi Gyula, veszprémi 
érsek szentelte meg. A létesítmény jövő 
áprilisra válik teljessé, akkorra készül el 
az a 12 méteres életfa, amelynek minden 
levele egy-egy zalai települést jelképez. 
az épület elsődlegesen tájékoztató 
funkciót töltene be: Zalavár és Zala me-
gye kulturális és történelmi örökségé-
nek magas színvonalon történő bemu-
tatásához kapcsolódna, ugyanakkor az 
épület környezetében zajló régészeti 
feltárások impozáns eredményeinek 
bemutatására, időszakos kiállítások fo-
gadására is alkalmas. a sétaút terve is 
elkészült, amely felfűzné egymásra a 
helyi kulturális örökség részét képező 
objektumokat.                        Péntek Imre
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