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SZLOVÉNIA – MAGYARORSZÁG
SLOVENIJA – MADŽARSKA

SI-HU

Muravidék Szlovénia északkeleti részén a Mura  
folyó bal partján fekvő, Ausztriával, Magyarországgal  
és Horvátországgal határos terület.

Vas megye Szlovéniával és Ausztriával határos 
megye Magyarország nyugati részén. 

Az e-documenta 
Pannonica digitális 
tárháza

Egy kattintással a 
Muravidéken és Vas 
megyében található 
kulturális örökséghez
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Linómetszet.  
A Muraszombati Muravidéki Múzeum őrzi.

A Maribori Területi Levéltár őrzi.

Tudta, hogy:

Előfordul, hogy szeretne többet megtudni egy 
település történelméről és örökségéről, és nem tudja 
hol juthatna gyorsan és egyszerűen hiteles adatokhoz? 
 
Keresse fel a www.documenta-pannonica.hu 
webportált! A digitális gyűjtemény betekintést nyújt 
több mint 120 település kulturális örökségébe,  
a muravidéki Lendvától a Vas megyében található 
Szombathelyig.

Lendvahegyen, a Szentháromság 
kápolnában múmiát őriznek? Hadik 
Mihályról van szó, aki 1733-ban hunyt el. 
Teste a szellős sírkamrában természetes 
módon mumifikálódott;

Goričkón, Sv. Jurij településen gótikus 
templom állt? 1925. április 10-én bontották 
le a templomhajót, de meghagyták  
a presbitériumot és a haranglábat; 

Fedezze fel a Muravidéken és  
Vas megyében található több mint 
120 település kulturális örökségét!
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A Magyar Nemzeti Levéltár – Vas Megyei Levéltár őrzi. A Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum őrzi.

Körmenden született Németh Mária 
operaénekes? A két háború között a bécsi 
operaház, a Staatsoper sztárja volt, fellépett 
a Halló Budapest című filmben is;

Rábagyarmaton a férjezett nők 
különleges fejdíszt, ún. főkötőt viseltek? 

Ez csak pár érdekesség a digitális gyűjteményünkből. 
Kukkantson be a digitális gyűjteménybe és 
ismerkedjen meg Muravidék és Vas megye sokszínű 
kulturális örökségével!
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A Muraszombati Muravidéki Múzeum (Pomurski muzej 
Murska Sobota) székhelye a muraszombati reneszánsz várban 
található. Muravidék központi, regionális, ingó kulturális 
örökségvédelmi intézménye. A múzeumban régészeti, történeti, 
művészettörténeti tárgyakat tekinthetnek meg a látogatók.

Maribori Területi Levéltár (Pokrajinski arhiv Maribor) 
Muravidék és Szlovénia északkeleti részének levéltári anyagát 
őrzi és tárolja. A levéltárban pergamen okleveleket, régi 
fényképeket, képeslapokat és plakátokat, számos kéziratot  
és még sok mindent meg lehet tekinteni.

Muraszombati Muravidéki Múzeum.

Maribori Területi Levéltár.

Barokk szalon, állandó kiállítás.

A maribori minoriták hegyjog alá tartozó földterületeinek 
illusztrált földkönyve 1778 és 1814 között keletkezett.  
A hegyjog alapján bérbe vett szőlőhegyekre vonatkozik.

A digitális gyűjteményt határon átnyúló összefogásban 
négy örökségvédelemmel foglalkozó intézmény, 
két múzeum és két levéltár közös erővel készítette. 
Az e-documenta Pannonica digitális gyűjtemény 
forrásainak többsége ezeknek az intézményeknek  
a saját gyűjteményéből származik.



e
5

Savaria Megyei HatÓkörű Városi Múzeum központi, 
regionális intézményeként Vas megye ingó örökségének 
megőrzéséről gondoskodik. A múzeumban gazdag régészeti, 
történeti, néprajzi és természettudományi gyűjtemények 
tekinthetők meg, a központi múzeumon kívül még az 
intézmény hat külső egységét is felkereshetik a látogatók.

Savaria Megyei HatÓkörű Városi Múzeum. Állandó kiállítás a Savaria Múzeumban.

A Magyar Nemzeti Levéltár – Vas Megyei Levéltár őrzi és 
tárolja Vas megye levéltári forrásait. A VaML által kínált 
források nagy része közhitelű, hivatalos dokumentum: 
országos összeírások, községi és személyes iratok, de 
előfordul magánjellegű feljegyzés, rajz (vázlat), fénykép is.

Magyar Nemzeti Levéltár – Vas Megyei Levéltár. A muraszombatiak földesuruktól, a Széchy család 
tagjaitól kapott kiváltságlevele (1476, 1737) és 
nyugta a földesúr részére (1773).
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A projekt partnerségi hálózatát a Belatinci Idegenforgalmi és 
Kulturális Intézettel (Zavod za turizem in kulturo Beltinci) 
bővítettük, amely a belatinci vár helységeiben info pontot 
rendezett be az e-documenta Pannonica projekthez, ahol egy 
helyen hozzáférhető a projekt teljes anyaga.

Mindegyik intézmény az emlékek és örökségek 
igazi tárháza. Keressen fel bennünket és élőben 
tekintse meg az általunk őrzött kincseket!

Belatinci Idegenforgalmi és Kulturális Intézet. A projekt info pontja a belatinci várban.
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1  Bárki számára, bármikor, bárhonnan elérhető, 

2  használata díjtalan,

3 a tartalom közérthető és hiteles,

4  a tartalom három nyelven elérhető  
(szlovén, magyar, angol),

5  bővítheti ismereteit a településekről és történelmükről,

6  lehetővé teszi a kulturális örökség helyszíneinek 
megismerését,

7  mobilkészülékekre is alkalmazott, az örökségre vonatkozó 
adatokhoz ezért a helyszínen hozzáférhet,

8  élethosszig tartó tanulást nyújt,

9  felhasználható szemináriumi, diploma és posztgraduális 
diplomamunkák készítésekor, valamint disszertációkhoz, 

És még a tizenegyedik ok: a webportálon található, 
településekre vonatkozó adatok segítségével 
rövidebb, kulturális örökségi témájú kirándulásokat 
tehet. A következő oldalon egy ilyen útitervjavaslat 
található.

10  hasznot nyújt az átfogó turisztikai ajánlatok kialakításában, 
a települések, rendezvények népszerűsítésében és 
márkafejlesztésben.

Tíz ok arra, hogy miért érdemes 
felkeresni a webportált:
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Kiránduló útjára Lendvahegyről indulhat el, 
majd Nagyrákoson fejezheti be. Az első napon 
Muravidék (1–6 pontok), a második napon pedig 
Vas megye (7–10 pontok) kulturális örökségével 
ismerkedhet meg a különböző helyszíneken. 

1 Múmia, Lendavske gorice 

2 Zsinagóga, Lendava

3  Zsidó temető, Dolga vas 

4  Ancova Galéria, Nedelica 

5  Szűz Mária mennybemenetele templom, Turnišče 

6  Szent Miklós-templom, Selo

7  Skanzen, Szalafő 

8  Tájház, Rábagyarmat 

9  Református harangláb, Pankasz

10  Tájház, Nagyrákos 

Két tökéletes nap Muravidéken  
és Vas megyében
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2 lépés:  
A térképen válassza ki 
az interaktív ponttal 
rendelkező települést!

3 lépés:  
Az ikonokkal 
megjelennek a 
településen található 
kulturális örökség 
egységei. Ha rákattint 
valamelyik ikonra, 
megnyílik az egység 
előzetes megtekintése.

Hogyan lehet hozzáférni  
a keresett adatokhoz?

1 lépés:  
A keresőrendszerbe vigye 
be a következő webcímet: 
www.documenta-
pannonica.hu 
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4 lépés:  
A Továbbiak-ra való 
kattintással megjelenik  
a képanyag és a leírás.

5 lépés:  
Az egér jobb gombjára 
kattintva letöltheti  
a képanyagot a saját 
eszközére.
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Keressen öt eltérést a képeken!

Szapáry Pál báró portréja. 
A Muraszombati Muravidéki Múzeum őrzi.

Játék a kulturális örökséggel
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Felismeri a tárgyakat? Kösse össze a megnevezést a képpel!

Molnárok 
céhjelvénye

Gyerekállóka Pecsétnyomó Fejtekercs Úszómalom

A Maribori Területi Levéltár őrzi.

A Muraszombati Muravidéki 
Múzeum őrzi.

A Magyar Nemzeti 
Levéltár – Vas Megyei 
Levéltár őrzi.

Mi ábrázolnak az alábbi fotók?

A napórát 

B régi hintát 

C gémeskútat

A bodonkutat

B régi fakereke

C jószágitatót

A Maribori Területi Levéltár őrzi. A Savaria Múzeum őrzi. 

A kert vetés előtt 

B  ezer évvel ezelőtti 
házak lenyomatait

C holdfelszínt

A Muraszombati Muravidéki  
Múzeum terepen készült felvétele.

A Savaria Múzeum őrzi.
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Melyik részlet illik a képbe (1–5)?

A Gyka család a belatinci vár előtt.  
A Muraszombati Muravidéki Múzeum őrzi.

1 2 3 4 5
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Színezze ki a hímestojást saját ízlése szerint!

Búcsúi hímestojás motívum. 
A Savaria Múzeum őrzi.

15
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