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Régészeti fejezet

Jogszabályi háttér

A hatástanulmány készítésekor hatályos, a tárgyi vizsgálattal kapcsolatban fontosabb
örökségvédelmi jogszabályok:
1979. évi 2. t. e. rendelet – „A kulturális javak jogtalan behozatalának, kivitelének és
tulajdona jogtalan átruházásának megakadályozását és megelőzését szolgáló
eszközökről szóló” Egyezmény kihirdetése,
1997 CXL „A muzeális intézményekről, a könyvtári ellátásról és a közművelődésről”,
2001. évi LXIV. törvény „a kulturális örökség védelméről”,
191/2001 (X. 18.) Korm. rendelet „az örökségvédelmi bírságról”,
68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet „a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról” (továbbiakban: Korm. rendelet),
416/2017 (XII. 18.) Korm. rendelet „a kulturális szakértői tevékenység folytatásának
feltételeiről és a kulturális szakértői nyilvántartás vezetéséről”,
13/2015 (III. 11.) MvM rendelet „a régészeti lelőhely és a műemléki érték
nyilvántartásnak, valamint a régészeti lelőhely és lelet megtalálója anyagi
elismerésének részletes szabályairól”.

A 2001. évi LXIV. törvény – továbbiakban: Kötv. - értelmében a régészeti területek
három kategóriába sorolandók:

1. kiemelten vagy fokozottan védett régészeti lelőhelyek,
2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek,
3. régészeti érdekű területek.
Elöljáróban leszögezendő, hogy minden régészeti lelőhely ex lege, a hivatkozott
törvény erejénél fogva védelem alatt áll! (Kötv. 11. §)
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1. Védett régészeti lelőhelyek –melyek jogszabályban nyilváníttatnak védetté esetében kiemelten védett az a lelőhely, mely ”kivételes tudományos jelentőséggel,
és nemzetközi vagy országos szempontból kiemelkedő fontossággal bír”. A
fokozottan védett lelőhelyek esetén a lelőhely „tudományos jelentősége
megállapítható, és egy nagyobb tájegységre nézve kiemelkedő fontossággal bír.” (
Kötv. 13. §. )
Ilyen védett régészeti jelenségek esetében főszabályként „nem lehet olyan
tevékenységet folytatni, amelyben a lelőhelynek akár részleges állapotromlását
eredményezheti” (Kötv. 13. § (1)). A főszabályon túl bármilyen 30 cm-t meghaladó
földmunkák esetén az örökségvédelmi hatóság engedélye szükséges! (Korm.
rendelet 53. §.)
2. Nyilvántartott régészeti lelőhelyek a kulturális örökség védelméről szóló törvény
11. § alapján ex lege védettek. Ezek esetében minden eddigi használattól eltérő
földmunkával, talaj bolygatásával járó tevékenység végzéséhez az örökségvédelmi
hatóság (előzetes szakhatósági, szakhatósági, szakkérdés vizsgálatában
közreműködő hatósági engedély, vagy örökségvédelmi nyilatkozat) engedélye
szükséges. A Korm. rendelet 87. §. alapján az örökségvédelmi hatóság
hatáskörében meghatározott szempontok alapján vizsgálja, hogy a tervezett
tevékenység megfelel-e az örökségvédelmi jogszabályokban megfogalmazott
követelményeknek. A földmunkával járó beavatkozásokkal, fejlesztésekkel,
beruházásokkal, beleértve az ásványi vagyon kitermelését is, a nyilvántartott
régészeti lelőhelyeket jogszabályban meghatározott esetekben és módon el kell
kerülni. (Kötv. 19. § (1)). A régészeti örökség elemei eredeti helyzetükből csak
régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. (Kötv. 19. § (2)).
A régészeti örökség elemit lehetőleg eredeti helyükön, eredeti állapotukban, eredeti
összefüggéseikben kell megőrizni. (Kötv. 10. § (1)) A földmunkával járó
beavatkozásokkal, fejlesztésekkel és beruházással veszélyeztetett régészeti
lelőhelyeket el jogszabályban meghatározott esetekben el kell kerülni, amennyiben
ez nem következik be, előzetesen fel kell tárni (Kötv. 19.§ (1-2))! A régészeti
feltárások költségeit annak kell fedezni – a mentő feltárás kivételével-, akinek az
érdekében a feltárás szükségessé vált. (Kötv. 19. § (3))
A helyben megőrzendő épített örökségi elemekről a Kötv. 10. § (1) alapján a Korm.
rendelet 46. § (1-3). alapján kell gondoskodni.
A nyilvántartott régészeti lelőhelyekkel kapcsolatos hatósági nyilvántartást a
Miniszterelnökség Kulturális örökségvédelemért és kiemelt kulturális beruházásokért
felelős államtitkárság vezeti, és szolgáltat adatot (Kötv. 71-72. §.- Korm. renelet 3. §
(1(c)).
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A fent vázolt eljárási rend és engedélyezési folyamat a védett régészeti lelőhelyek
esetén is érvényesek!
Régészeti érdekű terület „valamennyi terület,… amelyen régészeti lelőhely
előkerülése várható vagy feltételezhető”. (Kötv. 7. § 29.)

Amennyiben ismeretlen régészeti lelőhely kerül elő, a végzett tevékenységet abba
kel hagyni, és gondoskodni kell a terület őrzéséről, miközben haladéktalanul jelenteni
a területileg illetékes hatóságnak, aki a mentőfeltárásra jogosult múzeumot (a
feltárásra jogosult szervnek), értesíti, ami haladéktalanul megkezdi a Kötv. 24-25. §
szerint a régészeti örökség mentését. A fenti kötelezettség mind a felfedezőt, mind a
kivitelezőt, mind az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és kivitelezőt egyaránt terheli.
Az illetékes múzeum köteles a feltárási tevékenységet haladéktalanul megkezdeni,
illetve végezni. Ez a tevékenység engedélyhez nem kötött. (Kötv. 24. §.)
A kulturális örökség elemiben, így régészeti lelőhelyben okozott kár, illetve ezek
megsemmisítése, továbbá a jogszabály által előírt bejelentési kötelezettség
elmulasztása örökségvédelmi bírság kirovását eredményezheti, továbbá a
cselekményt a Büntető Törvénykönyv (Btk. 2012. évi C. tv.) büntetni rendeli, illetve a
Kötv 82.§, illetve 85. §, továbbá a 191/2001. évi Korm. rendelet alapján
örökségvédelmi bírsággal sújtható.
A lelet, illetve lelőhely megtalálója-bejelentője jutalomban részesülhet (Kötv. 26. §.,
illevte 13/2015 (III. 11.) Mvm rendelet).

A Kötv. 85/A § (1) szerint örökségvédelmi hatástanulmányt kell készíteni a település
településfejlesztési koncepciójának kidolgozása során. Ha a településfejlesztési
koncepció készítésekor nem készült, vagy a rendezés alá vont területre nincs
örökségvédelmi hatástanulmány, vagy van, de az tíz évnél régebbi, akkor azt a
rendezés alá vont területre el kell készíteni.
Az örökségvédelmi hatástanulmányban megfogalmazott értékvédelmi terv szerint kell
meghatározni
az
örökségvédelemmel
érintett
területekre
vonatkozó
településfejlesztési és településrendezési eszközöket. (Kötv. 85/A § (2))
Az alábbiakban a település rendezési tervi módosításokhoz, azok örökségvédelmi
érintettségének tisztázásához készített örökségvédelmi hatástanulmánya következik.

Örökségvédelmi vizsgálat
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A településrendezési tervhez készítendő örökségvédelmi hatástanulmányt a
hatályos, a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018.
(IV. 9.) Korm. rendelet pontjai, illetve 14. melléklete alapján készült.

1. a. Településtörténet

Nagycenk két önálló település, (Nagy)Cenk (Gross Zinkendorf) és Kiscenk
(Klein Zinkendorf) 1893. október 1-jén történt összevonásából jött létre, mely
települések térbeni különállása még a napig is jól érzékelhető a térképre
tekintve.
Nagycenk 1291-ben bukkan fel először oklevélben, Kiscenket 1281-ben
Thótchynk, más értelmezés szerint 1327-ben említik először Dávidcenk néven,
mely ekkor (1399-ig) a Pok nemzetség birtokában volt. 1424-ben a Kanizsaiak
kezére szállt, akik 1476-ban elzálogosították Csupor Demeter győri püspöknek.
Cenk 1536-ban házasság révén a Nádasyak kezére került, hamarosan - 1571ben - Kiscenk is ugyanígy. Nádasdy nádor 1671-ben történt kivégzése után a
kincstár elkobozta, Majd a Draskovits családnak adta el, akiktől Széchényi
György kalocsai majd esztergomi érsek szerezte meg zálogjogon 1677-ben.
Halála után Lőrinc (György testvére) fia, II. György örökölte, majd az ő fia
Zsigmond utódai (4 fia) felosztották a kiterjedt birtoktesteket. A Széchényi fiak
közül Antal lakott itt feleségével, Barkóczy Zsuzsannával haláláig, 1767-ig (az
özvegy halála után is itt tartózkodott). Antaltól Ferenc unokaöccse örökölte, aki
ide is költözött és itt is élt haláláig. Birtokait 1814-ben fiai között felosztotta,
aminek folytán Cenket legfiatalabb István kapta meg. Tőle Béla fia örökölte,
akinek halála után fia híján Ödön testvére birtokába került. Cenk 1945-ig volt a
Széchenyi család birtokában, akkor a család birtokát államosították, a kastélyt
pedig üdülőnek használták a Tanulmányi Állami Erdőgazdaság kezelésében.
Vályi András Nagy Czenkről készült leírása az 0790-es években említi az
uraság mellet a lakosság katolikus voltát (Kiscenken az etnikumot is: magyar és
német) és egy akkor közismert régészeti leletet is (római pénzekkel teli
fazekat). Részletesen beszámol a kastélyról és említésre kerül az
emblematikus hársfasor is. Fényes Elek "statistikájában" Nagy Czenket már
mezővárosként említi, a katolikusok mellett kevés evangélikussal, míg Kis
Czenken reformátusok megjelenését rögzítette.
A település történeti településszerkezetét tekintve Kiscenket lényegében
egyutcás településként találjuk a katonai térképeken (érdekes, a másodikon
klasszikusan, a korábbi, első felmérés térképén egy kereszt irányú
utcaszerkezet rövid, pár házból álló szakaszát láthatjuk), Nagycenk esetében
pedig két keresztutcából álló település képe rajzolódik ki, mely arányos
térszerkezetből csupán a Széchenyi tér nyúlik ki valamelyest.
Kiscenk a mai 85-ös, Nagycenk pedig a mai 84-es főútra szerveződött
(Nagycenken a Gyár és Vám út, illetve a már említett Széchenyi tér kereszt
irányú kialakulásával bővítve). Érdemes megjegyezni, hogy a kért főút nem a
mai nyomvonalán haladt a településekről kilépve, hanem az Ikva két partja
melletti ármentes szárazulaton, a folyóval párhuzamosan haladt és majd csak
Kópházánál futottak össze.
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A második katonai térképen a vasútvonalak is fel vannak már tüntetve a vasúti
őrházakkal. Érdemes még a második katonai térképen a hársfasor északi
végén jelzett nagy kiterjedésű "eperfás" (vagy helyben "szederfa) ligetet észre
venni, ami Nagycenk más területein (a védett eperfasorral) is ismert eperfákkal
együtt a selyemhernyó-tenyésztés jelentőségére is utal. A második katonai
térképen jelölt még a település külterületén kertészház és vadászház is.
Nagycenk esetében feltétlenül érdemes még röviden a kastélyt külön is
megemlíteni!
Nagy- és Kicenk között, a két települést összekötő út keleti oldalán épült a
történeti összefoglalóban is már említett kastély. Építéséről és előzményeiről
nagyon kevés ismert.
1603-ból származik az a jobbágypanasz, amiben először megemlítik,
méghozzá oly módon, hogy a kiscenkiek panaszkodnak az ottani feladataikkal
kapcsolatban (kastély őrzése, favágás és jégverem töltögetés), melyből a
kastély léte, illetve annak egy épített eleme (jégverem) létezése
egyértelműsíthető. 1740-41-ből csupán majorházról ("nagyház") van adatunk,
amiben Széchényi Antal és hitvese átmenetileg lakott. 1742-ben kelt okiratok
viszont kiscenki kastélyt jelölnek meg keletkezési helyként. A kastély létét és az
épület rangját látszik igazolni az 1741-ben felszentelt Maria Immaculata
kastélykápolna, melyet későbbi canonica visitatio is említ. A bizonytalanságot
némileg növeli, hogy a kastély kutatása során feltárt vaskos középfőfal a
jelenlegi épülethez nem indokolt, így egy másik, korábbi épületet sejtet.
A mai alaprajzi körvonalakat figyelembe véve a 18. század harmadik
negyedére datálható annak kialakulása. A 18. sz. végén átépítik, 1799-ben
átboltozták és járószintet is süllyesztettek, hogy a régészetileg legrelevánsabb
változásokat említsük.
Az 1836-os Hild-féle kastélyalaprajzon már a mai elrendezés és közlekedési
rendszer fedezhető fel.
Mivel a kastélykert viszonylag jól ismert kerttörténete régészeti
konzekvenciákat nem rejt, kívül esik a tanulmány vizsgálati keretén.
Jelen településrendezési tervi módosítások jellemzően ettől a középkori
eredetű települési centrumtól kijjebb esnek, így feltétezhetően Nagycenk
középkori előzményeit nem érintik.
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Nagycenk a katonai térképeken:

Első katonai felmérés (1763-1785)
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Második katonai felmérés (1806-1869)

Harmadik katonai felmérés (1869-1887)
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1. b. Település régészeti örökségének felmérése
Nyilvántartott régészeti lelőhelyek Nagycenk területén
1. Kossuth Lajos utca (lelőhely azonosító: 31155)
Helyrajzi számok: 169/1, 170/1, 171/1, 172, 173/1, 192, 207,
208, 209, 210.
Lelőhely jellege, típusa: későavar (VIII. sz. 2. fele), nyújtott
temető.
Nagycenk É-i részén, a Kossuth L. u. 8 sz. ház kertjének
(Artner Nándor tulajdona volt) ÉK-i részén sóderkitermelés
közben négy sírt bolygattak meg. Horváth T. Kossuth u. 10.,
Hofstädter László Kossuth u. 7. sz. házának kertjében is
jelentkeztek leletek. A temető ismert kiterjedése kb. 50x40
méteres lehetett, legnyugatibb sírjai a határörs területén,
emésztőgödör ásásakor kerültek elő. Az utóbbi évtizedek
beépítése a temető egy részét valószínűsíthetően
elpusztították.
Gömöri János és Tomka Péter helyszíni szemléi (1971),
illetve Tomka Péter ásatása (1971) alapján ismert.
2. Belső vízálló (lelőhely azonosító: 45876)
Helyrajzi számok: 0191/1-2, 0193, 0194, 0195/9, 0195/13-18,
0199/1-29, 0200, 0201/1-4, 0204, 0220/8, 0220/27, 060/7,
061, 066/14, 069, 070/1-2, 071/1-2, 072, 073, 074/1-2, 075.
Lelőhely jellege, típusa: őskori- (kőbalta töredék, badeni
kultúra- bolerázi csoport, kora-bronzkor, Hallstatt- kultúra,
kelta), illetve római település.
A lelőhely az Ikvával párhuzamosan vonuló, az ártéri síkból
szigetszerűen kiemelkedő magaslaton található.
A lelőhelyen a 19. századtól folyamatosan kerültek elő
régészeti emlékek. Az egykori cukorgyár alagcsövezéssel
víztelenítette a területet, aminek során régészeti jelenségek
tárultak fel, melyet Bella Lajos 1902-ben fel is tárt és
dokumentált. Nováki Gyula 1954-es terepbejárásán bronzkori
kerámiatöredékeket talált, térképi melléklete azonban a
lokalizációt bizonytalanná teszi. Az észak-keleti Kis vízálló
területét (mely egy kis mélyedéssel elkülönül a dél-nyugati
területrésztől) teljes egészében kerámiával (őskori, rézkori boleráz?, La Tene) borítva találta Németh Patricia 2004-es
terepbejárásán.
A lelőhely Pereszteg területére is átnyúlik!
3. Kirkovich ház (lelőhely azonosító: 45888)
Helyrajzi számok: 45/1, 151, 182, 183, 484/1, 501, 502, 503/12.
Lelőhely jellege, típusa: őskori, római kori és középkori- kora-
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újkori szórvány, római út.
1949-50 körül, a plébános adatközlése alapján, a helyben
lévő ház felújítása során római út maradványai kerületek elő.
Az elbontott ház néhány fala ma is áll, ebben római tegula is
látható. Az épület helyén ma Millenniumi Emlékpark található,
aminek a földmunkái során őskori, római, középkori valamint
kora-újkori kerámiák töredékei kerültek elő.
Nováki Gyula 1953-as adatgyűjtését Németh Particia helyszíni
szemléje (2004) követte.
4. Óvoda (lelőhely azonosító: 45889)
Helyrajzi számok: 530, 531.
Lelőhely jellege, típusa: kora újkori (?) temetkezés.
Az általános iskola mögötti kertben, az óvoda építkezése
(Szent Imre u. 2.) kapcsán egy épületszárny alapárkainak
ásása közben bukkantak egy Ny-K-i tájolású, melléklet nélküli,
nyújtott helyzetű csontvázra.
Nováki Gyula jelentése (1960) után Németh Patricia
szemlézte (2004) a területet.
5. Széchenyi kastély (lelőhely azonosító: 45891)
Helyrajzi számok: 658/1-2, 5-6. (Esetleg a 658/4 hrsz. is
érintett lehet)
Lelőhely típusa: kora újkori épületegyüttes, olvasztótégely, és
szórványlelet.
A kastély, illetve annak története a "Településtörténet" című
fejezetben fent már be lett mutatva.
A kastély komplex felújításával kapcsolatos előkészítő
munkák vonzataként a Budavári Ingatlanfejlesztő és
Üzemeltető Nonprofit Kft. 2018-ben elkészítette a szükséges
előzetes régészeti dokumentációt, melynek eredményeként az
itt tárgyalt lelőhely kiterjedése módosult, kivált déli irányban,
az újonnan talált, bejelentett és nyilvántartásba vétel alatt álló
Nagycenk, Széchenyi-kastély park nevű régészeti lelőhellyel
összeérnek. A feltárást Hegyi Dóra vezette.
Külön meg kell említeni, hogy az egész kastélyegyüttes, a kerttel és az
őrépületekkel együtt műemléki védelem alatt állnak, amiről részletesen másik
fejezetben foglalkozunk.

6. Halom (lelőhely azonosító: 45893)
Helyrajzi számok: 0172, 804, 805, 806.
Lelőhely jellege, típusa: halom, ismeretlen korú (hallstatt?)
A lelőhely Nagycenk és Pereszteg (Sopronszécsény) között,
az M85 északi oldalán található. a 3-4 méter magas halom
átmérője kb. 40 méter. Jelenleg erdő borítja. A háború előtt
Mária-szobor állt a csúcsán, mára összetörték, a halmot pedig
a háború során bolygatták.
Nováki Gyula 1954-es terepbejárása, illetve Melis Eszter
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2013-as terepbejárása.
7. Ullermayer Károly földje (lelőhely azonosító: 45897)
Helyrajzi számok: 528, 529/2, 530.
Lelőhely jellege, típusa: őskori (rézkor?) edényegyüttes
(sírlelet?)
Ullermayer Károly 1936-ban a kertjében (egykori Mise utca,
ma Szent Imre u. 6.) szőlőültetés során 6 kis méretű őskori
edénykét ásott ki. A tárgyak badeni kultúrához tartozónak
lettek meghatározva.
Lauringer Ernő helyszíni szemléjéből ismert lelőhely.
Utóbb, a kastély felújításának próbafeltárása során előkerült
„Nagycenk, Széchenyi kastély park” nevű lelőhelyet, annak
késő-rézkori horizontját az ásató régész – Hegyi Dóra –
összefüggésben említette (teljesen joggal) jelen lelőhellyel.
8. Kiscenki elágazás (lelőhely azonosító: 45899)
Helyrajzi számok: 0104/2, 0134/1, 658/1, 661, 663/1-2,
664/234-235, 667/4, 668, 707.
Lelőhely jellege, típusa: újkori (XVII-XVIII. század) téglafalépület(?).
A kastélykert észak-nyugati csücskében, a Vám u. - M85-ös
(Kiscenki út) csomópontnál újkorinak meghatározott téglafal
részletére leltek közműárok ásása közben, mely minden
valószínűség szerint a kastély egyik periódusának tartozéka
volt.
Gömöri János 2001-évi ásatása.
9. Kismező (lelőhely azonosító: 61348)
Helyrajzi számok: 0119/17, 0134/1, 664/234, 236, 237, 238,
239, 240.
Lelőhely jellege, típusa: őskori (bronzkor) és római telep.
A lelőhely a soproni út (M85) és a Fertőbozi elágazás által
bezárt háromszögben található.
Gömöri János 2007-es, majd Melis Eszter 2013-as
terepbejárásából ismert.
10. Mikóföld (lelőhely azonosító: 61340)
Helyrajzi számok: 664/16-19, 23-29, 58-73, 107-108, 114-117,
125-147, 152-154, 157-171, 243, 262-272, 276, 297-298, 300,
304-305.
A beépítésre szánt területen 2007-ben végzett terepbejárás
alkalmával, nagy mértékben fedett területen, alig kiemelkedő
alacsony dombháton, kavicsos talajban talált elenyésző
számú római kerámia kerület elő. Az azóta felépült házak
földmunkáinak régészeti szakfelügyelete tapasztalatai alapján
a humuszban késő-bronzkori (?) illetőleg kora vaskori (?)
kerámiatöredékek kerültek elő, jelenleg a humuszban lévő
másodlagos helyzetű kerámiákon kívül intakt jelenséget nem
találtak.
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Gömöri János 2007-es terepbejárása, illetőleg Polgár Péter,
Gabrieli Gabriella és Mrenka Attila régészeti szakfelügyeletei.
11. Magtári földek (lelőhely azonosító: 61324)
Helyrajzi számok: 720/4, 726/1-2, 726/5, 727/2, 728, 729/1, 4,
6, 731, 732/8.
Lelőhely jellege, típusa: őskori településnyom.
A Kiscenki úton (M85), az egykori magtárral szemben
tervezett
lakóterületet
bejárva
szórványos
őskori
kerámiatöredékeket talált Gömöri János 2007-ben.
12. Répaföldek (lelőhely azonosító: 61352)
Helyrajzi szám: 804.
Lelőhely jellege, típusa: őskori (és kora-újkori) telep.
A Halom nevű lelőhelytől (45893) északra, tervezett
gazdasági övezeti felhasználást megelőzően terepbejárással
szórványosan őskori (és kora-újkori) kerámiákat talált Gömöri
János 2007-ben.
13. Aranypatak és TSz között (lelőhely azonosító: 61350)
Helyrajzi számok: 273/6-9, 12-16, 276/1, 4-12, 277/3-5.
Lelőhely jellege, típusa: őskori, Árpád-kori, középkori telep.
Az egykori TSz és az Aranypatak között találta Gömöri János
2007-ben terepbejárás alkalmával. Ezt követően Eszes
Adrienn járta be 2016-ban, majd Gabrieli Gabriella biztosított
régészeti megfigyelést a lelőhelyen.
14. Kövesmező összevont lelőhely (lelőhely azonosító: 61358). Egyéb
elnevezések: Lapos rét - vasúti ívkorrekció I. (45895), és Lapos rét - vasúti
ívkorrekció II. (45896).
Helyrajzi számok: 019/4, 022/1-3, 023, 0252, 054/1-3, 055,
056/1-2, 06/2, 060/1, 07/11-12.
Lelőhely jellege, típusa: őskori szórványlelet, őskori
települések - neolit (lengyeli kultúra), bronzkor (gátai kultúra),
Árpád-kor, középkor, kora-újkor, illetve temetkezés- bronzkor
(gátai kultúra).
A falutól nyugatra, az Aranypatak bal partján fekvő, a vasút
mentén hosszan elnyúló összevont lelőhely, mely a jelenlegi
államhatáron is minden valószínűség szerint túlnyúlik. A
Lapos rét – vasúti ívkorrekció I. valamint bővítményei és a
Lapos rét – vasúti ívkorrekció II. lelőhely összevonásából jött
létre, mely az M85 nyomvonalának előkészítő terepbejárása
alkalmával lett összevonva és korrigálva. Kiemelkedő
jelentőségűek a lengyeli kultúrához kapcsolódó idolok
tudományos kvalitása, valamint a gátai kultúrához tartozó
temetkezés és az Árpád-kori település és kemencék.
A vasút ívkorrekciója kapcsán Gömöri János terepbejárása
(2002 majd 2007) illetve ásatása (2004-2005), továbbá
Stibrányi Máté (2008), Melis Eszter (2015), Ujvári Ferenc
(2015) terepbejárása, valamint Mesterházy Gábor geofiztikai
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kutatása (2017) és Ujvári Ferenc próbaásatása (2017), majd
megelőző feltárás.
15. Alsó-domb-dűlő (lelőhely azonosító: 63176)
Helyrajzi számok: 010/3-5, 011, 012/1-2, 013, 014/2-3, 5,
0251, 0258/2-3, 0260/2-9, 0261, 0268/1, 8, 14, 0270/2, 0271,
0272/1-2.
Lelőhely jellege: őskori telep (őskor általában, rézkor, kora-,
középső és késő bronzkor), római kor, középkor, kora-újkor.
Nagycenktől dél-nyugatra, az Arany-patak jobb partján
található teraszos dombhát hordozza a tárgyi lelőhelyet. A
lelőhely a vasútvonal fejlesztésével kapcsolatos kutatások
kapcsán vált ismertté, majd az M85 új nyomvonala alkalmával
került sor részletes kutatására (geofizikai és régészeti
feltárás).
A lelőhely kutatásának résztvevői és folyamata: Stibrányi
Máté (2008), Német Particia terepbejárása (2009), Virágos
Gábor M85 hatástanulmánya (2009), Herbály Róbert M85
hatástanulmánya (2014), Melis Eszter M85 előzetes régészeti
dokumentáció terepbejárása (2015), Eszes Adrienn optikai
hálózat előzetes régészeti dokumentáció (2016), Ujvári
Ferenc M85 terepbejárása (2016), Mesterházy Gábor
geofizikai kutatás M85-höz (2017), Ujvári Ferenc M85
előzetes régészeti dokumentáció (2017), majd Nagy Andrea,
Mrenka Attila és Savanyú Bálint próba- és megelőző feltárása
(2018).
16. Kiscenki mező (lelőhely azonosító: 63196, más elnevezés: Belső-Fenyős,
Külső-Vízálló, Országúti-Belső-dűlő)
Helyrajzi számok: 0201/11-17, 0228, 0229, 0230/1-8, 0172,
0173/15-16, 18-19, 0174, 075/1-2,
Lelőhely jellege, típusa: őskori, Árpád-, közép-, és újkori telep.
A falutól dél-keletre, a közigazgatási határon, az M84-től
északra fekszik, keresztül vágja a vasúti pályatest. Déli
irányban átnyúlik Pereszteg közigazgatási területére is (ahol
lényegében a Belső-Csikés - 88994 - lelőhellyel összeérve a
Hobokrok – 63296 - lelőhelyben folytatódva hatalmas
lelőhelykomplexumot alkot)!
Az M85 előzetes régészeti dokumentációjához terepbejárás
során a fenti korú kerámiákat találták, majd az ezt követően
elkészült geofizikai kutatás régészeti jelenségeket, köztük
árkokat azonosított, főképp a déli területein koncentrálódva. A
próbafeltárás által feltárt objektumok régészeti datáláshoz
azonosítható jelenséget nem tartalmaztak.
A lelőhely kutatásának résztvevői és folyamata: Stibrányi Máté
(2008), Német Particia terepbejárása (2009), Virágos Gábor
M85 hatástanulmánya (2009),Takács Károly hatástanulmánya
(2009), Herbály Róbert M85 hatástanulmánya (2014), Melis
Eszter M85 előzetes régészeti dokumentáció terepbejárása
(2015), Ujvári Ferenc M85 terepbejárása (2016), Mesterházy
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Gábor geofizikai kutatás M85-höz (2017), Nagy Andrea M85
előzetes régészeti dokumentáció (2017)
17. Farkasverem összevont lelőhely (lelőhely azonosító: 68695)
Helyrajzi számok: 02/2, 5-10, 13-17, 22-27, 30-31; 03/1; 04;
05/2-3, 5-9; 09; 0201/6-9; 0220/22-25; 0224/2; 0228; 0232/1415; 0235; 0236/1-4; 0237, 0238, 0239/2, 9-10; 0240; 0241/112; 0242; 0243/1-4; 0244; 0245/1-10, 14-17; 0246; 0247/2;
0249/2-7; 0250, 0251, 0260/11-15; 0261, 0272/2-7, 13; 0275;
0276/1, 4-5, 6, 8-9, 10-16; 0281; 0284; 0295/15; 278, 279/1-2;
280, 281, 282, 283, 284, 452/2; 491/7, 9; 801/1-2; 802, 803,
804, 805, 806, 807, 808, 809/1-3; 810, 811, 812, 813, 814,
815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825/1-2;
826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 901/3, 5-6;
903, 904, 905, 906/2-4, 908, 909, 910, 911, 914/2-4; 915, 916,
917/1, 918/1-11; 925/2, 926, 927, 928, 929/1-7, 931, 932,
933/2; 934/2; 934/3-4; 937.
Lelőhely jellege, típusa: település – őskor (neolitikum- DVK,
középső-rézkor, bronzkor illetve késő-bronzkor, kora-vaskor,
római-kor, Árpád-kor, középkor, kora-újkor), külön kiemelve a
településtípusok közül- római villa, őskori szórványleletek
(kőeszköz, kerámia), salak (római kor?), római éremlelet,
temető (neolit sír, bronzkori temető – Gáta-Wieselburg kultúra,
kora-vaskori - Hallstatt urnasír, késő római téglasírok,
ismeretlen csontvázas sír).
A nagy kiterjedésű lelőhely-komplexumot az M85 autópálya
előkészítése során az alábbi lelőhelyekből vonták össze,
illetve terjesztették ki a kiterjedését: Vasútállomás
homokbányája-45883, Farkasverem-45887, Vasútállomástól
délre-45882, Szőlők alatt-31156, Szőlőlábak-63180, Bánkútidűlő, Szent Antal kápolna-45878.
A lelőhelykomplexum a falutól délre, az Arany-patak jobb
partjára ereszkedő ármentes magaspartján található, melyet a
vasútvonal, illetve az új M85 szel ketté, az M84-en kicsit
keletre is túlnyúlva.
A lelőhely feltárása alapján változó intenzitású, mozaikos.
A lelőhelyen végzett tevékenységek: Nováki Gyula – Csatkai
Endre terepbejárás 1948, Strono Miksa terepbejárás 1949,
Nováki Gyula terepbejárás 1953, Nováki Gyula terepbejárás
1954, Nováki Gyula ásatása 1957, Tomka Péter és Gábler
Dénes helyszíni szemléje illetve ásatása 1966, Gömöri János
terepbejárása 1974, Németh Patricia helyszíni szemléje 2004,
Stibrányi Máté helyszíni szemléje és terepbejárása 2008,
Melis Eszter ásatása 2010, Melis Eszter terepbejárása 2015,
Ujvári Ferenc terepbejárása 2015, Eszes Adrienn
terepbejárása 2016, Mesterháry Gábor geofizikai kutatás
2017, Nagy Andrea illetve Mrenka Attila próbafeltárása 2017,
Savanyú Bálint megelőző feltárása 2018. november 18.
18. Kismező II. (lelőhely azonosító: 86073)
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Helyrajzi számok: 0119/12-14.
Lelőhely jellege, típusa: őskori, római kori, újkori telep.
A falutól északra, a fertőbozi és az M85 elágazásánál, a
Kismező lelőhelytől (azonosító száma: 31348) északkeletre az
Ikva árterére ereszkedő parton található kis kiterjedésű
lelőhely.
Melis Eszter 2013-ban terepbejárása során találta.
19. Kövesmező II. (lelőhely azonosító: 88993)
Helyrajzi számok: 051, 052, 053, 054/1, 3.
Lelőhely jellege, típusa: őskori, középkori telepnyom.
A falutól nyugatra, a vasútvonal és a bánya között nem nagy
kiterjedésű és nem is túl intenzív lelőhely. Az M85 előzetes
régészeti dokumentáció pufferzónájában lévén geofizikai
kutatás készült, mely bizonyosnak tartott és bizonytalan jellegű
objektumok lettek azonosítva.
A lelőhelyen végzett tevékenységek: Melis Eszter terepbejárás
- 2015, Mesterházy Gábor geofizikai mérés - 2017, Ujvári
Ferenc próbafeltárás 2017.
20. Kövesmező III. (lelőhely azonosító: 88991)
Helyrajzi számok: 056/2, 061, 062, 063.
Lelőhely jellege, típusa: őskori, középkori és kora-újkori telep.
A falutól, illetve a vasúttól is nyugatra, az országhatár mellett,
a Kövesmező nyugati részén található a nem túl intenzív
lelőhely.
A lelőhelyen végzett tevékenyég: Melis Eszter terepbejárás 2015, Ujvári Ferenc terepbejárás – 2015, Mesterházy Gábor
geofizikai mérés - 2017, Ujvári Ferenc próbafeltárás 2017.
21. Köves-erdő (lelőhely azonosító: 93937)
Helyrajzi számok: 077, 078.
Lelőhely jellege, típusa: avar temető.
Nagycenk észak-nyugati közigazgatási területe határán, a 84es főút déli oldalán az út mellett az erdőben talált
temetkezésre utaló tárgyak jelzik a temető létét.
Mrenka Attila adatgyűjtése és helyszíni szemléje – 2018.

22.

Nagycenk, Széchenyi-kastély park (nyilvántartásba vétel alatt áll).
Helyrajzi szám: 658/1
Az Ikva északi, bal partja melletti magaslatra a kastély
felújítása
alkalmával,
annak
előzetes
régészeti
dokumentációhoz kapcsolódó próbafeltárása alkalmával talált
őskori (rézkor- kora-rézkor, Boleráz kultúra) település nyoma.

Azonosítatlan lelőhelyek, leletelőfordulások
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1. Cukorgyári tó (azonosító száma: ) 1901-ben a cukorgyár tóásás
alkalmával különböző korú cseréptöredékek, kővésők és állatcsontok
kerültek elő. (SM Rég.Ad. 775.)
2. Nagycenk határa: 1904-ben kővéső és rézkori edények kerültek a
múzeum gyűjteményébe. Többet nem tudni róla, de Gömöri János feltételezi,
hogy a Belső-Vízálló területén, a Cukorgyári tónál Bella Lajos ásatásából
származó anyag lehet.
3. Újtag-majori domb: Lovas Gyula MÁV tisztviselő 1953-ban tett
adatszolgáltatása szerint az Újtag-major környékén, az országhatár mellett
földvár nyomait találta.
4. Kiscenk határa: Kiscenk határában Gyökhegyi József kiszántott majd a
múzeum számára átadott egy Rudolf király (1586) ezüst dénárt.
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kiszállásomról. SM Rég Ad. 330.; Tomka P.: Jelentés a nagycenki avarkori temető
leletmentéséről. 1971. június SM Rég Ad.408.; Tomka P.: Nagycenk- Kossuth L.
u. avar temető. Ásatási napló 1971. SM Rég Ad. 409.;
hatósági nyilvántartás

2. A rendezési tervi településfejlesztési koncepciók régészeti
hatáselemzése
A település rendezési tervében fejlesztési szempontból prioritásokként szereplő
helyszínek területe a változtatások jellege és mértéke alapján régészeti szempontból
jelentős különbségeket mutat. A településfejlesztési koncepciók jellege, illetve azok
területét bejárva a következőket megállapításokat tehetjük:
• Keleti gazdasági terület – A gazdasági terület nyilvántartott régészeti lelőhellyel
érintett (Répaföldek- 61352). Konkrétan a 804 hrsz. alatt felvett és nyilvántartott a
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jelenleg ismert kiterjedése. A lelőhely jellege és jelenlegi ismereteink szerinti
intenzitása alapján helyben megőrzendő épített örökségi elemet, vagy nagyobb
kockázattal járó (temetkezések vagy intenzív telep) régészeti konzekvenciákat nem
hordoz. Azonban feltétlen ki kell emelni, hogy a terület további régészeti kutatást
igényel! A jelenlegi lelőhely határainak, kiterjedésének, illetve további régészeti
emlékek előkerülésének tisztázása feltétlen szükséges!
• 664/236-240hrsz.-ú módosítási terület – A módosítási szándékkal érintett terület
nyilvántartott régészeti lelőhellyel (Kismező- 61348) érintett. A lelőhely kevéssé
intenzív bronzkori és római település emlékét rejti. A kisebb intenzitás talán a közeli
Ikva jelenlétének is betudható. A földmunkával járó fejlesztések esetén további
régészeti kutatás szükséges, főleg azért, mert a római jelenlét – bár jelenleg nem
merült fel adat rá – de a helyben megőrzendő régészeti emlék esélyét hordozhatja, s
így jelenlétét célszerű kizárni a beruházás megkezdése előtt, ami alapvetően
befolyásolhatja vagy éppen kizárhatja a tervezett beruházást.
Régészeti lelőhellyel jelenlegi ismereteink szerint közvetlenül nem érintett fejlesztésre
jelölt terület, de közvetlen szomszédjában nyilvántartott lelőhely található:
• 735/2 hrsz-ú. módosítási terület (Magtár) – A terület közvetlen nyugati előterében (
Magtári földek- 61324) őskori települési nyom ismert, melynek határai további tisztázásra
szorulnak. Nem kizárt tehát, hogy a fejlesztésre jelölt területre a nevezett régészeti
lelőhely kiterjedhet.
• 0119/4 hrsz.-ú módosítási terület – A fejlesztésre jelölt terület két nyilvántartott
régészeti lelőhely (Kismező- 61348 illetve Kismező II.- 86073) közé esik. A két lelőhely
térbeli összefüggéseit a továbbiakban tisztázni szükséges, már csak azért is, mert a
két lelőhely jellege és kora nagyfokú hasonlóságot mutat. Ha a lelőhelyek térben nem
különülnek el, a tárgyi fejlesztési terület is régészeti lelőhellyel érintett lehet.
• 648/2, 650-653 hrsz.-ú módosítási terület (Sporttelep)- A fejlesztésre jelölt terület
nyugati előterében, a kastélyprogram keretében végzett próbafeltárás egy addig
ismeretlen régészeti lelőhelyet azonosított (Széchenyi kastélypark), aminek keleti
határát jelenleg a kastély telekhatára képezi, ami a kutatási lehetőség keretét mutatja
csupán, nem a lelőhely kiterjedésének határát. Ezért jó eséllyel kimondható, hogy ez a
fejlesztési terület valamilyen szinten az őskori (rézkor) település emlékeivel érintett
lehet. Így a földmunkával járó fejlesztések előtt vagy műszeres lelőhely-felderítéssel,
vagy próbafeltárással javasolt a régészeti érintettséget pontosítani.
• 0220/14-21; 0221/3-4; 0115/1-2 hrsz.-ú módosítási terület (TSz- magtár- siló)- A
fejlesztési terület déli és keleti irányban a Farkasverem nevű nyilvántartott lelőhellyel
(68695) határos közvetlenül. A lelőhely a sorozatos előzetes régészeti dokumentációk
készítésének hatására bővült a TSz telek határáig, ami jelen esetben is azt feltételezi,
hogy a lelőhely nyilvántartási határa jelenleg csak a kutathatósági határt képezi, így
nagy eséllyel a TSz területe is érintett lehet. Ez további vizsgálatot igényel a beruházás
megkezdése előtt.
A további fejlesztési területek – jelenlegi ismereteink szerint - nyilvántartott régészeti
lelőhelyet nem érintenek, ám ki kell emelni, hogy földmunkával járó beruházás előtt
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további régészeti vizsgálatot igényel!

Összefoglaló
Jelen tanulmány tárgyát képező változtatási szándékkal érintett területeket számba
véve alapvetően kevéssé érintik a kulturális örökség védelem hatálya alá tartozó
elemeket.
A beruházásra kijelölt területek közül kettő közvetlenül nyilvántartott régészeti
lelőhelyet érint, 4 pedig eséllyel, illetve nagy valószínűséggel régészeti lelőhellyel
érintett lehet. Ez esetekben a további régészeti vizsgálatok mellett célszerű az
egyeztetni a teljesítendő régészeti feladatellátás formájáról, módjáról, illetve esetleges
további hatósági teendőkről. A régészeti lelőhelyek és a beruházás viszonya anyagi
és időbeli konzekvenciái is egyeztetést igényelnek.
Fontos ismét kiemelni, hogy földmunkával járó beruházás esetén a változtatási
szándékokkal érintett területek további régészeti vizsgálatot igényelnek (terepbejárás,
műszeres lelőhely-felderítés, stb…)!
2018. november 20.

László Csaba
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Nagycenk
települési örökségvédelmi hatástanulmány
(művi értékvédelem)
ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT
A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETI LEÍRÁSA (A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉS- ÉS TÁJSZERKEZET
ALAKULÁSA, A TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG)
A település történeti leírását és a régészeti örökség felmérését a régészeti fejezet
tartalmazza.
Tájszerkezet alakulása
Az első Katonai Felmérés (1763-1787) ill. a második Katonai Felmérés (1819-1869) térképén
látható, hogy a vízfolyások mentét - az Aranypatak és az Ikva – széles, kiterjedt sávban rétek
kísérik. Az ekkor még két különálló település külterületei változatosak, a tájat hatalmas
erdőterületek és szőlők tarkítják. A szántőföldek között rengeteg mezőgazdasági út vezet a
művelt területek felé. A két településmagból utak futnak a szálrózsa minden irányában a
szomszédos települések, lakott helyek és a Fertő-tó felé. A közlekedési utak mentén nagyon
sok helyen láthatók az utakat kísérő fasorok, ill. domináns elemként ott a kastélytól induló
kettős hársfasor is.
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Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) térképén láthatjuk, hogy erdőterületek aránya
kismértékben csökkent, a vízfolyások mintha szabályozottabb mederben folynának. Jellemző
új táji elem a szántóföldeket tovább osztó földutak megjelenése. Hangsúlyos tájképi elem a
térképeken a Győri és Szombathelyi vasútvonalak megjelenése. Nagycenk keleti végében
megjelenik a vasút hozadékaként megépülő cukorgyár is. Az úthálózat váza változatlan. A
katonai térképeken jól látható a kastélyhoz kapcsolódó uradalmi kert, művelt uradalmi birtok,
amelynek területét fasorok és csatornák osztják fel.

Az 1940-es évekig ezután szinte semmit nem változott a táj képe. (Magyarország Katonai
Felmérése -1941)
Kissé megnövekedett a települések lakóterülete, ezzel együtt Nagycenk néven egyesült a
korábbi Kiscenk és Nagycenk falu. Letisztult, véglegesedett az úthálózat. Az utakat,
vízfolyásokat kísérő fasorok szerencsére szépen fennmaradtak. A vasutak és s cukorgyár
összekötéseként kiépült a kisvasút, mint iparvasút.
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Ezt követően az1950-es évektől a szövetkezeti termelés következményeként külterületen
megjelent a nagytáblás szántóföldi gazdálkodás. A régen változatos erdős, rétes területet az
ember erdőirtás, a szőlőművelés felhagyása, a nagytáblás gazdálkodás révén lényegesen
egysíkúbbá alakította át. Mostanra hangsúlyos tájképi elemekké váltak a vasútvonalak és a
két nagyforgalmú főútvonal. Szerencsére az Ikva mentén megmarad még némi összefüggő
legelőterület illetve a Köves erdő területe, valamint délen egy nagyobb kiterjedésű
összefüggő erdőterület.

VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK ÉRTÉKLELTÁRA
törzsszám azonosító

cím

név

helyrajzi szám

3848

16430

Kiscenki út 3.

Méntelep

658/4

3848

16431

Kiscenki út 3.

Széchenyi-kastély kertje

658/1

3848

18191

Kiscenki út 3.

Széchenyi emlékmúzeum

658/5

Kiscenki út 3.

Vöröskastély
(kastélyszálló)

658/2

virágház (kastélyszálló)

658/6

őrépületek

658/1, 660

27780

Széchenyi család
sírkápolnája a r.k.
temetőben ex-lege
műemléki környezete

447, 448, 0241/3,
0241/2, 0241/1, 453,
452/1, 450

27782

Sírkövek ex-lege
műemléki környezete

0241/1, 0241/2,
0241/3, 447, 448,
450, 452/1, 453

3848

18192

3848

18193

3848

18194

3843

3844

Kiscenki út 3.
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9863

9365

3841

3846

3847

3842

3845

3841

3842

3843

27790

304/5, 304/12,
304/11, 304/7,
304/10, 304/9, 304/4,
304/13, 304/14,
304/15, 304/16,
304/17, 304/19,
Földszintes empire intézői 304/3, 304/2, 303,
302
lak műemléki környezete

27792

Egykori gázgyártó épület
ex-lege műemléki
környezete

27793

Ecce Homo szobor ex496, 497, 498, 486,
lege műemléki környezete 485, 484/2

0186/2, 0186/3, 640,
641, 651, 652, 654,
656, 657, 658/1

Nep. Szt. János szobor
ex-lege műemléki
környezete

445/1, 446, 447, 448,
449, 450, 453, 454,
456, 458, 459, 461,
464, 465, 466, 476,
477, 482, 483, 484/1

Pietá szobor ex-lege
műemléki környezete

445/1, 446, 447, 448,
449, 450, 453, 454,
456, 458, 459, 461,
464, 465, 466, 476,
477, 482, 483, 484/1

R. k. plébánia ex-lege
műemléki környezete

0241/3, 0241/4,
0241/5, 0241/6,
0241/7, 09, 446, 448,
449, 450, 451, 452/2,
458, 459, 461, 464,
482, 483, 02/6

28204

R. k. templom ex-lege
műemléki környezete

447, 449, 450, 451,
452/2, 453, 454, 456,
458, 459, 461, 464,
482, 483, 484/1

29395

Kiscenki utca

Szent Mihály arkangyalszobor

674

4602

Iskola utca 14-16. Ecce Homo szobor

45/1

4607

Széchenyi István
tér 5.

R. k. plébánia

447

4596

Széchenyi István
tér

Széchényi-mauzóleum

452/2

27794

27795

27796
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3844

4597

Széchenyi István
tér

3845

4608

Széchenyi István
tér

R. k. templom

448

3846

4605

Széchenyi István
tér

Nep. Szt. János szobor

451

3847

4606

Széchenyi István
tér

Pietá szobor

451

Kiscenki út 3.

volt Széchenyikastélyegyüttes: múzeum, 660, 658/5, 658/1,
lovasiskola, szálloda
658/4, 658/2, 658/6

3848

4604

Sírkövek

452/2

0187, 551, 661,
0145, 657, 707,
0159/1, 673, 560,
558, 559, 658/4,
658/5, 658/6, 658/2,
658/1, 660
653

4309

4603

Kiscenki út

Nagycenk. v. Széchenyikastély műemléki
környezete

9365

4601

Hidegségi utca 3.

Egykori gázgyártó épület

9863

4600

Földszintes empire intézői
Dózsa György krt. lak
304/18
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NAGYCENK, SZÉCHENYI-KASTÉLY TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY

A történelmi emlékhelyek olyan kiemelkedő jelentőségű épített vagy természeti helyszínek,
amelyek nemzetünk, vagy valamely hazánkban élő nemzetiség történelmében meghatározó
jelentőséggel bírnak, ahol az ország politikai vagy kulturális életét befolyásoló és ezért
megemlékezésre alkalmas intézkedések történtek.
A 18. század közepén épült kastély a Széchényi család emlékét őrzi. Széchényi Ferenc
nagycenki és sopronhorpácsi gyűjteménye az Országos Széchényi Könyvtár előzményének
tekinthető. Nagycenken található a család mauzóleuma, itt nyugszik a „legnagyobb magyar”,
Széchenyi István is, akinek sokáig volt otthona a kastély.
A nagycenki kastély már a magyar művelődéstörténetben kiemelkedő szerepet játszó
Széchényi Ferenc életében is meghatározó jelentőséggel bírt, hiszen ő volt az, aki a család
állandó lakhelyévé tette a birtokot. Fia, a Kossuth Lajos által a „legnagyobb magyarnak”
nevezett Széchenyi István Bécsben született, gyermekkorát pedig részben ott, részben
Nagycenken töltötte. A magyar történelem egyik legnagyobb hatású politikusának életében
meghatározó szerepet töltött be a nagycenki birtok, amelyet naplójában is gyakran említett.
A család históriájával összefonódott nagycenki kastély története a 18. század első felében
kezdődött. Az építkezések Széchényi Antal nevéhez fűződnek, aki a híres építésztől, Franz
Anton Pilgramtól is rendelt terveket, amelyek megvalósítására azonban nem került sor. A
kastély az 1750-es években épült, kialakítása során pedig az egykor a helyén álló majorsági
épület alapfalait is felhasználták. Az épület keleti szárnyában ekkor kápolnát, a nyugatiban
pedig színháztermet hoztak létre.
Nagyjából erre az időszakra tehető a kastély előtti kert kialakítása is, amelyet a korszak
legjelentősebb főúri kertjei között tartottak számon. A park több periódusban bővült, először
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angolkerti elemekkel gazdagították a 18. század végén, az 1860-as években pedig
különleges növényfajtákkal bővítették. A park folytatásában kapott helyett Széchényi Antal
felesége, Barkóczy Zsuzsanna jóvoltából a híres hársfasor. A nagyjából két és fél kilométer
hosszú fasor, amely egykor több mint hatszáz hársfából állt, ma a Fertő-táj világörökségi
területének része.
Széchényi Ferenc feleségével, Festetics Juliannával (aki a keszthelyi Georgikont is
megalapító Festetics György testvére volt) 1783-ban költözött a nagycenki kastélyba. Itt
őrizte híres gyűjteményét, amelyet 1802-ben a nemzetnek adományozott, ez lett később az
Országos Széchényi Könyvtár és 1810 után részben a Magyar Nemzeti Múzeum
gyűjteményeinek egyik alapja, más társadalmi adományok mellett. Széchényi Ferenc a
kastélyt át kívánta alakíttatni, az épületet több helyen is kétszintessé bővítette Ringer József
tervei szerint, a kastély ekkor kora klasszicista homlokzatot kapott.
Széchényi Ferenc 1820 decemberében elhunyt, végrendelete értelmében pedig Nagycenk
Széchenyi Istváné lett, aki ezekben az években viszonylag keveset tartózkodott a
kastélyban. Ő az épületet a soproni Hild Ferdinánd tervei szerint építtette át az 1830-as
években. A kastélyt ekkoriban modernizálták, technikai felszereltsége a korban rendkívül
magas színvonalúnak számított. Keleti szárnyában lótenyésztés folyt, amely a később
híressé vált cenki ménes alapját jelentette. A gróf még döblingi tartózkodása idején is
rendszeres utasításokkal látta el a nagycenki gazdaságot.
A kastély a második világháború végéig a Széchenyi István által kialakított képet őrizte.
1945-ben súlyos károkat szenvedett, berendezésének jelentős része elpusztult, átfogó
helyreállítását 1969-ben kezdték meg. A felújított épületben ma emlékmúzeum működik,
amely a család történetét, valamint Széchenyi István életét és munkásságát mutatja be.
A család emlékét őrzi Nagycenken a temetőben álló Széchenyi-mauzóleum is. A családi
temetkezőhely barokk kápolnája a 18. század második felében, a klasszicista előcsarnok
pedig a 19. század elején készült. A barokk kápolna alatti kriptarészben nyugszik Széchenyi
István és felesége, Seilern Crescentia. Az előcsarnok alatti sírkamrában a család 47 tagja
van eltemetve, köztük Széchényi Pál kalocsai érsek. A család mauzóleuma fontos kegyeleti
helyként egészíti ki a nagycenki kastély magyar kulturális emlékezetben betöltött szerepét.
http://intezet.nori.gov.hu/nemzeti-emlekhelyek/

VILÁGÖRÖKSÉGI
KULTÚRTÁJ

HELYSZÍNEK

ÉS

TERÜLETEK

-

FERTŐ/NEUSIDLERSEE

A Fertő-tavat az UNESCO 1979-ben egyedi természeti értékei miatt bioszféra
rezervátummá nyilvánította, hiszen Európa nemzetközi jelentoségű vadvize és a kontinens
legnagyobb sósvizű tava, az eurázsiai sztyeppe tavak legnyugatibb képviselője. A
Világörökség Bizottság mindazonáltal - Magyarország és Ausztria példamutató
együttműködésben és közös irányelvek szerinti előterjesztése alapján - a Fertő-tavat /
Neusiedlerseet az azt övező településekkel együtt 2001-ben mint kultúrtájat vette fel a
Világörökségi Listára.
A tó környéke 8000 év óta különböző kultúrák találkozópontja, melyen az emberi
tevékenység és a földrajzi környezet evolúciós szimbiózisának eredményeként egy egyedi
kulturális tájegység alakult ki.
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A vidéknek a természeti értékek mellett figyelemre méltó a népi építészete, több jelentős
18-19. századi kastélya pedig jelentős kulturális látnivalót jelent. A tó háromnegyede
Ausztriában fekszik, a régiót azonban mégis olyan természeti egységnek tekinthetjük,
amelyre nincs nagy hatással a földrajzi megosztottság.
A világörökségi felterjesztésben magyar oldalról a Fertő-Hanság Nemzeti Park Fertő-tavi
részének teljes területe, valamint Fertőboz, Fertőrákos településközpont műemléki
jelentőségű része és kőfejtője, a fertődi Esterházy-, a nagycenki Széchenyi-kastély és
környezetük szerepelt (az ütközőzónához tartozó települések: Balf, Nagycenk, Hidegség,
Fertőhomok, Hegykő, Fertőszéplak, Sarród, Fertőújlak). Az osztrák fél a Neusiedlersee
Seewinkel Nationalpark vizes élőhelyeinek területét és a műemléki védelem alatt álló Rust
szabad város belvárosát terjesztette fel.
A terület mindmáig őrzi a
szőlőművelés,
a
bortermelés,
az
állattartás több évszázados
hagyományát,
a
terület
építészeti sajátosságait.
A kontinentális, a mediterrán
és az atlanti klímahatás
révén az
Alpok
lábánál
elterülő lapos tóvidék ritka
növény
és állatfajok
élőhelye.
A tó 310 négyzetkilométeres
kiterjedésével
Európa
legnagyobb szikes tava és
nemzetközi
jelentőségű
vadvize,
egyben az
eurázsiai
sztyepptavak
legnyugatibb képviselője.
Az országhatár által 1920
óta
kettészelt,
de
geológiailag és történetileg
egységes,
sokarcú
táj
egyedülálló
természeti,
tájképi,
építészeti
és
települési
adottságokkal
rendelkezik.
Kontinentális, mediterrán és
atlantikus klímahatások révé
n növény- és állatföldrajzi határok találkoznak az Alpok lábánál elterülő lapos tóvidéken,
amely egyúttal ritka növény- és állatfajok egyedülálló élőhelye.
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Az emberi tevékenység és a természeti környezet harmonikus kölcsönhatása ré vén kialakult
kultúrtáj – melyet a már nyolc évezrede itt találkozó különböző kultúrák formálnak –
kiemelkedő kultúrtörténeti és néprajzi értékeket hordoz. A Fertő-tó 310 négyzetkilométeres
kiterjedésével Európa legnagyobb sósvizű (szikes) tava és nemzetközi jelentőségű vadvize,
egyben az eurázsiai sztyepp tavak legnyugatibb képviselője, amelyet az UNESCO 1979-ben
bioszféra rezervátummá nyilvánított. Magyar része 1991, osztrák oldala 1993 óta nemzeti
park (Fertő-Hanság Nemzeti Park és Neusiedlersee Seewinkel Nationalpark). Sósvízi
élőhelyeket egész Európában lehet találni a tengerek közelében, míg sós tavak csak Európa
keleti részén és a Kárpát-medencében fordulnak elő.
A Fertő-tó átlag vízmélysége egy méter, a történelem folyamán többször kiszáradt (legutóbb
1865–1871 között), időnként viszont a mai települések széléig húzódott a partvonala.
Sajátossága továbbá a sűrű náddal, gyékénnyel borított felszín nagy kiterjedése a
tómederben, amely változatos összetételű és nagyszámú madárközösségnek szolgál köl tő-,
táplálkozó- és búvóhelyül, különösen madárvonulás idején. Régészeti leletek tanúskodnak
arról, hogy az ember már Kr. e. 6000 év vel lakta e vidéket. Kiemelkedők a ró mai kor
emlékei, köztük a tó déli partján található gyógyfürdő maradványok Marcus Aurelius (161–
180 idejéből, egy rómaiak által használt forrás, valamint a páratlan szépségű Mithrasszentély Fertőrákoson. A rómaiak honosították meg a ma is jelen tős és magas színvonalú
sző lő- és bor kultúrát. A tó körüli települések építészeti arculata 18–19. századi építkezések
örökségét mutatja, az osztrák oldalon például Ruszt (Rust), amely kitűnő borairól volt híres a
középkorban,
a
„hagyomány
szerint
minden
kéményén
gólya
fészkel.”
Feketeváros (Purbach), Fertőmeggyes (Mörbisch am See) és Fertőszéleskút (Brei tenbrunn),
a magyar oldalon Fertőrákos, Balf, Hidegség, Fertőboz és Hegy kő. A falvak nemesen
egyszerű népi építészete mellett kiemelkedő kulturális értéket képviselnek a pompás
kastélyok. Az Esterházy-kastély nagyszabású barokk franciaparkjával versailles-i mintára
épült 1720 és 1760 között. Az épületegyüttes otthont adott mulatóháznak, bábszínháznak,
opera és muzsikaháznak is, utóbbi Joseph Haydn vezetése alatt Európa-szerte híressé tette
Eszterháza zenei életét.
A nagycenki Széchenyikastély a 19. század első
felében nyerte el ma is
látható formáját, könyvtára
és
híres
gyűjteményei
alkották később a Nem zeti
Könyvtár és a Magyar
Nemzeti
Múzeum
gyűjteményének alapjait. A
fertőrákosi kőfejtő adta a ró
mai kor óta híres lajtai
mészkövet, mely többek
között alapanyaga Sopron közép kori városfalának, valamint a bécsi Szent Istvánszékesegyháznak. A bányaművelés során érdekes oszlopcsarnokos formát nyert „termek”
időről időre kulturális események színhelyéül szolgálnak.
https://www.vilagorokseg.hu/ferto-kulturtaj
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AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG ELEMEI

Kastély épületegyüttese – 1750 körül épült barokk stílusú Széchenyi-kastély, ma múzeum,
gazdasági épületeiben méntelep. A kastély az 1800-as évek elején átépítve Ringer József
és 1834-1840 között Hild Ferdinánd tervei alapján.
A kastély építését 1750 körül Széchényi Antal generális kezdte meg a kiscenki majorház
helyén, annak falait is felhasználva. A bejárat kovácsoltvas kapuját őrépületek fogták közre.
A bejárat és a kastély között franciakert húzódott.
A főépület középső részének emeletén nagytermet alakítottak ki. Az épület keleti oldalán
kétszintes kápolnát, a nyugati oldalán színháztermet építettek. Az épület középső
homlokzatán nagyméretű Széchényi-címert helyeztek el.

A kastélyt az 1800-as évek elején Ringer József tervei alapján átépítették. Az épületegyüttes
ekkor kapott klasszicista homlokzatot, amelyen erkélyt és domborművet helyeztek el.

A Széchenyi-kastély erkélye

Dombormű a Széchenyi-kastély homlokzatán

Széchényi István 1834-1840 között a kastélyt Hild Ferdinánd soproni építésszel megújíttatta,
kibővítette. A főépület mellé mindkét oldalon egy-egy derékszögben csatlakozó szárnyat
emeltek, ahová már beépítették a külföldi utazások során megismert technikai vívmányokat:
a fürdőszobát és a vízöblítéses WC-t. Ekkor vezették be a kastélyba a gázvilágítást is.
A Széchényi-kastély a korai klasszicizmus pompás emléke, Magyarország kastélyépítészetének egyik kiemelkedő alkotása.
http://www.nagycenkikirandulas.hu

32
Szent István római katolikus templom - Nagycenk község
templomdombon áll a Szent István királyról elnevezett plébániatemplom.

központjában

a

A falu első temploma a
Mindenszentek nevet viselte.
Egy latin nyelvű eladási iraton
található
első
említése,
amelyet 1291-ben jegyeztek
le. Egy 1326-ban készült
oklevél már a templom helyét
is megemlíti. Ez az egykori
templom a mai Szent István
Római Katolikus Templom
helyén állt.
A Nádasdyak idején - akik
protestánsok voltak - a
templom
a
protestáns
istentiszteletek
színhelyéül
szolgált. Amikor Nádasdy
Ferenc 1660-ban áttért a
katolikus
vallásra,
a
templomot visszakapták a
katolikus hívők. Amikor 1724ben a templomot újjáépítették,
Keresztelő Szent János lett a
védőszentje. A XIX. század
közepén a templom már
összedőléssel
fenyegetett.
1859
karácsonyán
a
mennyezete le is szakadt.
Ekkor Tolnay Antal plébános
bezáratta a templomot, és
levelet
írt
Széchenyi
Istvánnak. Ebben arra kérte, hogy emeljenek egy új templomot Cenken Szent István
tiszteletére. Amikor egy ízben a faluból küldöttség ment látogatóba Széchenyi Istvánhoz
Döblingbe, a beszélgetés során egy új templom építéséről is szó esett. Széchenyi István
megígérte, hogy új templomot építtet Cenken. Egy családi beszélgetés után a következőt
jegyezte le naplójába:
„Elhatároztuk, hogy templomot építünk Cenken.” (1860. január 7.)
Február elején Széchenyi István fogadta Döblingben Ybl Miklóst, és megbízta a tervek
elkészítésével. Azt kérte, hogy egyszerű, de mégis elég tágas Isten házát építsen. Külön
kérése volt, hogy a torony ne a kapu felett, hanem a templom oldalán épüljön. Széchenyi
István nagyon siettette a tervek elkészítését, de halála miatt már nem láthatta azokat. A
templom építésének ügyét özvegye és fia vette kézbe. 1860. augusztus 20-án - Szent István
napján - tették le a templom alapkövét, majd 1864. augusztus 20-án felszentelték a
templomot.
http://www.nagycenkikirandulas.hu
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A Szent István Római Katolikus Templom díszes főbejáratánál a Széchenyi-család címere
látható. Felette kerek ablak. A háromszögű oromzat csúcsán huszártorony ül. A templom
tornya - Széchenyi István gondolatához híven - a kettős kereszthajó mögött, a déli oldalon
épült meg. A toronyajtó felett helyezték el a középkori templom domborművét, melyen
stilizált virág és kettő oroszlán látható.

A Széchenyi-család címere a a templom bejárata felett
A templom romantikus stílusú berendezése az épülettel egyidős. A márványozott főoltár
közepén Széchenyi István és felesége címere látható. A templom orgonája az 1800-as
években lebontott régi bécsi Operaházból való. Az oltárkép Blaas Károly műve 1863-ból,
amely Szent Istvánt ábrázolja, amikor felajánlja a koronát Szűz Máriának. A szép faragású
padok, bronz csillárok és falikarok 1800-as évek második feléből származnak. A szentély
vasrácsát és a toronykeresztet a község híres kovácsa, Bokor Nándor készítette. Az újromán
stílusú templom háromhajós, két kereszthajóval. A templom belseje középkori jelleget
utánoz. A nyugati oldalon orgonakarzat húzódik.
Plébánia - A templom melletti
plébániaház a XVII. században
épült barokk stílusban. az épületet
1865-ben részben átalakították. Itt
őrzik az anyakönyveket. Ezek
egyikében olvasható Tolnay Antal
plébános bejegyzése Széchenyi
István haláláról és temetéséről. A
plébánia udvarában 18. századi
barokk szobor áll.

http://www.nagycenkikirandulas.hu
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A templom és plébánia épületegyüttese
Széchenyi-sírkápolna - A barokk stílusú sírkápolna 1778-ban épült. Bővítve és átépítve
1806-1810 között. Berendezés: orgona, szentély padjai, 1800 körül; oltár, gyóntatószékek,
1820 körül.

A nagycenki temető megnyitáskor, 1778-ban felépítettek egy temetőkápolnát. Ezt 1806-ban
gróf Széchenyi Ferenc fejlesztette tovább, és alakított ki ugyanitt családi sírboltot. A
munkálatok 1819-ig tartottak, a híres soproni építész Ringer József tervei szerint – a
temetőkápolnához klasszicista stílusú előcsarnokot építettek, valamint az ovális alakú kriptát
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megtoldották egy kereszt alaprajzú térrel. A kripta és a szentély azonban már 1810-ben
elkészülhetett, ugyanis ebben az évben a győri püspök áldásban részesítette az épület ezen
részeit. Később a pápa búcsúhellyé nyilvánította. Ennek költségeit Széchenyi Ferenc 3000
forinttal támogatta, a kripta fenntartására pedig alapítványt hozott létre, mely 1925-ig fedezte
a kiadásokat. A mauzóleumba utoljára 1977-ben temetkeztek, ám a fenti kápolna máig
ravatalozóként funkcionál.
Maga a kápolna klasszicista stílusú – bejárata dór oszlopok közt vezet; az oltárképen a
Feltámadt Krisztus látható; az oltár mellett aranyozott faragások és gyertyatartók, a bejárati
kapu feletti karzaton klasszicista orgona található; a mennyezetet freskó díszíti. A kriptába
vezető lejárat az oltártól jobbra nyílik. Itt – vagyis a kriptában – a Széchenyi család 102 tagja
nyugszik; többek között gróf Széchenyi Ferenc és neje Festetich Júlianna, gróf Széchenyi
István és neje Seilern Crescence, gróf Széchenyi Lajos és Pál… (csak, hogy a fontosabb
neveket említsem). Széchenyi Pál, kalocsai érsek mumifikálódott holtteste üvegezett tölgyfa
koporsóban fekszik. Vele szemben Széchenyi István koponyadarabja látható egy
vasládában. A temetőt elhagyva, befejezésül érdemes még megtekinteni azoknak a lengyel
menekülteknek a sírjait, akik a II. világháborúban, a magyarországi harcok során estek el.
http://www.nagycenkikirandulas.hu
Intézőlak – A volt majorság területén található földszintes intézőlak épülete empire stílusú,
1810 körül épült.

http://www.muemlekem.hu
Gázgyártó épület – Az egykori gázgyártó épületet 1815-ben építtette Széchenyi István. A
kastély világítását innen biztosították 1945-ig. Az épület ma lakóház.

http://www.muemlekem.hu
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MEGYEI ÉRTÉKTÁR - NAGYCENKI RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ – kulturális örökség,
valamint turizmus szakterület
A nagycenki római katolikus temető páratlan értéket képvisel a falusi temetők között, mert
egy kiemelkedő magyar főúri família, a Sárvár - felsővidéki gróf Széchényi család
temetkezési helye. Itt található a gróf Széchényi Ferenc által építtetett családi mauzóleum,
ahol a Széchényi család tagjai nyugszanak, köztük a legnagyobb magyar gróf Széchenyi
István. Különleges értéket képviselnek a Széchényi - család azon tagjainak emlékei, akik
nem a családi kriptában nyugszanak. (Széchényi Ferenc határozata alapján, illetve a kripta
telítettsége miatt.) Ezek közül a legkiemelkedőbb Széchényi Alajos síremléke, amely
Kisfaludi Stróbl Zsigmond alkotása, továbbá Stornó Ferenc tervei alapján készült családi
kripták.
Jelentős értéket képviselnek a Széchényi uradalom jószágigazgatóinak, gazdatisztjeinek,
valamint azon uradalmi alkalmazottak sírkövei, akiket az uraság Széchényi Ferenc
érdemesnek tartott arra, hogy hűségükért és munkájukért feliratos sírkővel emlékezzen meg
róluk.
A temető művészettörténeti értéket képviselő klasszicizáló és neogótikus sírkövei, és a XX.
század első felében készült öntöttvas síremlékek, az emlékezésen túl a múlt felidézését,
feltárását teszik lehetővé az érdeklődő kutatók, turisták számára. A sírkert elrendezéséből, a
sírok helyzetéből és felirataiból megtudhatjuk, kik voltak a falu egykori fontosabb
személyiségei, kik voltak azok, akik meg akarták örökíteni az utókor számára, hogy egykor itt
éltek és mivel foglalkoztak.
Különlegessége a temetőnek a II. világháború során a község lengyel menekült táboraiban
elhunytak és a harcok során elesettek síremlékei.

A nagycenki új temetőt 1778-ban szentelték fel. Érdekes módon fennmaradt első halottjának
neve, aki egy bizonyos kisfiú, Bene István volt. Mai területét és elhelyezkedését 1901-ben
alakította ki a Széchényi família és a község elöljárósága. A temető az 1950-es évek
közepéig a nemzetség tulajdonát képezte, majd átkerült a magyar államhoz. 1995-től a
katolikus egyház a tulajdonos. Egy kellemes és csöndes temetőséta alkalmával
megcsodálhatjuk a művészetileg is értékes klasszicista és neogótikus sírköveket – amelyek
közül nem egy kő, olyan személyiségé, akik magas tisztségeket töltöttek be a Széchenyiek

37
uradalmán, illetve a falu életében. Úgymint például Tolnay Antal plébános és Lunkányi János
uradalmi igazgató, no meg a Széchenyi család egyéb tagjai.

http://www.gymsmo.hu és https://tafofilia.blog.hu
HELYI VÉDELEM
A 2017-ben elkészített településképi arculati kézikönyv részletesen bemutatja település
épített örökségét, műemlékeit, védelemre érdemes elemeit. (108/2017.(XII.15.)
önkormányzati határozat Nagycenk Településképi Arculati Kézikönyv)
A település hatályos településképi rendelete (10/2017.(XII. 28.) önkormányzati rendelet)
alapján jelenleg nem rendelkezik helyi védettséggel a településen semmilyen épített vagy
természeti érték, szakrális vagy történelmi emlék.
Annak ellenére, hogy jelenleg nem részesül helyi védelemben egyetlen objektum sem, a
település épített és természeti örökségét a településképi arculati kézikönyv alábbi
fejezete nagyszerűen bemutatja.
„Nagycenk neve összeforrt a Széchenyi-családdal. Nagycenk és környéke a Széchenyicsalád birtoka volt. Itt élt gróf Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum megalapítója,
valamint fia, gróf Széchenyi István, "a legnagyobb magyar". Egykori falujuk ma is méltó
módon őrzi emléküket.
A Széchenyi-kastély Magyarország egyik legszebb vidéki kastélya. A park közepén álló
főépületben berendezett Széchenyi István Emlékmúzeum a Széchenyi-család életművével
ismerteti meg a látogatót. A kastély főbejáratától indul a 3 km hosszú Hársfasor.
A Nagycenki Széchenyi Múzeumvasút nosztalgiautazásra csábítja
mozdonyskanzen a magyarországi kisvasutak múltját idézi.

a kirándulókat. A

A nagycenki Szent István Római Katolikus Templom építtetője is a Széchenyi-család. A
templom előtti teret gróf Széchenyi István szobra uralja. Történelmi zarándokhelyünk, a
Széchényi Mauzóleum a közeli sírkertben található. Nagycenk múltjáról mesélnek az útmenti
barokk szobrok és a Népszavazási emlékkút..”
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Nagycenk neve sokaknak azonos
Múzeumvasúttal.

A településen számos már védett vagy
védelemre érdemes fasor található.

Nagycenk számos történeti örökséggel rendelkezik. Ezek közül nyilván az első a Széchenyi
Kastély és környezete, gazdasági épületei.

Istálló udvar bejárata. A Széchenyi Major a település szövetébe ágyazódik, hasznosítása a
jelen egyik legfontosabb feladat.

Ecce Homo, a leláncolt Krisztus az Iskola utcában. Kedves részlet a Tűzoltószertár
homlokzatán, Szt. Flórián.
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A kastélyhoz tartozó gázgyártó épület kéménye ma is áll. A
koordináták
alapján
helyszíneket
felkereső
amatőr
geográfusok kedvelt célpontja.

Érdekes építészeti elem Nagycenk házain a cenki „féltornác”. Kialakulásának építéstörténete
külön vizsgálatot érdemelne.

Természetesen jelen van a klasszikus tornác motívum, egyedisége dísztelen, lábazat és
fejezet nélküli kialakítása.
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Ugyanilyen dísztelen az országosan védett rk plébániaház épületének tornáca is.
Ha örökségről esik szó, legtöbben csak épületekre és műalkotásokra gondolnak. Pedig
örökségünk jelentős része kapcsolódik növényállományokhoz is, az útjaink mentén álló
fasorok, a tájba simuló erdősítések, a közterek, parkok, lakókertek fái, facsoportjai.
Nagycenk számos védett, védendő fasorral rendelkezik. Országos védelem alatt áll a
kastély előtti kettős hársfasor. Helyi védelemre javasoltak az eperfasorok a település
nyugati részén részben a belterülettel határosan, a Kisallé platánsorai és a temető előtti
tiszafák.
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A Széchenyi kastélytól induló, a Fertőboz feletti dombsor gerincéig vezető, mintegy 250 éves
hársfasor természeti, kultúrtörténeti és kertépítészeti, denrológiai érték, mely országos
védelemben részesül 1942-től. Felvételt nyert a Magyar Értéktárba, mivel hazánkban kivételes
ritkaságnak számít. Idős fasoraink zöme ma út menti, közutat, főutat, főutcát kísérő fasor. A
kettős hársfasor az egykori Széchenyi birtok markáns látványtengelye. A barokk kertépítészet
nagyhatású eszköze, amikor a fasor vagy allé a kerti térrendszerből kilépve jelölte ki a távoli
tájban az összetartozó elemeket, célpontokat (Széchenyi Béla és Erdődy Hanna síremléke).
Impozáns fasorok kapcsolták egybe a birtokrendszer különböző egységeit, kastélyokat,
települést. A fasor szép példa a barokk kert és a birtok, a park (vadaspark) közötti szerves
kapcsolat megteremtésére, hazánkban egyedülálló alkotás.A fertőbozi dombsorig húzódó
fasor 2,3 km hosszúsága szabad szemmel befogható távolság, a fasor átláthatósága
sajnálatosan sokat csökkent.
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Egyedi tájértékként nyilvántartott a település több idős faegyede (pl.szomorúfűz, vérbükk) és
útmenti platánsora (a kastélypark és a kastély nyugati oldalán lévő és a Hidegségre és
Fertőbozra vezető út melletti platánsorok).
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Szimmetrikus barokk kastélykert a süllyesztett szökőkútjával, geometrikus formáival nyírt
növényzetével, gazdag díszítésű labirintusaival.

A kastélyt nyugati, keleti és déli oldalról angol stílusú parkrészek övezik hatalmas, idős
fákkal, változatos fajtákkal, egzótákkal, ahol számos ritka fafajtát találhatjuk meg: van itt
egyebek közt tulipánfa, hamisciprus, himalájai fenyő, kaukázusi jegenyefenyő és óriás
mamutfenyő. Különösen szépek a 150 éves platánfák.
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A kastélyparkban számos idős, hatalmas faegyedet találunk. A parkoló mellett mammutfenyő
magasodik.

"Öreg bükk" Ökoturisztikai Rekreációs Park egy szoborgyűjtemény Nagycenken. A helyi
összefogás szép példája, a korábban a település közterületein felállított, a háborúkban
megrongálódott, eltűnt szobrokat felkutatták, restaurálták, felújították, és méltó
környezetben tárják a lakosok, turisták elé. A környezetbe illeszkedik a kavicsos gyalogút,
klasszikus fémvázas fa pad.
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Nagycenk látványa észak-keleti irányból. Szépen kirajzolódik a történeti településmag, a
házak megbújnak a település zöldfelületi elemei között. Ebből a nézőpontból a település
sziluettje harmónikus, melyet leginkább a légvezetékek rendszere és magasfeszültségű
kábelek és tartóoszlopok sora rontja.

Településszerkezet történeti kialakulása
A mai Nagycenk a hasonló nevű község és Kiscenk összeolvadásából keletkezett.
Útkereszteződés menti, keresztutcás, fésűs beépítésű falu. Az alábbi térképeken kiválóan
érzékelhető és értékelhető a településszerkezet fejlődése.
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Nagycenk településszerkezetét nagymértékben határozza meg a két egykori település,
Nagycenk és Kiscenk egyesítéséből származó hagyaték, ezek a településrészek térben ma
is elkülönülnek. A nagyközség két jól meghatározható központtal rendelkezik, az egyik a
Széchenyi tér, ami a Széchenyi utcát, az Iskola utcát, valamint a vasútállomáshoz vezető
utat köti össze, és a település kulturális központjaként funkcionál.

A másik központot a Vám, Gyár, Iskola és Soproni utca találkozásánál találjuk, ami
elsősorban az intézményi központja Nagycenknek.
Egy új településrésszel is rendelkezik a község, amit Széchenyi Village-nek hívnak. A
modern kialakítású, közművesített településrész Kiscenktől északnyugatra fekszik,
benépesítése és a telkek értékesítése folyamatosan zajlik.

Kiscenk elsősorban a turisztikai szolgáltatások és funkciók színtere, itt található a Széchenyikastély. A településen kiemelt figyelmet élveznek a zöld területek és zöldövezetek,
melyekből Nagycenken számos, jól elkülöníthető területet találunk.
A település magjai már 300 évvel ezelőtt kialakultak.
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Jelentős változás bő 200 évig nem történt. A Soproni, Vám, Gyár, Kiscenki utcák már ekkor
kialakultak, ma is a település gerincét alkotják. A mezőgazdasági terület megtartása úgy
tűnik fontos szempont volt. Kialakult az egy udvarban több lakás és ház, az önálló
gazdaságok szerepe nyilván csökkent. Az újabb jelentős változás a vasút megjelenése, ami
szerencsére ma sem szeli ketté a falut. A 84 és 85-ös út eddigi áldásos és bajos
következményei rövidesen elhagyják a belterületet, mivel új nyomvonalon, új autóút készül.
A háborús éveket követően, a közös tulajdonú gazdálkodás éveinek derekán, jelentős
fejlődésnek indult a Gyár utca és Soproni utca által határolt háromszög területe. A Kossuth,
Rákóczi utcák, a Dózsa krt. a korábbi településképtől eltérő jellegzetességekkel épült.
A Széchenyi Village és a falu nyugati oldalán készülő új lakóterület a legutóbbi évek
fejlesztései, a korábbiaktól teljesen eltérő településképpel.
Ipari terület a volt cukorgyár és a mellette lévő mezőgazdasági telephely, valamint a délkeleti
területen az autóbontó és annak környezete. A korábbi major területek egy része
használaton kívüli, területfelhasználása jelenleg és a jövőben is bizonytalan.
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Telekstruktúra
A
történeti
adottságokból
adódóan
Kiscenken ill. a Gyár utca és Soproni utca,
valamint
a
Széchenyi
tér
mentén
szalagtelkes keskeny telestruktúra maradt
fenn. A lakóházak mögött sorakoznak a
melléképületek, ólak, istállók, a telek
közepén áll hagyományosan a pajta és
mögötte folytatódik a kert. A hatályos
rendezési tervben jelölt tömbfeltásások,
telekmegosztások, a hátsókertek beépítése
még csak kevés helyen kezdődött el.

A központi részeken, az utak találkozásánál teresedések alakultak ki.
A későbbiekben kialakult külső településrészek területein, utcáin, szabályos telkeket,
sematikus teleosztásokat, utcahálózatot, négyzetes, azonos méretű telkeket találunk. Külön
meg kell említeni a Széchenyi Village területét, amely a település központi területétől távol,
szigetszerűen elhelyezkedő településréz, igen érdekes és a térség történelmi hagyományait
figyelmen kívül hagyó telekosztással kialakított lakóterület.
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A település magjaiban gyakoriak a besűrűsödések, amely besűrűsödés alól az
intézményterületek és kisebb léptékű gazdasági területek a kivételek.
A gazdasági és különleges területek telekméretei és telekalakítási nagyon változatos képet
mutatnak. Az ilyen funkciójú területeken 1 ha-os területek váltakoznak a 10-os területekkel.

Településkarakter elemek, építményrészletek, az alkalmazott anyaghasználat,
tömegformálás, homlokzati kialakítás bemutatása stb. a jóváhagyott Településképi
Arculati Kézikönyvben részletesen szereplő fejezetek, amelyeknek jelen leírásokban való
megismétlését szükségtelennek találtuk.

50
Egyedi tájértékek a településen

Egyedi tájértékként nyilvánított útmenti idős platánsorok Kisboz-Kiscenk műúton részben az
út mindkét oldalán és Kiscenk-Hidegség közötti műúton.
FHNP adatszolgáltatás alapján
Mamutfenyő
Országosan védett
eperfasorok
Kettős platánsor
Útmenti fasor

a Széchenyi kastély
parkjában
a 051 hrsz.-ú út
mentén
Kisallé
a Hidegségi út
mentén és annak
folytatásában

658/1 hrsz.
eperfasor

051 hrsz.

platánfasor
platánfasor

0222 hrsz.
705/1, 0165 hrsz.
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Útmenti fasor
Idős vérbükk
egyed
Két idős platán

Szomorú fűz
Széchenyi
kastélypark
Arany-patak
Kereszt
Kereszt
Kereszt

Kereszt

Kiscenki feszület

Kiscenki feszület
Kápolna
Nepomuki Szent
János emlékoszlop
I-II. világháborús
emlékmű
Iparosok
emlékműve
Mária szobor
Mária szobor
Széchenyi szobor
Pestisoszlop
Szent Kristóf
szobor
Pieta
Ecce Homo szobor
Emlékmű, szobor,
egyedülálló oszlop

a Fertőbozi út
mentén
Kiscenki úton a
kastély bejáratával
szemben
a 84-es főút és a
vasút
kereszteződében a
vasút két oldalán
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi kastély
parkja

platánfasor

0118/1 hrsz.

jellegfa

674 hrsz.

jellegfák

0234/1, 0238 hrsz.

jellegfa

449 hrsz.

Történeti kert
Kastélykert; kúriakert

658/1 hrsz.

az Újtag major felé
vezető út mentén
a Vasútállomás felé
vezető út mentén
a Szőlőkhöz vezető
út mentén

út menti kereszt

285 hrsz.
0268/6 hrsz.

út menti kereszt

02/6 hrsz.

út menti kereszt

a 84-es főút mentén
a gazdasági
területtel szemben
a Fertőbozi út
mentén a kisvasút
kanyarulatában
a Kiscenki utca 42.
sz. előtt
Soproni út közepe a
lakóházak után
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren
a Gyár u. Soproni u.
kereszteződésében
a Kiscenki utca 32.
sz. előtt
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren
a 84-es és 85-ös
főutak
csatlakozásánál
a Széchenyi István
téren
Iskola utca 14-16.
előtt
a Gyár utcai
közparkban

út menti kereszt

a 0284/1 és 0281/5
hrsz. utak
kereszteződésében
0238 hrsz.

út menti kereszt

0102/1

út menti kereszt

707 hrsz.
43 hrsz.

barokk stílusú, 18. sz.-i

449 hrsz.

emlékoszlop

449 hrsz.
344 hrsz.
707 hrsz.
449 hrsz.
449 hrsz.
449 hrsz.
078 hrsz.

Pietá-szobor, barokk,
1714. Erősen megújítva.
Ecce Homo-szobor,
barokk, 1663.

449 hrsz.
436 hrsz.
406/3 hrsz.
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Hűségkút
Kerekes kút
R.k. templom
R. k. plébánia

a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren
a Széchenyi István
téren

Bálintkúti-dűlő, Szt.
Antal kápolna
Széchenyi család
sírkápolnája

a Vasútállomás felé
vezető út mentén
a r.k. temetőben

Gróf Széchenyi
(Széchényi) család
mauzóleuma sírja
Széchényi Alajos
sírja
Széchényi-ősök
szarkofágja sírja

a r.k. temetőben

Fenesz Rezső sírja

a temetőben

Bokor Nándor sírja
Bokor Nándor
síremléke
Nagycenki
Köztemető
Sírkövek
Tömegsír,
egyedülálló sír,
kripta
Széchenyi István
Emlékmúzeum

a temetőben

Méntelep / Lovarda

a kastély mellett
található (Kiscenki
u. 3.)
a Vízimalom u.,
Vám u. Dózsa Gy.
körút által határolt
tömbben a volt
majorság területén

Intézői lak

449 hrsz.
449 hrsz.
Épült: 1860-1864. között
Tervezte: Ybl Miklós.
R.k. plébániaház, barokk,
18. sz. Részben átalakítva
1865-ben. Udvarában
barokk 18. sz.-i szobor.

449 hrsz.
447 hrsz.

02/6 hrsz
Széchenyi sírkápolna,
barokk, 1778. Bővítve és
átépítve 1806-1810
között. Berendezés:
orgona, szentély padjai,
1800 körül; oltár,
gyóntatószékek, 1820
körül.

452/2 hrsz.

452/2 hrsz.

a temető hátsó
falánál
a temetőben

452/2 hrsz.
452/2 hrsz.
Fenesz Rezső 1919-es
áldozat
Bokor Nándor feltaláló,
gépgyáros

452/2 hrsz.
452/2 hrsz.

a temetőben

452/2 hrsz.

a kisvasút
vasútállomásánál

671/1

Kiscenki u. 3.

Széchenyi kastély.
Gazdasági épületeiben
méntelep. Barokk, 1750
körül. Átépítve az 1800-as
évek elején Ringer József
és 1834-1840 között Hild
Ferdinánd tervei alapján
Gazdasági (mellék)épület

658/4 hrsz.

Földszintes empire stílusú
épület. 1810 körül épült

304/18 hrsz.

658/4 hrsz.
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Istálló II. (keleti
istálló)
Istálló I. (nyugati
istálló)
Nagyistálló

Egykori gázgyártó
épület

Régi lovaglópálya
Kisvasút múzeum

a Vízimalom u.,
Vám u. Dózsa Gy.
körút által határolt
tömbben a volt
majorság területén
a Vízimalom u.,
Vám u. Dózsa Gy.
körút által határolt
tömbben a volt
majorság területén
a kastélyt keletről
kerülő út (Kis Allé
u.) mentén

az Ikva partján a
Major utcában
a kisvasút
vasútállomásánál

Két hosszú istálló épület,
épültek 1840 körül.

304/17 hrsz.

Major, középrizalitos
empire, nagyistálló, épült
1810 körül.

304/17 hrsz.

Gyár; nagyüzemi épület
Egykori gázgyártó épület,
építtette 1815-ben
Széchenyi István; a
kastély világítását innen
biztosították 1945-ig.
Lakóház.
ma lovas pálya

653 hrsz.

558 hrsz.
671/1
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Szobrok, képzőművészeti alkotások, utcabútorok bemutatása szintén a jóváhagyott
Településképi Arculati Kézikönyvben, valamint a jelen dokumentum előző fejezetében
részletesen szereplő leírások, amelyeknek megismétlését szükségtelennek találtuk.
A település útmenti szobrai majd’ mindegyike országos védettséget élvez

.

Pestis oszlop

Szt. Flórián

A RENDEZÉS SORÁN TERVEZETT VÁLTOZÁSOK HATÁSELEMZÉSEA TELEPÜLÉSI
ÉRTÉKLELTÁRBAN SZEREPLŐ ELEMEK VONATKOZÁSÁBAN RELEVÁNS RÖVID ÉS
KÖZÉPTÁVON TERVEZETT VÁLTOZÁSOK ISMERTETÉSE.
A változások hatásai a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési
értékleltárban szereplő műemléki értékekre
Az értékleltárban szereplő elemeket érintő változások a település közép vagy rövidtávú
terveiben nem szerepelnek. A településképi rendelet hatálybalépésével, valamint a
szabályozási terv jóváhagyásával az értékes elemek (utcakép, utcahálózat, utcák
vonalvezetése, szélessége, védelemre érdemes településszerkezeti elemek, teresedések,
helyi védett értékek stb…) védelme biztosított lesz. A településképi rendeletben a történeti
településrész területén az épületeken a tömeg, tetőforma, nyílásrendszer, homlokzati
tagolások, részletképzés, anyag és színhasználat megtartását kell továbbra is szem előtt
tartani.
A szabályozási terv és a településképi rendelet együttesen biztosítja majd a történelmi
településközpont/településmag területén a településszerkezet, utcahálózat, telekszerkezet,
beépítési módok, épületmagasságok, anyaghasználatok, jellemző kerítések stb. történetileg
értékes elemei megtartását.
A nagyközség örökségvédelmileg értékes részén a védett területfelhasználás történelmi
folytonossága biztosítva lesz a rendezési terv és településképi rendelet előírásai által.
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Településhálózati szempontból a terv erősíteni szándékozik a nagyközség kistérségi központ
szerepét, amit a településközpont vegyes funkciójú területek, valamint gazdasági (ipari
gazdasági, általános gazdasági) funkciójú területek ill. bányaterületek nagy kiterjedése is
jelez. A térségi szerepkört kívánja erősíteni szabadidős területek, sportolási célú területek
kijelölése is a településen. Ezen területfelhasználások területi kiterjedése a hatályos
településrendezési tervhez képest nem változik. Ennél fogva a településrendezési terv
jelentős tájhasználati jellegű változásokat nem okoz. A település rendezési tervének teljes
felülvizsgálata során a településkép feltárulása a terv hatására alapvetően nem módosul. A
megengedett építménymagasságok, elhelyezhető épületek, funkciók alapvetően nem
változtak az egyes területeken. A településkép mai domináló elemei az Arany-patak
völgyébe, valamint a két patak közti dombhátra települt épülethalmaz, amelyből kiemelkedik
a templom, a kastély és az utak mentén futó fasorok, hársfasorok és eperfasorok. Ahol
szükséges vagy kívánatos volt ott a rendezési terv telken belüli kötelező növényezttelepítés
előírásával határolja el az egyes egymást esetlegesen zavaró funkciókat ill. segíti elő az
egyes épületek, építmények tájba illesztést.
A településszerkezet tervezett változtatásai a település tájszerkezetére kedvezőtlen hatással
nincsennek, a hatályos településrendezési tervhez képest a beépített területek aránya,
kiterjedése nem változik. A külterület jellemzően mezőgazdasági hasznosítása továbbra is
megmarad.
Az értékleltárban szereplő műemlékek közül a kastély épületegyüttese, a Széchenyisírkápolna, a templom és a plébánia épülete kiváló állapotban van, szépen felújított és
karbantartott épületek, amelyek fenntartása, karbantartása és megújulása folyamatosan
biztosított. A műemlék kastélypark fenntartása, karbantartása és megújulása szintén
folyamatosan biztosított. A gázgyártó épület és az intézőlak épületei magán tulajdonban
vannak. Az intézőlak felújításra került, fenntartása, karbantartása remélhatőleg folyamatosan
biztosított lesz a jövőben is. A körülötte lévő istállóépületek (amelyekről lekerült a műemléki
védettség) nagyon rossz állapotban vannak. Az épületek sorsa egyelőre bizonytalan. A
megújulásukra reményt adhat, hogy a jelenlegi tulajdonos nyugdíjasotthon kialakítását
tervezi a területen az épületek felhasználásával, a régi telepítési mód megőrzésével. A
gázgyártó épület sorsa szintén bizonytalan, az épület állaga erősen leromlott.
Összefoglaló
A település hagyományaihoz híven a kulturális örökség emlékeit védeni kívánja, amely
védelem településrendezési eszközeit a szabályozási tervben és a településképi rendeletben
meghatározza. Az alkalmazott előírások a kulturális örökség elemeinek értékőrző
fenntartását, fejlesztését, bemutatását, használatát kívánják elősegíteni.

Németh Géza
építész

