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1. ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT
1.1

A település történeti leírása

(a történeti település- és tájszerkezet

alakulása, a történeti településmag)
Somogy megye északi részén a Balatontól 23 km-re Belső-Somogyban a Marcali-hát kistáj
keleti oldalán a Sári-csatorna és a Boronka patak között terül el Mesztegnyő. A terepfelszín
enyhén hullámos, szél formálta észak-déli irányú homokbuckák között észak-déli irányú
vízfolyások vezetik a vizet észak felé, a Balatonba. A falutól délkeletre lévő háborítatlan
természeti környezet napjainkban Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetként természetvédelmi
terület, ahol ritka és védett növény- és állatfajok élnek. A település belterületét nyugatról
halastórendszer öleli körbe.

Ez a vidék már az őskorban is lakott volt, Mesztegnyő területén rézkori és kora bronzkori
cserépdarabokat találtak. A római korban fontos útvonal (Szombathely-Pécs) haladt
keresztül a területen. A népvándorlás korában hunok, majd germánok telepedtek meg a
vidéken. A honfoglaló magyarok 900. körül jelentek meg ezen a területen, előbb a Bő
nemzetség, aztán Koppány birtoka lett a terület.
Mesztegnyő környékén több Árpád-kori és középkori település nyomait figyelték meg, a
Pusztaszentegyházi dűlő neve a középkori templomra utal.
A középkorban a vidék sűrűn lakott volt, Mesztegnyő őse a mai falutól délre települt, de
elpusztult a török uralom alatt. A falu első írásos említése az 1332-1337. évi pápai
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tizedjegyzékben történt, a plébánia papjának adófizetéséről írtak. Egy 1374-ből származó,
birtokperről szóló oklevélben a mesztegnyei szőlőültetvényt említik.
A falu első ismert birtokosa a XIV. század végén a Mesztegnyei Szerecsen család volt,
azonban hűtlenség miatt 1408-ban a birtokot Zsigmond király elkobozta és a Gordovai Fancs
családnak adományozta. A későbbiekben többszöri birtokosváltás történt, néha vérre menő
birtokvillongás történt. A birtokos váltások ellenére a település fejlődése zavartalan volt.
A mai település területén több puszta és lakott hely is létezett, mára azonban kihaltak,
eltűntek, illetve Hosszúvíz önálló település lett a XX. század első felében.
1466-ban országos vásártartási jogot szerzett mezővárosként a fejlett mezőgazdasággal és
szőlőműveléssel rendelkező település, amely akkor még a mai falutól délre lehetett. Szent
Miklósnak szentelt plébániatemplomáról 1476-ban írtak. A Domonkos rendi szerzetesek
számára a Szentszék engedélyével házat építettek a templom mellett. A kolduló rend
megjelenése városias jellegű településre utal.
A XVI. században több birtokos osztozott a településen. 1542-ben 18 adózó portáról írtak. A
plébániatemplomát erődített helyként, a török elleni védvonal láncszemeként említik 1555ben, de 1558-ra már a törökök kezére került. Az 1583. évi adólajstrom szerint
Mesztegnyőnek egyetlen portája volt csupán. Mesztegnyő, mint számtalan somogyi falu
teljesen elpusztult a közel 150 éves török uralom alatt.
A hódoltság után a visszatérő lakosság Mesztegnyőt nem az elpusztult falu helyén, hanem
attól északabbra a mai település helyén kezdte felépíteni. 1702-ben már 16 adózó háztartást
írtak össze. A török hódoltság után a Zankó (Sankó) testvérek birtoka lett Mesztegnyő,
azonban a Rákóczi szabadságharcban való részvételük miatt a király az osztrák Harrach
családnak adományozta, majd a felvidéki származású Hunyadyak vásárolták meg a birtokot.
Mesztegnyővel együtt húsz falu tartozott az uradalomhoz, amelynek központját Kéthelyen
alakították ki.
1740-ben alapítottak iskolát a faluban. Az 1743. évi egyházlátogatás két romos templomot
talált a településen. 1744-ben alapította a birtokos, Hunyady Antal a ferences templomot
Nepomuki Szent János tiszteletére. A templom alapkövét 1750-ben tették le, de az építés
még 1757-ben is tartott. A kolostor és a templom építésében részt vettek a faluba hívott
ferences szerzetesek is. Még az építés közben, 1772 előtt átalakították a templomot,
alacsonyabbra vették, ablakokat falaztak be, a déli ablakokat hegedű formájúra cserélték a
nagyobb bevilágítófelület érdekében. A templom berendezése még később készült el. Az
osztrák festő, Dorffmaister 1772-ben fejezte be a templom belső terének festését. A
templom déli bejárata mellett a szerzetesek kriptáját építették meg, a főoltár melletti külső
bejáratú kriptába pedig a Hunyadyak temetkeztek. A templomot Nepomuki Szent János
tiszteletére szentelték fel.
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A kolostor 1778-ig elhúzódó építéshez felhasználták a középkori templom tégláit is.
Eredetileg a kolostor a templommal együtt négyzetes beépítéssel udvart zárt közre. A
kolostort a ferences szerzetesek mindössze 28 évig használhatták, mert feloszlatták a rendet.
A szerzetesrendek feloszlatása után katonai kórház működött a kolostorban, majd 1806.
után visszaszerezte a Hunyady család és az uradalom munkásainak lakóházaként használták.
A kolostor keleti szárnyát és a templom északi oldala melletti folyosót 1815-ben lebontották,
így a belső udvar nyitottá vált kelet felé. 1872-ben a Szent Vince rend apácái költöztek a
kolostorba és egészen 1948-ig leányneveldét és óvodát működtettek benne, sokat segítettek
a mesztegnyői emberek életén.

Az 1767. évi úrbérrendezés idején 47 adózó családdal számoltak. Az uradalomhoz több falu
és major tartozott. A majorsági birtokon dolgozók számát növelték tudatos betelepítéssel,
1771-ben irtástelkeken 38 új telket (mai Ladi János utca) alakítottak ki, ahova 58 családot
telepítettek, akik főleg cseh nemzetiségűek voltak. 1789-ben 590 főre nőtt a népesség
száma.
A lakosság fő megélhetési forrása a földművelés volt, de jelentős volt az állattartás is, illetve
a szőlőművelés. A Hunyady uradalom bevételeit igyekeztek növelni és korszerűsítésre
törekedtek. Az uradalomban a földművelés mellett az állattartásnak volt nagy jelentősége,
főleg juhokat és a szarvasmarhát tenyésztettek. A birtok dolgozóinak számát folyamatos
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betelepítéssel növelték, sváb és cseh családokat költöztettek a faluba. A földbirtokos
Hunyady család egyre nagyobb szerepet játszott a megye közéletében is.
Mária Terézia urbárium rendelete tovább nehezítette a jobbágyság életét, a földesúr a közös
használatú területekre is jogot formált. A betelepítésekkel még kevesebb föld jutott a helyi
parasztságnak.

1. Katonai felmérés 1763-87
Észak-déli tengelyű egyutcás falu látható a térképen, az utca déli végén állt a négyzetes
kolostor és templom együttese. Az utca északi végén, annak nyugati oldalán rövid zsákutca
szerepel, aminek mára nincs nyoma a településszerkezetben. A mai külterületen több
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épületcsoport is látható. A temetőt szinte a mai helyével azonosan jelölték. A falu körül
patakok, mocsarak és több tó, mocsár is látható a hatalmas erdőség mellett. A településtől
dél-nyugatra jelentős nagyságú szőlőterületet ábrázoltak, amelyet nagy valószínűséggel az
erdő kiirtásával alakítottak ki, mert háromoldalról erdő határolja.

1789-ben a településen 62 adózó háztartást írtak össze, volt tanítói és paplak, illetve három
árendás ház és tizenkét uradalmi ház állt, összesen 80 lakóház.
Vályi András 1799-es országleírásában így szerepel Mesztegnyő: „Magyar és sváb falu
Somogy Várm. földes Ura G. Hunyady Uraság lakosai katolikusok, kiknek Szentegyházokban
az előtt a’ Klastromban lakozó Sz. Ferentz Szerzetbéli Atyák vitték véghez az Isteni
szolgálatot, n. ny. Szenyer, d. Davidis puszta, n. k. Libity pusztával határos, határja 2
nyomásbéli, búzát, rozsot és akár minémű tavaszi veteményt meg terem, erdeje jó, és nagy
van, szőleje is alkalmatos bort terem, piatza Kanizsán.”
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2. katonai felmérés 1806-69
A térképen jelentősen megnövekedett települést látunk, több település irányából idevezető
utakkal. A Nagybajom és Böhönye felé vezető utakat azonosan ábrázolták. Kialakult a
háromszög alakú vásártér a kolostorral szemben. Az útra merőlegesen nyitottak új utcát a
betelepített cseh és morva emberek számára. A kolostornak már hiányzik a keleti szárnya, de
körülötte hangsúlyosan ábrázolták a kolostorkertet. Meglepő módon a tavakat nem
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ábrázolták a térképen. A Sári-vízen malom működött, az odavezető út neve, a Malom-köz
őrzi az emlékét.
Az 1820-as évek közepére 630 fő volt Mesztegnyőn a lakosság száma, akik 82 házban laktak.
Az uradalom fejlesztése miatt 76 zsellércsaládot telepítettek a faluba. A kolostor kertjében
palánkkal bekerített gyümölcsöst ültettek. A faluban kézművesek többféle hagyományos
szakmát (bognár, takács, kovács, molnár, mészáros, kocsmáros) űztek. Jelentős tevékenység
volt az erdőgazdálkodás. Méhészkedéssel, halászattal is foglalkoztak. Az uradalmi
majorságokban pedig a juhtartás és a szarvasmarhatartás volt a jellemző.
A határ szűkössége miatt a betelepítéseket sérelmezték a jobbágyok, a birtokrendezéssel is
csökkentek a földjeik, legelőik, a robot-terheik pedig növekedtek. A jobbágyok helyzetének
romlása elégedetlenséghez vezetett, a katonaállítási törvény hatására 1840-ben
parasztlázadás tört ki a faluban. A pandúrok hét férfit lelőttek, 23 embert megsebesítettek.
A zendülők egy részét megbotozták és 53 parasztot a vármegyei börtönbe szállítottak.
Összesen 12 halálos áldozata volt a parasztzendülésnek. A zendülés emlékére Mesztegnyő
Község emléktáblát állíttatott, minden évfordulón megemlékeznek a lázadó ősökről.
A XIX. sz. elején a Hunyady család fiúiskolát építtetett, amely 1974-ig működött oktatási
épületként.
Fényes Elek 1851-ben írt Magyarország geographiai szótárában így ír: „Mesztegnye magyar
falu, Somogy megyében, 959 kath. lak., paroch. szentegyházzal, szép erdővel, termékeny
határral F. u. gr. Hunyady József út.p.Marcali”
1855-ben kolerajárvány tört ki és a mesztegnyői plébániakörzetben – Gadány, Kelevíz és
Hosszúvíz is hozzá tartozott - 112 halálos áldozatot követelt. A halálos járvány emlékére
állították a falu közepén a Szenvedő Krisztus szobrát.
A jobbágyfelszabadítással a parasztok több földhöz jutottak, de jellemzően keveseknek
biztosított megélhetést. Az uradalom azonban szépen fejlődött, főleg az állattartás volt a
jelentős.
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1859. évi kataszteri térkép
A kataszteri térképen a régi utcára merőlegesen, a betelepített lakók számára nyitott keletnyugati tengelyű, egyenes vonalú utca szabályos telkei már beépültek, fésűs beépítéssel. A
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templomtól délre levő grófi tulajdonú Pajtás kertben jelölték a pajtákat. A háromszög alakú
téren több épületet, utat jelöltek. A Sári-víz mentén vízenyős területet ábrázoltak.

3. katonai felmérés 1869-87
1870-ben a népesség száma már 1393 főre növekedett. A lakosság között a földművesek
mellett már többféle kisipari és kereskedelmi tevékenységet folytatók is megjelentek. A
közigazgatás átszervezésével 1872-ben Mesztegnyőn lett a körjegyzőség, négy szomszédos
falu tartozott hozzá. A Hunyady család a kolostorba a Szent Vince rend apácáit telepítette be,
akik a térség leánynevelési és oktatási feladatait is ellátták.
Az 1880-as években több egyesület alakult a településen, aktív közösségi élet folyt.
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1893-ban a falu keleti oldalán építették a Somogyszob-Balatonszentgyörgy vasútvonalat,
amely elsősorban az uradalom számára volt előnyös, a településszerkezetet nem
befolyásolta.
Az 1900. évi népszámláláson 1929 mesztegnyői lakost számoltak össze, akkoriban a házaknak
egynegyede épült téglából, a többi vályogból vagy sárból tapasztott ház volt, a lakóházaknak
több mint a felét náddal vagy zsuppal fedték. Az 1910-es évektől már téglagyár is működött
Mesztegnyőn.
A század elején a nehéz megélhetés elől több család kivándorolt Amerikába, később közülük
a tehetősebbek támogatták a falut.
Az I. világháborúba bevonult 150 katonából 65-en hősi halált haltak, a neveiket a templom
bejárata mellett elhelyezett két kőtáblán örökítették meg.
A Tanácsköztársaság alatt munkástanács alakult, később a tagjait börtönbe zárták vagy
megölték.
Hosszúvíz puszta különvált Mesztegnyőtől és önálló község lett 1924-ben, így a falu
népessége 1925-ben 1517 főre csökkent. A lakosság két rétege, a tehetősebbek és a
zsellérek, cselédek között óriási szakadék volt. A gróf igyekezett a cselédein segíteni,
cselédlakásokat épített és a szegények számára házhelyeket alakított ki a földjeiből a falu déli
részén (ma Hunyadi János és Béke utca).
1925-ben a Hunyady grófok gőzmozdonnyal működő gazdasági kisvasutat építtettek, a
halastavak megközelítésére és faanyagszállításra. Napjainkban meghosszabbított
nyomvonalon idegenforgalmi célokat szolgál a csodálatos természeti környezetben haladó
kisvasút.
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Magyarország katonai felmérése 1941.
A térképen a településtől keletre megépített vasútvonal ábrázolása hangsúlyos, a
vasútállomáshoz a történeti utcára merőlegesen nyitottak utat. A korábbi utakhoz képest
jelentős eltérés, hogy a főutca nyugat felé, derékszögben Szenyér felé elkanyarodva
hangsúlyosabb jelölésű. A falu déli részén kialakított két utca már beépült házakkal. Az
egykori grófi tulajdonú Pajtás kert még beépítetlen. A Sári-csatorna tórendszerét és a
Boronka patak tavát is jelölték.
Somogy megye középső részén a II. világháborúban négy hónapig tartó állófront alakult ki,
amelynek része volt Mesztegnyő is, több Belső-Somogyi településsel együtt. A falu
lakosságát kitelepítették, illetve elmenekültek, de mégis nagyon sokan meghaltak. A front
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elvonulása után a felrobbanó aknáknak sok áldozata lett. Az épületállományban óriási
pusztulás történt, szinte rommá vált a házak nagy része. A barokk templomban és a
kolostorban is hatalmas károk keletkeztek, rengeteg aknatalálat érte, a torony félig leégett a
bombatalálattól. A házak újjáépítése évekig eltartott. A grófi uradalom cselédsége földhöz
jutott a földosztáskor és új utcákat nyitottak lakótelkek számára. A Hunyady család kétszáz
éves birtoklásának vége szakadt. 1948-ban államosították a halastavakat, a malmot és a
zárdában működő iskolát. Az 1950-es években épültek a mai Ady Endre, József Attila, Dózsa
György, Petőfi és Táncsics utcák, illetve a Pajtás-kert területén a Kossuth Lajos utca.
Az 1956-os forradalom hírére Mesztegnyőn nemzeti bizottság alakult, elkezdték kialakítani
az új hatalmi rendszert, ám nem sok intézkedést sikerült tenni. A forradalom leverése után
visszaállt a korábbi rendszer, a bizottság tagjait megbűntették.
A villanyt 1957-ben vezették be a faluba. A termelőszövetkezet 1959-ben alakult meg, a
falunak a növénytermesztés és az állattenyésztés biztosította a megélhetést. A tsz-ben
kisebb üzemi tevékenységek is folytak.
A hatvanas évek elején megszervezték az autóbuszközlekedést.
1965-ben épült fel a kultúrház, színpados nagyteremmel és itt helyezték el a községi
könyvtárt.
A rendszerváltás után a mezőgazdaság mellett a falusi turizmus fejlesztésére törekszenek. A
közösségi és kulturális életet a Faluház szervezi. A település sajátossága a sok faszobor,
amelyek nagy része a helyi fafaragótáborban készült alkotás.
Az iskolaként működő egykori zárda kertjében épült a 1990-es években a sportcsarnok. A
volt fiúiskola 1993-ban felújított épületében a Faluház, közművelődési intézmény működik, a
Mesztegnyői Honismerti Egyesületnek és a helytörténeti gyűjteménynek biztosít helyet.
Mesztegnyő közigazgatási központ is, a közös hivatalhoz még hat település tartozik.
A történeti tájszerkezetet a természeti adottságok és a területhasználat határozta meg. A
Marcali hát keleti oldalának enyhén hullámos terepfelszínű, az észak- déli irányú
homokbuckájának két oldalán patakok, a Sári-víz és a Boronka patak gyűjti össze a vizet és
szállítja a Balatonba. A két patakon mesterséges halastavakat építettek a XIX. században. A
hosszú domb gerincén haladó út két oldalán építették fel a házaikat az emberek, szabályos
útifalu volt. A népességszám növekedése új utcák nyitását tette szükségessé. A történeti út
keleti oldalán egyenes vonalú, szabályos telekosztású utcákat építettek. A XX. században a
vasútállomás környékén építettek új utcákat, ám a vasútállomás így sem tudott szervesen
kapcsolódni a településhez.
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Mesztegnyő természeti értékekben gazdag település. Egykor berek volt a területén, annak
maradványa az erdős, mocsaras, nádasos, halastavas táj. Kb. 2 hektár területű ex lege védett
lápterület található a belterülettől délkeletre a Homokpusztai út mellett.
A falutól nyugatra levő dombok lankáin telepítették a szőlőket, megalapozva a sokáig
jelentős bortermelést. A bortermelésnek középkori hagyománya van. Az Öreghegy és az
Újhegy elnevezés a bővülő szőlőterületre utal. 1873-ban filoxéra-járvány elpusztította a
szőlők nagyobb részét, ám francia oltványokkal sikeresen újratelepítették. Mára a
szőlőművelés elveszítette jelentőségét, kevés a megművelt szőlőt, az elhagyatott présházak
között egyre inkább a szántóföldi művelés terjed.
A mai mesztegnyői közigazgatási területen egykoron több puszta, major is állt, az uradalmi
majorsági állattartás különálló majorok létesítését indokolta. 1924. előtt Hosszúvíz község is
Mesztegnyő pusztája volt.
A település közigazgatási területének keleti részét ma is jelentős nagyságú – ma már
tájvédelmi körzetként védett – erdőterület foglalja el. Láprétek, fűz- és égerlápok, ligeterdők,
gyertyános és tölgyes erdők, cseres tölgyesek, homoki gyepek alkotják a védett területet.
Az erdőgazdálkodásnak Mesztegnyő életében történelmi hagyománya van. Az erdei kisvasút
mára elveszítette gazdasági szerepét, turisztikai célokat szolgál.
A mesztegnyői táj különlegessége a halastórendszer, amelyet a XIX. sz.-ban alakítottak ki a
Sári-vízen és a Boronka patakon, illetve mellékágaikon. A füzér-szerűen létesített halastavak
meghatározó táji elemek, a belterületet nyugatról füzér-szerűen ölelik körbe. Az erdők
között több halastavat létesítettek, páratlan szépségűek az erdőkkel övezett tavak.

15

A tájban jelentős szerepe van az értékes növényállománnyal rendelkező temetőnek, amely a
főúttól keletre terül el és már a XVIII. századi térképeken is szerepel, a mai napig itt
temetkeznek. A szép fekvésű temetőben egyedi szépségű síremlékek állnak.
A külterület nyugati része kivételével a közigazgatási terület tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő terület. Természetközeli területek sokasága járul hozzá a mesztegnyői
táj szépségéhez.
Mesztegnyő sajátos egyutcás falu volt a Böhönye-Marcali út mentén, kifejezett központi
településmag nélkül. A jobbágyházak alkotta utca déli végén épült a XVIII. században a
kolostor és a templom. A barokk épületegyüttessel szemközt lehetett a vásártér, a
jellegzetes háromszög alakú tér az utak találkozásánál alakult ki. A templom és a kolostor a
méretei miatt is domináns központi eleme lett a falunak. Az egykori vásártér beépült, a
zöldbe ágyazott középületek már inkább utcaszerű karaktert alkotnak. A templommal
szemközti mai faluház lehet a falu legrégebbi épülete, állítólag a kolostor építői számára
készült, később alakították iskolává. A templom és a kolostor épületegyüttesén, illetve az
iskolaépületen kívül már csak a XX. század épületei állnak a nehéz történelmi múlttal
rendelkező településen.
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1.2 A település régészeti örökségének felmérése
A település története:
A település régészeti múltjára vonatkozó adatok a Rippl-Rónai Múzeum Régészeti
Adattárában, a III/14 tételszám alatt találhatók. Ezen adatok szerint Mesztegnyő területén az
újkőkor (neolitikum) idején már ismerünk emberi település nyomokat. A falu térsége az
őskor további részében is lakott helynek számított, egy itteni agyagbányából rézkori és kora
bronzkori cserépedény töredékek kerültek elő. A vidék az ókorban különösen jelentős
szerepet játszhatott, a római korban feltehetően a Szombathely-Pécs közötti forgalmas
kereskedelmi útvonal is végighúzódott a majdani település területén. A határban egy
bronzfibulára is bukkantak, s egyes feltételezések szerint a mai Sósgátpuszta földjének mélye
egy elfeledett római település maradványait rejti. A régészeti terepbejárással azonban itt
bronzkori és középkori településmaradványokat azonosítottak. A honfoglalás időszakában a
területet a Bő nemzetség vette birtokába, majd 955-ben Koppány vezér birodalma lett.
Legyőzése után István király szervezte vármegyévé Somogyot. Valószínűleg ekkortájt
szenteltek Mesztegnyőn templomot Szent Miklós tiszteletére, s a patrónus neve még a
bizánci kereszténység emlékét őrizte. A környéken a kora középkorban idegenből
betelepített hospesek alapozták meg a szőlőművelést, bortermelő vidékké változtatva az
Öreg-hegyet is.
Első ízben 1329-ben, a dencsi malom eladása ügyében hallunk a faluról, majd az 1332–37.
évi pápai tizedjegyzékben fordul elő, bár feltehetően már korábban is létezett, mivel a 15.
században már oppidumként említik a települést. Plebániája a segesdi főesperesség alá
tartozott. Papja, Domonkos 1333-ban 66 kis dénárt, 1334-ben 5 garast fizetett. 1359-ben két
ízben is említik Tamás mesztegnyői papot és balatonszögi (de angulo Balatin) esperest. A
balatonszögi esperesség (vicaria) területe a Balaton-Segesd vonal mentén húzódott a
Marcali-hát nyugati oldalán, Szakácsi és Tapsony falvakon át, másik oldalát a somogyvársegesdi út képezte, és Puszta- kovácsi, valamint Somogyfajsz érintésével a Marcali-hát keleti
oldalán haladt. Ennek lehetett ekkor központja Mesztegnyő. A középkori település helyét a
mai Landipuszta, Pataksűrű és Gátra-dűlő környékére feltételezik, amely fejlett
mezőgazdasága és szőlőkultúrája révén mezővárosi rangot szerzett, 1466-ban már országos
vásártartási joggal is rendelkezett. A mezőváros a 14. században a Mesztegnyői Szerecseneké
volt, azonban 1408-ban Zsigmond a birtokot hűtlenség miatt elkobozta és a Gordovai
Fancsoknak adományozta. Hosszas viaskodás után végül utóbbiak szerezték meg a hatalmat.
A XV. század végére épült fel a domonkosrendi kolduló barátok által alapított első kolostor.
1476. augusztus 16-án Szentey György supplicatiójára érkezik a pápai engedély, miszerint a
domonkosok számára Mesztegnyőben házat kíván alapítani, és ennek egyesítését kéri a
Szent Miklós-plébániatemplommal, amelynek kegyura. 1555-ben Nádasdy Tamás a kolostort
az erődített helyek között említi. Mesztegnyő erődített kolostorával a török elleni védelmi
vonal egyik láncszemét alkotta, amely 1558-as eleste után a koppányi szandzsák
fennhatósága alá került. Az 1583. évi adólajstrom szerint mindössze 1 portája volt.
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A szerzetesek szétszéledése után a hódoltsági lakosok hitéletét a licenciátus világi papsága
ápolta, a reformáció terjedését pedig megakadályozta a XVII. század második felétől itt
tevékenykedő andocsi jezsuita misszió. Somogy megye Kanizsa 1690-es visszavétele nyomán
szabadult fel a török uralom alól.
A visszaszállingózó lakosság Mesztegnyő jelenlegi helyén, a régi falutól kissé északabbra
hozta létre új települését. A helység a török alóli felszabadulás óta viseli az állandósuló
Mesztegnye névalakot, amely a népi értelmezés szerint meszes teknő alakú völgyéről kapta
nevét: „Meszesteknyő”. 1692-ből ismert első újkori pecsétje ekevasat és csoroszlyát ábrázol,
s az újonnan emelt falvacska 1702-ben már 16 portát számlált. 1733-ban a felvidéki eredetű,
Hunyady grófok részben örökségre hivatkozva, de elsősorban vásárlás révén, Harrach
Rajmund gróftól, szerezték meg a Mesztegnyőt is magába foglaló kéthelyi uradalmat.
Hunyady Antal 1747-ben hozatta ide a ferenceseket, majd nekilátott a kolostor és templom
újjáépíttetéséhez. A barokk templomot a kegyúr felvidéki gyökeréből eredően a csehek
körében népszerű szent, Nepomuki János tiszteletére szentelték fel. A középkorban több
templom is állt Mesztegnyő területén. A jelenlegi plébániatemplom és kolostor az 1476-ban
még álló, de a hódoltság alatt sorsára hagyott Szent Miklós templom és domonkosrendi
kolostor romjain épült újjá. (Az építkezéshez a középkori templom tégláit is felhasználták.)
A Hunyadyak a XIX. század elején zajló napóleoni háborúk fokozott gabona- és gyapjúigénye
miatt növelték a majorság méreteit. A gazdálkodás súlypontja a juhtartásra tevődött át,
megjelentek az első pusztai települések. A fejlesztések miatt a faluba előbb svábokat, majd
cseheket telepítettek le, külön telkeket hasítva ki részükre. A korszakban Mesztegnyő ismét
mezővárosi rangra emelkedett, 1836-ban a lakosok száma már 675 fő volt. Az 1848-as
forradalom és szabadságharc eseményeiből plébánosa, Koller József irányításával
Mesztegnyő is kivette a részét. A majorság folyamatos terjeszkedése miatt a XIX. század
végére túlsúlyba kerültek az 5 hold alatti törpebirtokosok, akik számára a fő megélhetést a
szőlő- és kertgazdálkodás jelentette. Elsősorban rájuk mért óriási csapást az 1873-as
filoxérajárvány, amely elpusztította az Öreg-hegyi szőlőültetvényeket. Néhány tönkrement
család ezért kivándorolt, míg egy helyi szőlőműves, Krokovics Lajos, dél-franciaországi
rezisztens oltványok betelepítésével újra virágzásnak indította a mesztegnyői Öreg-hegyet.
Az uradalomban továbbra is dominált a juhtartás, de a fajtaváltás következtében már
nagyobb arányban tenyésztettek sertéseket és tejelő marhákat is. Új gazdasági ágazatként
beindult a modern erdőgazdálkodás, a részben mesterséges tavak halászata, s a kaposvári
cukorgyár megrendelésére jelentős tényezővé vált a cukorrépa termesztése. A nagyarányú
árutermelés kibontakozását elősegítette a Mesztegnyőt is átszelő, 1893-ra kiépült
Balatonszentgyörgy-Somogyszob vasútvonal. A XX. század elején átadott erdei kisvasút
szintén a fa- és halszállítás megkönnyítését szolgálta a MÁV vasútállomásra.
A községhez a következő lakott helyek tartoznak: Búsvár-puszta, Hosszúvíz-puszta, mely
1835-ben a gróf Hunyadyaké. – Landi-puszta (azelőtt Edde), mely már 1733-ban fennállott,
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szintén a Hunyadyak birtoka. László-major, Öreghegy, Soponya-puszta, Sósgát-puszta,
melynek helyén feküdt a hagyomány szerint Nemes-Apáti falu. Vajdahomok-puszta.
Mesztegnyőtől délre feküdt Agáros falu, mely az 1408–1498. években a Gordovai Fancs
család birtoka volt.
A ferences kolostortemplom, az általános iskola és az óvoda épületeivel határolt plató a
középkori erődített kolostor nyomait őrzi. Az erődítés maradványa leginkább a Malom köz
déli oldalán, a játszótér melletti 4 méter mély és 15 méter széles ároknál figyelhető meg,
amely a vízműnél a Sári-csatorna patakvölgyébe torkollik, ami nyugat felől határolta a
kiemelkedést. Mesztegnyő délnyugati, szenyéri határában, a 68-as út két oldalán, Hedve
erdőtől északra Árpád-kori településnyomok a valamikori (Mesztegnyő-)Edde nevű falura
utalnak, melynek temploma ettől északkeletre, a Középső-dűlőben (Pusztaszentegyháza) állt
(Egyházas-Edde), ahonnan gyűrűk és dénárok is származnak.
A középkori településszerkezetének változásait Aradi Csilla dolgozta fel: „Az összegyűjtött
adatok szerint valószínűnek tűnik, hogy a középkori oppidum kiterjedése mind keleti és déli
irányban jelentősen meghaladta a 18-19. századi méreteket, sőt az I. katonai felmérés
alapján északnyugat felé is találhatunk egy kisebb, valószínűleg még középkori eredetű
településrészletet, amely a későbbiekben elsorvadt. A történelmi településszerkezetre utaló
nyomok a mai Szabadság tér és Vörösmarty u. mentén maradtak fenn, ezek további
védelmét, megőrzését mindenképp szem előtt kell tartani. Ugyancsak fontos a
kolostorterülettől északra, a malom felé kiinduló út (Malom köz) nyomvonalának megóvása,
amelynek eredete valószínűleg még a középkorra tehető. Megőrzendő a háromszög alakú
teresedés illetve annak orsó alakú kiszélesedése, még akkor is, ha ennek középkori eredetét
ásatások nélkül egyelőre nem tudjuk bizonyítani.” (Aradi Csilla 2013. 223-224. o.)

1.3 A védett műemléki értékek települési értékleltára
1.3.1. Világörökségi és világörökségi várományos helyszínek és
területek
a településen nincsenek világörökségi és világörökségi várományos helyszínek
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1.3.2. Az országos építészeti örökség elemei
Mesztegnyő országos védelem alatt álló építészeti öröksége
1.3.2.1. MŰEMLÉKEK
törzsszám azonosító név
cím
8006
4519
rk. volt ferences
Vörösmarty u.
templom
8007
4520
volt ferences
Vörösmarty u.
kolostor
1.3.2.1.1. RÓMAI KATOLIKUS VOLT FERENCES TEMPLOM
MŰEMLÉKI AZONOSÍTÓ ADATOK
megnevezés

település

cím

rk. volt
ferences
templom

Mesztegnyő Vörösmarty u.

hrsz.
335

védettség
műemlék

332
333

műemlék

hrsz.

nyilvánt.
azonosító

törzsszám

adatfelvevő.

dátum

335

4519

8006

Virányi
Építész
Stúdió Kft.

2018.06.

1. ALAPADATOK
A védettsége: műemlék. A műemlékjegyzék szerint „R.K. volt ferences templom, barokk,
1757. Szentély falfestése rokokó, 1760 körül. Mellékoltárok freskóit Dorfmeister alkotta
1772-ben.
Berendezés:
szószék,
barokk,
18.
sz.
második
fele.”
Mesztegnyő középkori múltját oklevelek igazolják, már 1476-ban is volt Domonkos-rendi
kolostora a vásártartási joggal rendelkező mezővárosnak. A török pusztítás után újjáépült
falunak az osztrák birtokos után a felvidéki Hunyady család lett a földesura.
A templom és a kolostor alapítólevelét 1746. júliusi keltezéssel adta ki gróf Hunyady Antal.
Ferences rendi szerzeteseket hívtak Mesztegnyőre a veszprémi püspök közreműködésével.
Az alapkövet 1750-ben áldották meg és még ebben az évben felszentelték, az építés azonban
1756-ban fejeződött be. Az építésben a ferences atyák is közreműködtek, a középkori
templom tégláit is felhasználták az építéshez. Az impozáns templomot és a vele összeépült
kolostort a falu déli végén az út nyugati oldalán építették fel. Az építés közben átalakították a
templomot, a szentélyt alacsonyabbra boltozták és az ovális ablakokat befalazták, helyettük
hegedű formájú ablakokat építettek. A templom védőszentje Nepomuki Szent János lett. A
berendezés és a falfestés később készült el, az 1778. évi egyházlátogatás számolt be a
teljesen kész templomról. A templom gazdag barokk belső festése valószínűleg a
boltozatokra is kiterjedt. Az oltárképeket az osztrák festő, Dorffmaister festette. A rokokó
szószék a veszprémi püspök adománya. A templomban a szerzetesek számára épült kripta,
az oltár alatt – külső bejárattal – pedig a Hunyady család kriptája található.
A ferences atyák alig 30 évig működtek a templomban és a kolostorban, császári parancsra el
kellett hagyniuk a templomot és a kolostort.
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A templom a II. világháborúban súlyos károkat szenvedett, a déli oldala beomlott, a falat is
pótolni kellett, ezért tűnik túl egyszerűnek a barokk torony mellett. A helyreállítás és a
meszelés károkat okozott a falfestményekben, az ablakok alsó vonaláig már csak a sima
meszelés látható.
A templom kertjében, a növényzet által takartan áll Mesztegnyő legrégibb, 1845-ben állított
kőkeresztje. A homokkő kereszt rossz állapotban van, a felső szárai letörtek, mellette
hevernek a fűben. Sürgős és szakszerű helyreállítást igényel. A sűrű növényzet miatt és a
láthatóság érdekében érdemes lenne áthelyezni a templom keleti oldalára. Mivel a műemlék
telkén áll, elvileg a műemléki védelem vonatkozik rá, de külön nevesíteni is kellene
műemlékként.
2. HOMLOKZATKÉPZÉS, DÍSZÍTMÉNYEK
A kelt-nyugati tengelyű, egyhajós templom négy mellékoltárral rendelkezik, a bejárata
keletről nyílik, a torony a főhajó elé épült. A ma látható fémlemez fedésű gúla-toronysisak
nem az eredeti, kissé aránytalan az épület méretéhez. Az órapárkányos tornyon óraszerkezet
működik.
A külső falfelületek és a lábazat egyaránt vakoltak. A torony gazdag vakolatarchitektúrájánál
jóval szerényebb kialakításúak az oldalhomlokzatok. Az északi homlokzaton látszik az
elbontott kolostorszárny tagozata. A torony sarkai lizénákkal hangsúlyozottak és finom
tagozatú osztópárkánnyal tagozott, a második szint ívelt sarkában vakablakok készültek.
Az ablakok vakolattal keretezettek. A bejárati ajtó kőkeretes.
Az oltárképek és a falfestmények míves alkotások, de a teljes restaurálás még nem történt
meg. Értékes berendezési tárgyakkal rendelkezik a templom.
HELYSZÍNRAJZ
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1.3.2.1.2.VOLT FERENCES TEMPLOM, JELENLEG ÁLTALÁNOS ISKOLA
MŰEMLÉKI AZONOSÍTÓ ADATOK
megnevezés

település

cím

volt
ferences
kolostor

Mesztegnyő Vörösmarty u.

hrsz.

nyilvánt.
azonosító

törzsszám

adatfelvevő.

dátum

332
333

4520

8007

Virányi
Építész
Stúdió Kft.

2018.06.

1. ALAPADATOK
A védettsége: műemlék. A műemlékjegyzék szerint: „Általános iskola, volt ferences kolostor,
barokk, 1757.”
A középkori Mesztegnyő falu elpusztult a török uralom alatt. A visszaköltöző lakók a régi
településtől északra telepedtek le. Az osztrák birtokos után, 1733-tól a Hunyady család lett
az új földesúr és a falu fejlődésnek indult. A templom és a kolostor alapítólevele 1746. júliusi
keltezésű. A falu déli végén az utca nyugati oldalán építették fel a kolostor és templom
épületegyüttesét. Az építés kezdetekor – az egyház-látogatási jegyzőkönyv szerint - még állt
a régi templom egy része. A veszprémi püspök közreműködésével behívott ferences rend
tagjai is részt vettek az építésben. A kolostor befejezésének dátuma nem ismert. Az
egyemeletes kolostorban 1784-85-ben tizenhárom szerzetes lakott, a fenntartást a kegyúr
támogatta. 1788-ban császári parancsra feloszlatták a rendeket, így a kolostort 1790-ben
elhagyták a szerzetesek. A helytartótanács a magáénak tekintette a kolostort és katonai
kórházat rendeztek be benne. A Hunyadyaknak csak 1806-ban sikerült visszaszerezniük a
kolostort, amely rossz állapotban volt, így az uradalom munkásait költöztették az épületbe.
A templom melletti és a keleti szárnyat magtárrá alakították.
A barokk stílusú kolostor zárt négyzetes alaprajz szerint épült, a déli oldalát a templom,
illetve a mellé épített folyosó alkotta. 1815-ben lebontották a kolostor keleti szárnyát és a
templom melletti folyosót. Így keletről nyitottá vált az udvar. A közepére állított XX. századi
Mária barlang helyi védelem alatt áll.
A birtokos Hunyadi család 1872-ben a Szent Vince rend szerzetesnőit költöztette a
kolostorba, akik a nyugati szárnyban oktatási feladatokat láttak el egészen 1948-ig az
államosításig. 1948-tól általános iskolaként használták és használják az egykori zárdát. 1980ban történt helyreállítás a már teljes egészében iskolaként használt egykori kolostorban.
A templom és a kolostor épületegyüttese a XVIII. század dunántúli egyházi építészet
kiemelkedő példája.
2. HOMLOKZATKÉPZÉS, DÍSZÍTMÉNYEK
A kétszintes kolostor alaprajzilag L alakú, nyeregtetővel fedett épület, amely a templommal
U alakban udvart zár körbe, amely az utca felé nyitott. A nyugati szárnyának nem a végéhez
csatlakozik az alacsonyabb gerincmagasságú északi szárny, két ablaktengellyel hosszabb, a
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nyeregtetőt csonkakontyolt oromfallal zárták le. A keleti szárny maradványa kontyolt
nyeregtetővel fedett, de a déli végfal ablaktalanul maradt.
Az egyemeletes épület egyszerű tömegű és homlokzat-kialakítású. A szabályos
ablakelhelyezést csak a födém magasságában futó leegyszerűsített osztópárkány oldja.
A homlokzatok teljes felületükön vakoltak. A vakolt lábazat a földszinti padlóvonal
magasságáig tart.
A nyugati szárny keleti homlokzatán megmaradt az egykori kolostorudvarra nyíló kőkeretes
kétszárnyú ajtó.

HELYSZÍNRAJZ
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1.3.2.2.MŰEMLÉKI KÖRNYEZETEK
törzsszám
8005

azonosító név
10121
A rk. volt ferences templom
és kolostor
műemléki környezete

hrsz.
101/1, 101/3,
236, 240, 241/1,
241/2, 242/1, 242/2,
243/1, 243/2, 243/4,
243/5, 243/6, 287,
320, 321, 322/1,
322/2, 324, 325,
328, 332, 333,
334,335, 336,337,
338, 339,349/1, 637,
699

védettség
műemléki
környezet

1.3.3. A védetté nyilvánított régészeti lelőhelyek és a nyilvántartott
régészeti lelőhelyek
Mesztegnyő régészeti lelőhelyei
a Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság (KÖHÁT) adatbázisának
adatai alapján, aktualizált helyrajzi számokkal
Sorszá
m
1

Nyilvántart
ási
azonosító
47181

Lelőhely neve

Általános iskola

Régészeti
jelenség (lelőhely
jellege)
középkori
templom,
kolostor épület,
késő középkori

Érintett helyrajzi számok

326, 328, 332, 335, 349/1,
333, 334, 0213/2, 0210,
101/3, 325, 336, 0216, 337,
346, 347, 348, 338, 345,
30

palánkvár*

101/1

2

47186

Pusztaszentegyhá
z - dűlő

középkori
kolostor

0238/2, 0238/18, 0238/37a-b
023/2**, 07***

3

68971

Faluhatár

Árpád-kori telep
nyomok

396, 395, 385, 394, 393, 390,
391, 392, 397, 398, 399,
0267/10, 101/7, 101/3, 101/6

4

68973

Hamuházi-lap II.

Őskori (bronzkori) 0244/6
telep nyomok

5

68975

Hamuházi-lap I.

Őskori (újkőkori)
telep nyomok

0249/9

6

68979

Hedve

Árpád-kori telep
nyomok

0240/4, 0249/5, 0238/11,
0249/6, 0238/14

7

68981

Sós-gát

Bronzkori,
középkori telep
maradványok

0241/19, 0241/18, 0241/1,
0224/7, 0224/8, 0240/4

Zöld: a nyilvántartásból törlendő helyrajzi szám
piros: a nyilvántartásba bevezetendő új helyrajzi szám
*A palánkvár területe ex-lege védett (A volt ferences templom és kolostor környezete
műemléki védettséget is élvez. Törzssz.:10121, azonosító: 8005)
** Gadány községhez tartozó helyrajzi szám
*** Szenyér községhez tartozó helyrajzi szám

1.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára
A településkép védelméről szóló 12/2018.(X.25.) önkormányzati rendelet szerint helyi
értékvédelem alatt állnak a következő építmények. Az értékleltárt lsd. külön lapokon a
mellékletben.
srsz. név

cím

hrsz.

védendő

1

faluház

Ladi János u. 55.

322/2

tömeg, nyílásrend,

2

volt csendőrlaktanya

Vörösmarty u. 10.

17

3

lakóház

Ladi János u. 18.

277

tömeg, vakolatdísz,
bádogos munkák
tömeg, homlokzat,
ablakok
31

4

lakóház

Vörösmarty u. 13.

21

5

lakóház

Vörösmarty u. 91.

157

6

kőkereszt

Hunyadi J. u. 9.

604

tömeg,
ablakok,
vakolatarchitektúra
tömeg, nyílásrend,
vakolatarchitektúra
teljes építmény

7

emlékmű

temető

223/1

teljes építmény

8

hármas szoborfülke

Kossuth u.-Dózsa u.

636

teljes építmény

9

kőkereszt

101/1

teljes építmény

10

Szenvedő Krisztus szobor

Vörösmarty u. Gadányi út
Vörösmarty u.

236/1

teljes építmény

11

kőkereszt

külterület, Szőlőhegy

2128/2

teljes építmény

12

kőkereszt

teljes építmény

13

köztéri kereszt

Vörösmarty u. 69-71. 100
előtt
Vörösmarty u. 42. előtt 100

14

emléktábla

Vörösmarty u. 122.

212/1

kőtábla

15

Mika kereszt

Újhegy/szőlőhegy/

2228

teljes építmény

teljes építmény

Az örökségvédelmi vizsgálat alapján helyi értékvédelemre méltónak tartjuk az alább felsorolt
építményeket.
srsz. név

cím

hrsz.

védendő

16

lakóház

Vörösmarty u. 33.

53

17

lakóház

Vörösmarty u. 53.

76

18

lakóház

Vörösmarty u. 96/a.

167

19

lakóház

Vörösmarty u. 115.

204/1

20

plébánia

Szabadság tér 1-2.

243/6

tömeg,
ablakok,
homlokzat
tömeg,
vakolatdíszek
tömeg,
vakolatdíszek
tömeg, nyílásrend,
vakolatdíszek
tömeg, nyílásrend

21

Ladi János szobor

iskolaudvar

332

teljes építmény

22

Mária-barlang

templomkert

335

teljes építmény

23

kőkereszt

templomkert

335

teljes építmény
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24

lakóház

Béke u. 26.

518

tömeg, nyílásrend,
vakolatdíszek
tömeg,
vakolatdíszek
tömeg, nyílásrend

25

lakóház

Béke u. 24.

520

26

lakóház

Dózsa Gy. u. 2.

696

27

vasútállomás

Árpád utca

805/6

28

présház

Öreghegy

2126/2

tömeg, nyílásrend,
nyílászárók
tömeg, nyílászárók

29

keresztek, sírjelek

temető

223/1

teljes építmények

30

szoborfülke

külterület

0205

teljes építmény

31

világháborús emlékmű

Öreghegy

2142/4

teljes építmény

32

présház

Öreghegy

2143

tömeg, nyílásrend

33

présház

Öreghegy

2144/2

tömeg, nyílászárók

34

présház

Öreghegy

2316/2

tömeg, nyílásrend

35

présház

Öreghegy

2318

tömeg, nyílásrend

36

présház

Öreghegy

2320

tömeg, nyílásrend

37

présház

Öreghegy

2321

tömeg, nyílásrend

38

présház

Öreghegy

2322

tömeg, nyílásrend

39

présház

Öreghegy

2344

tömeg, nyílásrend

40

présház

Öreghegy

2346

tömeg, nyílásrend

1.4.1. Településszerkezet
Mesztegnyő településszerkezetét a domborzati viszonyok annyiban befolyásolták, hogy az
észak-déli tengelyű homokdombra épültek a házak, a terület inkább síkvidéki, enyhén lankás
táj. Egykoron egyutcás, útifalu volt az észak-déli tengelyű Marcali és Nagybajom, illetve
Böhönye közötti széles országút mentén. A történeti utca vonalvezetése enyhén ívelt, mára
2,3 km hosszúra nyúlt. A középkorban a Segesd-Somogyvár közötti út haladt keresztül
Mesztegnyőn. Valószínűleg Nagybajommal közvetlen út-kapcsolata lehetett a településnek,
erre utal a főtérhez délkeletről érkező mai Dózsa György utca.
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A XVIII. századi történeti településmag a mai Vörösmarty utca, Szabadság tér és a Kossuth L.
utca és az út melletti házsorok. Itt a meghatározó a barokk templom és kolostor együttese. A
vele szemközti egykori vásártéren földszintes középületek épültek, a körülöttük levő nagyra
nőtt fák által zöldbe ágyazottak.

Az útra merőlegesen, hosszan elnyúlnak a változó szélességű telkek. A földszintes házak az út
mellett az északi oldalhatárra épültek, jellemzően előkert nélkül vagy kicsi előkerttel. A
lakóházak egy része az utcával párhuzamosan épült, a másik részük a hagyományos utcára
merőleges nyeregtetős parasztház. A mezővárosi múltra utalnak az utcával párhuzamosan,
előkert nélkül épült polgári jellegű házak. A gazdasági épületek a lakóházak mögé, szintén a
telekhatárra épültek.
A XIX. században az uradalomban szükségessé váló dolgozók és betelepültek számára épült
kelet-nyugati tengelyű utca (ma Ladi János utca), szabályos, kisebb telekmélységű és azonos
telekszélességű telkekből áll. A főút kanyarulatától délre, a XX. sz. elején építettek a földhöz
jutott cselédek számára két párhuzamos, észak-déli tengelyű utcát. A telekméretek kisebbek,
hiszen a zsellérek számára alakították ki, az északi oldalhatárra fésűs beépítéssel épültek a
földszintes lakóházak. A vasútállomás közelében nyitottak két észak-déli tengelyű utcát az
1970-es években.
A templom és kolostor épületegyüttese a XVIII. századi település déli végén állt, ma már attól
délre újabb utcák nyíltak. A templomtól délre levő Pajtás-kertnek nevezett uradalmi telket
lakótelkeknek osztották fel a II. világháború után, így a főutca déli felének nyugati oldala is
beépült, illetve még vele párhuzamosan egy rövidebb utcát is nyitottak. A templommal
szemközti háromszög alakú tér valamikor a vásároknak adott helyet, majd szellősen beépült
közintézményekkel.
Az újabb építésű utcák ellenére megmaradt Mesztegnyő útifalu jellege, több mint 2 km
hosszan nyúlik a történeti utca.
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A község központja a templom és kolostoregyüttessel szemközti egykori háromszög alakú
vásártéren alakult ki, ott épültek a közösségi épületek szellős beépítéssel, a nagyra nőtt fák
szinte zöldfelületi karaktert adnak a faluközpontnak.
Mesztegnyő utcafalu jellegét a rajta áthaladó 68. sz. országos főút hangsúlyozza. A nagy
forgalmú út szerencsére széles területen halad, de így is jelentős terhelés a falunak.
A halastórendszer nagy vízfelületeivel változatlanul hangsúlyos elem a tájban, bár a történeti
utca nyugati oldalának kertvégeinél elterülő halastó nem látható az útról. A mesterséges
tavak napjainkra természetközeli állapotba kerültek. A 14 halastó összesen 88 hektár
vízfelületet jelent.
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A Somogyszob-Balatonszentgyörgy közötti vasútvonal észak-déli tengelyű nyomvonala a
falutól keletre épült, így nem okozott jelentős változást a településszerkezetben, azonban a
vasútállomás távolra került a lakóterülettől. A vasútvonalon már évek óta szünetel a
vonatközlekedés. A vasútépítés következménye a vasút mellett, azzal párhuzamosan épült
két utca.
A falut egykor körbeölelő erdőség már inkább csak a település keleti oldalán maradt meg,
igaz, óriási területtel, 1991. óta a Boronka-melléki tájvédelmi körzet része, amely egyben
Natura 2000 védelmet is élvez. A falu nyugati oldalán nagytáblás mezőgazdasági földek
terülnek el. Az állattartás visszaszorulása miatt kevés a legelőterület.
Az egykori nagy szőlőterületből napjainkra alig maradt, az elhagyatott présházak között
fokozatosan átalakul szánttófölddé. A területhasználat átalakulásával a történeti táj egy
jelentős része fog megváltozni. Nem is reális látszik lehetőség a hagyományos szőlőművelés
visszaállítására.

1.4.2. Telekstruktúra és utcavonal-vezetés
Mesztegnyő történeti főutcája lágyan ívelő észak déli-tengelyű utca, amely az idők folyamán
a 68. sz. Barcs-Balaton közötti főút részévé vált. Az út melletti telkek szélessége változó,
keskenyebb és szélesebb telkek egyaránt előfordulnak. A telkek mélysége hosszan elnyúló.
Az utca nyugati oldalán a telkek végében a Sári-csatorna csordogál, illetve a Malom köztől
délre tórendszerré duzzasztották.
A főúttól nyugatra, a Darányba vezető út mellett állt egykor a Sári-vízen működő malom, az
út mai neve, a Malom-köz utal az egykori funkcióra.
A sík terepfelszín lehetővé tette az egyenes vonalú utcavezetést. A mai 68.sz. főút a
templomtól délre közel derékszögű kanyar után keresztezi a nyugati oldali halastórendszert.
A Sósgáti terület után újabb derékszögű kanyarral vezet az út Szenyéren keresztül Böhönye
irányába a jóval markánsabb domborzatú területen.
A XX. századi utcák egyenes vonalúak, derékszögű rendszerben szabályosan kialakított
telkekkel a tervezettséget mutatják.
A belterület határán még jellemzően kisméretű szántóföldek maradtak, míg a külterület
nagytáblás mezőgazdasági művelésnek megfelelő nagyméretű telkekből áll.

1.4.3. Utcakép és utcakép részlet
A széles történeti út mentén a változó szélességű telkeken az oldalhatárra épített különböző
méretű, de jellemzően földszintes épületek állnak, néhány helyen azonban épült egy-egy
emeletes és tetőtérbeépítéses lakóház. A sokféle épület heterogén utcaképet alkot, de a
nagyra nőtt fák szerencsésen oldják a sokféleséget. A lakóházak jellemzően előkert nélkül
vagy kicsi előkerttel épültek, az utcával párhuzamos vagy az utcára merőleges elrendezéssel.
A váltakozó elrendezésű és tetőformájú épületsor nem alkot egységes utcaképet. A
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viszonylag széles telkek szellős beépítést tették lehetővé. Széles utca melletti fasorok, a laza
beépítés és a kertek nagyra nőtt fái kellemes településképet alkotnak.

A községközpont középületei szellős beépítéssel állnak a kolostorral szemközti területen, a
körülöttük álló hatalmas fák egységbe foglalják őket.
Nincs egységes utcafásítás a településen, sokféle fafaj látható az utak mentén, ám a nagyra
nőtt fák jellegzetessé teszik az utcaképet. A gondozott zöldfelületek kellemes arculatot
kölcsönöznek. Nyílt árkos csapadékvízelevetés zöldfelületei kísérik az útburkolatot. A
légvezetékek az utcák feletti légteret behálózzák.
Az utcaképet bájossá teszik a sok helyen felbukkanó faszobrok, érdekesen formált
kocsibehajtók. A katolikus falura jellemzően több kőkereszt és vallási témájú szobor látható.

1.4.4. Településkarakter elemek
Mesztegnyő településkarakterének meghatározója a falusias beépítésű településkép és az
értékes, koros faállomány. A hosszan elnyúló falu központi részén a barokk templom és
kolostor épületegyüttese egyedi jellegzetesség.
A falu egységes katolikus vallásának jelképei – a templomon és a kolostoron kívül - több
ponton szobor, kereszt formájában jelen vannak.
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A fában gazdag vidék, a hagyományőrzés jelképei a helyi fafaragó által és a
fafaragótáborokban alkotott faszobrok, amelyek szép számban állnak a falu fontos
helyszínein, egészen egyedi arculatot adva Mesztegnyőnek.

A településkaraktert kedvezően alakítja az út menti széles zöldsáv, a nagyra nőtt fák
sokasága és a szépen gondozott zöldfelületek. Kellemes hangulati elem a néhány érdekes
gyalogos híd és kocsibejáró.
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1.4.5. Építményrészlet, anyaghasználat, tömegformálás, homlokzati
kialakítás
Mesztegnyő jellemző építőanyaga a tégla, ennek megfelelően a homlokzatok vakoltak, a
tetők cseréppel fedettek. Az épületek tömegei egyszerűek, a régebbi épületek az utcával
párhuzamos nyeregtetősek, polgári jelleget mutatnak, illetve utcára merőleges, oromfalas
nyeregtetővel fedettek. A XX. századi utcákban sok sátortetős kockaház épült.

Néhány épületen egyedi vakolatdísz is látható. A vakolt homlokzatokon többnyire egyszerű
vakolatdíszítést, párkányokat alkalmaztak. A polgári jellegű lakóházak mívesebb
vakolatdísszel készültek. Néhány épületen mesteri bádogosmunka látható.
Több lakóházon megmaradt a XX. sz. elejéről az eredeti pallótokos kétszárnyú ablak. A
nyílászárók fából készültek.

Sok lakóháznál megmaradt, illetve újjáépítették a hagyományos léckerítéseket.
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1.4.6. Táj- és kertépítészeti alkotás, egyedi tájérték, növényzet
A Történeti Kertek adattárában a Ferences kolostor kertje szerepel, sajnos leírás nélkül.

Kocsibehajtó és gyalogos híd különböző stílusban.

Mesztegnyő településképében dominálnak az idős, magas fák, helyenként karakteres fasorok
kísérik az utat. Kiemelkedő szépségű az iskola és óvoda előtti járda melletti koros
vadgesztenyesor.
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1.4.7. Szobor, képzőművészeti alkotás
Mesztegnyő közterületeit, középületeinek kertjeit számtalan szobor, fafaragás díszíti. A
vallási témájú emlékek mellett több fából faragott szobor áll, amelyek a helyi fafaragó és a
településen rendezett fafaragótáborban készült alkotások. A szobrok alakjai történelmi
személyek és események, valamint egyszerű hétköznapi emberek.

A katolikus falu több pontján áll útmenti kereszt. A kolerajárvány áldozataira emlékezik a
községközpontban álló szenvedő Krisztus szobor. Érdekes háromszög alaprajzú szoborfülke
áll az útelágazásnál.
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2. ÉRTÉKVÉDELMI TERV
2.1. Az értékleltárban szereplő értékek megőrzését biztosító
szempontok és követelmények
Az épített örökség megőrzésének, védelmének szabályait, szempontjait az építési törvény, az
örökségvédelmi törvény és a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet
tartalmazza, illetve határozza meg.
A műemléki védelem alatt álló épületekre és régészeti területekre a kulturális örökség
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény előírásai vonatkoznak. A törvény előírása szerint a
fejlesztéseket az örökségvédelemmel összhangban kell végezni.
A helyi védelem alatt álló művi értékekkel kapcsolatos előírásokat a településkép védelméről
szóló önkormányzati rendelet tartalmazza. A rendeletben szereplő helyi védelem alatt álló
építmények körének bővítését javasoljuk jelen örökségvédelmi hatástanulmányban. A
védelem alatt álló művi értékeket az eredeti formájukban kell megtartani, egyedi értékeit
megőrizni és folyamatosan jó karban tartani. Egyébként az építési törvény kötelezi az
ingatlan tulajdonosát a jókarban tartásra.
A településfejlesztési céloknak, terveknek az épített, a természeti és a táji értékek
megőrzésével összhangban kell lenni. A településrendezési tervben nem tervezhető a védett
objektumok területének funkcióváltása, a környezetük jelentős átalakítása. A védelem alatt
álló művi értékek környezetében történő építési lehetőségeket a településrendezési tervnek
körültekintően kell szabályozni.
Az épített örökség folyamatos jókarban tartása szükséges a károk megelőzése érdekében,
mert nem pótolhatóak múltunk elpusztuló értékei.

2.2. Önkormányzati feladatok
A jelentős építészeti és természeti örökséggel bíró településen a megőrzés érdekében fontos
feladatai vannak a turizmus fejlesztését szorgalmazó önkormányzatnak.
A településképi arculati kézikönyv remélhetően hozzájárul az értékek felismeréséhez,
elismeréséhez és segíti az épületek értékőrző felújítását, helyreállítását. A településképi
arculati kézikönyvet a lakossággal meg kell ismertetni. Az épített és természeti örökséget,
azok jelentőségét, a velük kapcsolatos bánásmódot tudatosítani kell a lakossággal, különösen
a védett épületek tulajdonosaival.
A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet a helyi védelem alatt álló művi
értékekkel kapcsolatban rendelkezik. A rendelet előírásainak betartása és betartatása,
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eszközeinek alkalmazása az önkormányzat felelőssége. A rendelet szerint kell számba venni a
művi értékeket és azt folyamatosan aktualizálni. A helyi védelem alatt álló művi értékek
körének bővítését javasoljuk jelen örökségvédelmi hatástanulmány alapján.
A védelemmel érintett ingatlanok tulajdoni lapjaira a védelmet be kell jegyeztetni, illetve az
érintett tulajdonosokat tájékoztatni a kötelezettségeikről, lehetőségeikről. Kedvező gesztus
lehet az önkormányzat részéről, ha a védelem alatt álló épületek tulajdonosait az aktuális
pályázati lehetőségekről tájékoztatja.
Az értékleltár megismertetése az érintett tulajdonosokkal segíthet tudatosítani a
birtokukban levő értéket, a gondoskodás és megőrzés szükségességét, amely erősíti a helyi
identitást, a lokálpatriotizmust.
A helyi építési szabályzat elfogadása után célszerű a régészeti lelőhellyel érintett ingatlanok
tulajdonosait tájékoztatni a területükön alkalmazandó speciális eljárásokról.
A védett értékek megőrzése érdekében a felújításhoz, helyreállításhoz anyagi támogatást
vagy kölcsönt nyújthat az önkormányzat, ezzel segítheti az eredeti állapotnak megfelelő,
értékőrző, minőségi helyreállítást.
A belterületi védett épületek igényes táblával való megjelölése az értékek megismerését és
elismerését szolgálja, egységes kerámiatáblák elkészíttetése nem jelent túl nagy terhet az
önkormányzat számára, de a lakosokat büszkeséggel töltheti el.
Az önkormányzat tulajdonában levő védett építmények és környeztük mintaszerű
gondozása, védelme és a jó, szakszerű megoldások a magántulajdonosok számára követendő
például szolgálnak.
A védelem alatt álló építmények példaértékű felújítását, védelmét díjazni lehetne, így a
figyelmet felhívnák a védett értékre és egyben követendő például szolgáltatnának.
Önkormányzati főépítész alkalmazása segítené a kulturális örökség értékelését,
megbecsülését, védelmét és a településkép kedvezőbb alakítását, a szakmai szempontok
érvényesülését.
A településfejlesztési koncepcióban megfogalmazott célok garantálják az értékek
megőrzését, de az önkormányzatnak ügyelnie kell a készítendő településrendezési terv
készítése során az értékvédelem szempontjaira.
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Több kőkereszt állapota sürgős beavatkozást igényel, célszerű és költséghatékony lenne
azokat egyszerre helyreállíttatni képzett – névjegyzékben szereplő - restaurátorral, hogy
ezek a fontos településképi elemek megmaradhassanak az utókor számára. A keresztek
restaurálását az önkormányzat kezdeményezhetné, az egyház bevonásával. Különösen
sürgető feladat Mesztegnyő legrégibb kőkeresztjének mielőbbi helyreállítása, amely széttört
állapotban a templomkert dús növényzete között bújik meg, a letört darabok, a szép
Krisztus-fejjel a talapzat körül hevernek a fűben. Fennáll az eltűnés veszélye! A helyreállítás
után át kellene helyezni a szobrot láthatóbb helyre, esetleg a templom keleti oldalára. A
kereszt műemlékké nyilvánítását érdemes lenne kezdeményezni kellene a kulturális örökség
védelméért felelős helyettes államtitkárságon.

Irodalom:
Aradi Csilla: Mesztegnyő középkori településszerkezetének változása - In.: Varga Máté (szerk.) Fiatal
középkoros régészek IV. konferenciája. Tanulmánykötet (Kaposvár, 2013) 217-226.
Csánki Dezső: Somogy vármegye. Magyarország vármegyéi és városai. Budapest, 1914.
Draveczky Balázs-Sági Károly-Takács Gyula: A Somogy Megyei Múzeumok Régészeti adattára,
Kaposvár 1964.
G. Jáger Márta: Mesztegnyő. Száz magyar falu könyvesháza (2002)
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára, Budapest 1978.
Magyar K., Nováki, Gy.: Somogy megye várai a középkortól a kuruc korig. (Kaposvár 2005)
Mesztegnyő község hivatalos honlapja (http://www.mesztegnyo.hu/)
Somogy megye földrajzi nevei. Budapest 1974. (Tud. Irányító: Végh József)
Somogy megye kézikönyve, SZÜV-CEBA kiadó, Bp. 1998., 2004.
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MELLÉKLET
HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉS VÉDELEMRA JAVASOLT ÉPÜLETEK,
ÉPÍTMÉNYEK ÉRTÉKLELTÁRA

46

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

1

Lady János u. 55.

322/2

faluház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
XVIII. században épült a saroképület, amelyet 1832-ben alakítottak iskolává. Egyszerű tömegű,
nyeregtetővel fedett épület. A XX. század végi átalakítás és felújítás eredményeként a
helytörténeti gyűjteménynek, a Honismereti Egyesületnek ad helyet. Mesztegnyő fontos közösségi
és kulturális tere az udvarával együtt.
Az épület és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

47

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

2

Vörösmarty u. 10.

17

volt
csendőrlaktanya

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Utcával párhuzamosan, előkert nélkül, kontyolt nyeregtetővel épült az egykori csendőrlaktanya.
Különösen szép a párkány alatti és az ablakkeretezés vakolat ornamentikája. A bádogosmunkák
díszesek, míves kialakításúak. Az építés ideje a XX. sz. eleje.
Az épület felújításra szorul, az eredeti állapot helyreállítása lenne célszerű. A bejáratot az épület
stílusához illő faajtóra javasolt cserélni. A homlokzatfestésnél a vakolatdíszek törtfehér színezése
javasolt. Az igénytelen műanyag előtető eltávolítandó. A bádogos szerkezetek megőrzendők.
HELYSZÍNRAJZ

48

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

3

Ladi János u. 18.

277

lakóház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Utcával párhuzamos, nyeregtetős, előkert nélküli földszintes lakóház a XX. sz. elejéről. A
homlokzat egyedi vakolatarchitektúrával díszitett, a négy ablak eredeti. A deszkapalánk kerítés jól
illeszkedik a lakóházhoz.
A homlokzat felújításra szorul. A felújítás során megőrzendők az eredeti ablakok, a vakolatdíszek, a
kerámia padlászellőzők.
HELYSZÍNRAJZ

49

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

4

Vörösmarty u. 13.

21

lakóház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Utcával párhuzamosan, előkert nélküli, kontyolt nyeregtetővel fedett földszintes lakóház, az utcára
néző négy szegmensíves záródású ablaka eredeti. A homlokzat vakolatdíszítéssel készült, az eresz
alatti dupla húzott párkány szépen tagolja a homlokzatot. Az építési idő a XX. sz. eleje.
A homlokzat felújításra szorul. A homlokzatfestésnél a tagozatok eltérő színárnyalattal festése
javasolt. Az oldalkertben álló bádog-bódé elbontása és új, mívesebb kerítés építése kívánatos.
HELYSZÍNRAJZ

50

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

5

Vörösmarty u. 91.

157

lakóház

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Utcával párhuzamosan, előkert nélkül épített nyeregtetős módos parasztház. A homlokzatán
finom, egyedi vakolatdíszítés. A kettős párkány vakolatdíszébe komponálták a padlásszellőzőket,
egyedi a négy ablak fölötti folt-szerű vakolatminta. Az udvari oldalhoz míves, apácarácsos fa tornác
épült. Az építési idő a XX. sz. első harmada.
Az épület jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

51

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

6

Hunyadi J. u. 9.

604

kőkereszt

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A lakóház előkertjében álló szép kőkereszt faragott korpusszal. A homokkő erősen pusztul, a
talapzat felirata nem olvasható. Valószínűleg a XIX. sz. közepén készült, bár az utca XX. századi.
A homokkő málló, rossz állapotban van, mielőbb szükséges restaurátor által végzett szakszerű
helyreállítás. A kereszt előtti sövényszakaszt meg kellene szűntetni.
HELYSZÍNRAJZ

52

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

7

temető

223/1

emlékmű

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A temetőben állították fel a bazaltkőből rakott oszlopot, rajta vörösmészkő táblákon a II.
világháború hősi halottainak és áldozatainak neveivel. Az oszlop tetején gömbön álló fémből
készült turulmadárral. Az emlékművet 1988-ban állította a falu közössége.
Az emlékmű és környezete folyamatos jókarban tartásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

53

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

8

Kossuth-Dózsa u.

636

hármas szoborfülke

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Hármas szoborfülke barokkos díszítőelemekkel, a tetején kereszttel. A XX. sz. első felében
állították. A fülkékben eredetileg szobrok álltak, de 2005-ben ellopták őket, a Szt. Donátot, Szt.
Vendelt, Szt. Flóriánt ábrázoló domborművek újabb alkotások. A talapzat feliratai: „ÁLLITTATTA
ÚJVÁRI CSALÁD HELYREÁLLÍTTATTA MESZTEGNYŐ KÖZSÉG LAKOSSÁGA 1990” „EMELTETTÉK ISTEN DICSŐSÉGÉRE:
WÉBER ISTVÁNNÉ sz.LINHA TERÉZ AMERIKÁBÓL” „SZERETET EGYESÜLET RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT MÁRIA LÁNYOK”

Az emlékmű és környezet jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

54

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

9

Vörösmarty u.-Gadányi út
(Mise út)

101/1

kőkereszt

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Mívesen faragott kőkereszt kő korpusszal, neogótikus motívumokkal díszítve. A kereszt
talapzatának felirata: „Álíttatta boldogult Pajer Márton özvegye Varga Julianna 1872”
A kereszt szakszerű felújításra szorul.
HELYSZÍNRAJZ

55

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

10

Vörösmarty utca

236/1

Szenvedő Krisztus
szobor

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A község központjában álló magas korinthoszi oszlopfő tartja a hármas szobortalapzatot, amelynek
közepén áll a töviskoronás, palástos Krisztus. A szobrot a XIX. sz. közepén állították, az 1852-es
pusztító kolerajárvány emlékére. Valószínűleg a szobor két oldalán levő talapzaton is állhatott egyegy szobor. A szobor és környezete jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

56

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

11

Külterület, Öreghegy

2128/2

kereszt

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A szőlőhegyi egyszerű dísztelen kereszten kőkorpusz és Mária szobor, mindkettő naiv szobrászati
alkotás. A posztamens felirata: „1843 JAVITTATTA HEGYBIRTOKOSSÁG 1938” Kiegészítő fekete
kőtáblán: „Felújíttatta Mesztegnyő hegyközség 2012”
A kereszt és környezete folyamatos jókarban tartásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

57

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

12

Vörösmarty M. u. 69-71. előtt

100

kereszt

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Megdőlt, sérült kereszt a járda mellett, a kereszt letört szárai mellette hevernek. A kereszt alsó
részén Mária dombormű. A talapzat felirata „Fok János Jánokfi Anna Állíttata 1877”
A kereszt sürgős, szakszerű helyreállításra szorul, a ráfonódó növényzetet el kell távolítani.
HELYSZÍNRAJZ

58

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

13

Vörösmarty u. 42. előtt

100

kereszt

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az egykori homokkő keresztnek mára csak az acélpánttal megerősített posztamense áll a járda
mellett. Arra egyszerű korpuszos vaskeresztet állítottak. A kőanyag rossz állapotban van, a felirata
csak részben olvasható. A talapzat felirata „Állíttatta NYAKOS MÁRTON takáts mester és neje ……”
A XIX. sz. közepén állíthatták.
A posztamens sürgős, szakszerű felújítást igényel.
HELYSZÍNRAJZ

59

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

14

Vörösmarty u. 122.

212/1

emléktábla

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az 1840-es paraszt-zendülés emlékére állított emléktáblát 1981-ben az önkormányzat. Az akkori
bíró házánál a pandúrok az összegyűltek közé lőttek, heten meghaltak, huszonhárman
megsebesültek, több embert börtönbe zártak. Az épület jelenleg használaton kívül van, de belső
felújítás folyik. Az emléktáblánál évente megemlékeznek a „zenebonáskodó” paraszt-áldozatokról.
A vésett felirat betűinek kifestése javasolt.
HELYSZÍNRAJZ

60

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

15

Újhegy/szőlőhegy/

2228

kőkereszt-Mika-kereszt

HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Szépen felújított, festett kőkereszt. A talapzaton imádkozó Mária szobor. A talapzat felirata: „Isten
dicsőségére állíttatta Mesztegnyei hegység 1875 JAVÍTTATTÁK ÚJHEGY BIRTOKOSOK 1985”
A kereszt és környezete folyamatos jókarban tartásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

61

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

16

Vörösmarty u. 33.

53

lakóház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Egyszerű tömegű, nyeregtetős, szerény kialakítású, utcával párhuzamosan épített, előkert nélküli
lakóház. Az öt utcára néző ablaka még eredeti. A lakóház a XX. sz. első felében épülhetett.
Megőrzendő az épület tömege, nyílásrendje, ablakai. Az épület jókarban tartásáról folyamatosan
gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ

62

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség

17

Vörösmarty u. 53.

76

lakóház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Hagyományos parasztház az utcára merőleges, előkert nélkül telepítve, oromfalas nyeregtetővel
fedve, kicsi oldalszárnnyal. A nyílászárók nem eredetiek és kissé túlméretezettek az épülethez. Az
udvar felé acél-alumínium szerkezetű üveges teraszt építettek. Érdekes vakolatdísszel
hangsúlyozták a sarkokat. A XX. sz. első felében épülhetett. Védelemre érdemes az eredeti
épülettömeg és a vakolatdíszítés, illetve a hagyományos léckerítés.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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Vörösmarty u. 96/a.

167

lakóház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Hagyományos, utcára merőleges gerincű, oromfalas nyeregtetővel fedett lakóház, kis
oldalszárnnyal. Szép a falazott párkányzata és a sarkok kváderes vakolat hangsúlyozása. A
nyílászárók csak részben eredetiek. Az építési idő a XX. sz. első fele.
Kedvező lenne az utcai ablak cseréje, az udvari oldal ablakával megegyező két ablakra. A szép
egyszerű léckerítést az egész utcavonalon végig kellene építeni.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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Vörösmarty u. 115.

204/1

lakóház, gazdasági
épület

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Hagyományos utcára merőleges nyeregtetős lakóház előkert nélkül. A homlokzat szép
vakolatarchitektúrával díszített. Az ablakok felett plasztikus szemöldökpárkányok, amelyek az
eredetileg magasabb ablakokhoz készültek, a déli homlokzatot jelentősen átalakították. Az építési
idő az oromfal felirata szerint 1900. A nagyméretű istálló és pajta vakolatkeretes homlokzatú.
Megőrzendő az eredeti épülettömeg, a nyílásrend és a vakolatdíszek és a léckerítés.
HELYSZÍNRAJZ
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66

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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Szabadság tér 1-2.

243/6

plébánia

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A plébánia épülete egyszerű tömegű, utcával párhuzamos elhelyezkedésű, előkerttel rendelkező,
kontyolt nyeregtetővel fedett épület, amelynek egyetlen dísze az utca felé előreugró, zárterkélyszerű épületrész. Az épület a XX. sz. első felében épült. Eredetileg díszesebb lehetett.
Védendő az épület tömege, nyílásrendje, ablakai. Régi fénykép alapján homlokzat-helyreállítás
javasolt.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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iskolaudvar

332

Ladi János szobor

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Ladi János, sok évig Mesztegnyő tanítója volt, majd a tanácsköztársaság mártírja lett. A szobor
Pató Róza szobrászművész alkotása, eredetileg a marcali középiskola elé állították 1972-ben, 1990ben helyezték el a mesztegnyői iskola udvarán. A nemrég felállított napelemek méltatlan
helyzetbe hozták a szobrot. Érdemes lenne áthelyezni a szobrot kedvezőbb helyre.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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templomkert

335

Mária-barlang

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Az egykori kolostorudvar közepén bazaltkövekből épített Mária-barlang emlékmű, kovácsoltvas
kerítéssel. Az emlékművet az elhelyezett emléktábla szerint „EMELTETTÉK A MARCALI BÖHÖNYE
ÚTÉPÍTÉS EMLÉKÉRE FÁBIÁN MÁTYÁS ÉS KATANICS ANTAL MÉRNÖK ÚTÉPÍTŐK SZEKSZÁRD BAJA
1930” A barlangszerű építményt futónövény dúsan keretezi, érdemes lenne kissé kiszabadítani.
Az egész emlékmű megőrzendő.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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templomkert

335

kőkereszt

javasolt MV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A templomkertben magas fák alatt, azok takarásában áll az erősen sérült kőkereszt. Mívesen
formált homokkő kereszt, a talapzatán imádkozó Máriával. Sajnos a kereszt oldalsó és felső szára
letört, a Krisztus fej a fűben hever. A talapzat felirata: „Kováts Mester Rumi Ferentz és Nője
Horváth Julianna Készítették 1845” Mesztegnyő egyik legrégibb keresztje.
A kőkereszt sürgősen helyreállítandó. Az áthelyezése javasolt szabadabb, láthatóbb területre.
HELYSZÍNRAJZ
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72

sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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Béke u. 26.

518

lakóház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A felújítás alatt levő egyszerű tömegű, utcára merőleges nyeregtetős lakóház, utcai homlokzata
lizénákkal hangsúlyozott. Az új ablakok nagyobb méretűek az eredetieknél. Az építési idő 1925. az
oromfalon szerepel.
A homlokzatfestése visszafogott színezéssel javasolt, a vakolatdíszeket a falmezőnél világosabb,
akár törtfehér színnel ajánlott festeni. A léckerítés felújítása javasolható.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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Béke u. 24.

520

lakóház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Utcára merőleges oromfalas nyeregtetővel fedett lakóház, oldalszárnnyal. Az utcai homlokzat
vakolatdíszes, különösen szép a padlásablakok keretezése. Az építési idő a XX.sz. első harmada.
A következő homlokzatfelújításnál a javasolt a falmezőt a tagozatoknál sötétebbre festeni és az
utcai oldalra két álló téglalap ablak. A parabolaantenna és a fémkémény nem illik az épülethez.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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Dózsa Gy. u. 2.

696

lakóház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Hagyományos tömegű, utcára merőleges, oromfalas nyeregtetővel fedett lakóház, kiugró
oldalszárnnyal, amelyet kontyolt nyeregtetővel fedtek. Nem szokványos megoldás a bejárat elé
épített, vaskos falazott oszlopos, mellvédes lapostetős tornác. Az udvari épületrész faoszlopos
tornáca utólag készült. Az építési idő a XX. sz. első harmada.
Az épület folyamatos jókarban tartásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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Árpád utca

805/6

vasútállomás

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Egykoron igényesen - típusterv alapján - megépített vasútállomás földszintes, nyeregtetős épület.
A vasúti forgalom szünetelése miatt jelenleg használaton kívül van. A XIX. sz. végén épült.
A beszögezett, berácsozott nyílászárók hangulatrombolóak. A tervezett kerékpárúthoz kapcsolódó
kerékpáros pihenője lesz a jövőbeli funkciója az épületnek.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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Öreghegy

2126/2

présház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Hosszan elnyúló nyeregtetős présház, a padláson hangsúlyos szénabedobó felépítménnyel. Az
épület vége deszkafalú pajta. A felmenő falak lábazati része téglából készült, afölött pedig
vályogtéglából. Az ajtó széles pallókból készült. Az építési idő a XIX. sz. második fele lehet.
Érdemes lenne a pusztuló épületet megmenteni.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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temető

223/1

sírjelek, keresztek,

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Szép fekvésű, gazdag faállománnyal rendelkező temető, ahol több egyedi szépségű, sokféle sírjel
áll a XIX. sz.-ból, a XX. sz. elejéről. A temető felső részén álló festett korpuszos kőkereszt
posztamensének festett felirata: „Boda Mihály végrendelte hagyatékul 1861”. Az alsó részen álló
hasonló kialakítású kereszt felirata: „Állíttatták Nyakas János és neje Tikos Katalin Terézia
leányukkal 1876”.
Az öntött cementanyagú sírjeleket meg kell tisztítani a mohától, szennyeződésektől.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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külterület

0205

szoborfülke

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Épített, négyzetes alaprajzú szoborfülke, jelenleg szobor nélkül, növényzettel körbenőve. Az
építmény felújításra, a környezete rendezésre szorul, a fülkébe Mária szobor elhelyezése javasolt.
A lábazati részen elhelyezett márványtábla felirat: „BOLDOGASSZONY ANYÁNK RÉGI NAGY PATRÓNÁNK
NAGY ÍNSÉGBEN LEVÉN ÍGY SZÓLÍT MEG HAZÁNK: MAGYARORSZÁGRÓL ROMLOTT HAZÁNKRÓL NE FELEJTKEZZÉL EL
SZEGÉNY MAGYAROKRÓL!”

HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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Öreghegy

2142/4

világháborús
emlékmű

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
A II. világháború idején a faluból a lakosok egy része a szőlőhegybe menekült, azonban meghaltak,
az ő emlékükre állították 2010-ben magánszemélyek a stáció-szerű falazott emlékoszlopot. Az
áldozatok nevét fekete kőtáblára vésték. Az oszlop tetején díszes fém kereszt áll.
Az emlékmű környezetének jókarban tartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció

védettség
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Öreghegy

2143

présház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Pusztuló, elhagyott nagyméretű présház, egyszerű tömegű, csonkakontyolt nyeregtetővel fedve.
Az építési idő a XX. sz. eleje lehet. Már szőlő sincs a nagy telken. Nehéz hinni az épület
megmaradásában.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám

cím

hrsz.

funkció
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Öreghegy

2144/2

présház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Igényesen megépített, szép tégla présház, nyeregtetővel fedve. Szépek az eredeti nyílászárók, a
falazott párkány. Sajnos elhagyott, pusztuló állapotban. Az építés ideje a XX. sz. eleje lehet.
Nehéz elképzelni az épület megmaradásának lehetőségét, pedig megérdemelné a megőrzését.
HELYSZÍNRAJZ
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sorszám
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hrsz.

funkció
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Öreghegy

2316/2

présház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Elhagyatott présház, kontyolt nyeregtetővel fedve. A szerény megjelenésű épület vályogtéglából
készült, szép, eredeti nyílászárókkal. Az építési idő a XX. sz. eleje lehet. Használaton kívüli épület.
Jó lenne valamilyen módon megőrizni az épületet a kellemes táji környezetben.
HELYSZÍNRAJZ
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Öreghegy

2318

présház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Kisméretű, kontyolt nyeregtetővel fedett présház, nem hagyományos elrendezéssel, a bejárat az
ablakokkal ellentétes oldalon nyílik. A nyugati oldalához lapostetős bővítés csatlakozik és a
pincesíp az épületen kívülre került. Az építési idő a XX. sz. első harmada lehet.
Az épület folyamatos jókarban tartásáról gondoskodni kell.
HELYSZÍNRAJZ
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Öreghegy

2320

présház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Jó arányú, nyeregtetős, szerény kialakítású présház. Az egyszerű épületen még megmaradtak az
eredeti nyílászárók. Az építési ideje a XX. sz. eleje lehet.
Remélhetően a használat megőrzi az utókor számára az épületet. A viszonylag jóállapotú épület
homlokzatának egyzsínű meszelése kívánatos lenne.
HELYSZÍNRAJZ
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Öreghegy

2321

présház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Pusztuló présház a lankás domboldalon szép pallótokos ajtóval. Az oldalfal hiányzó vakolata a
téglalap alaprajz hosszirányú bővítését mutatja. A nyeregtetős épület a XX. sz. elején épülhetett.
Az épület felújításra szorul.
HELYSZÍNRAJZ
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Öreghegy

2322

présház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Kisméretű, kontyolt nyeregtetővel fedett présház spalettás ablakokkal.
Különösen szép
kovácsoltvas munka az ajtókilincs. A szürke-sárga szín és a zöld nyílászárók vidám megjelenést
kölcsönöznek az elhagyatott épületnek. Az előtte álló árnyat adó diófa kellemes környezetet
biztosít. A palafedés valószínűleg nem eredeti. Az építési idő a XX. sz. eleje lehet.
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Öreghegy

2344

présház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Kisméretű présház, nyeregtetővel fedve, az egyik végfalához belső lejáratú pincesíp csatlakozik.
Érdekes megoldás a bejárati oldal tető-túlnyúlása, amelyet a két végfal meghosszabbítása szinte
tornáccá alakít. Az építési ideje a XX. sz. eleje lehet.
Jó lenne a barátságos kis épület megmaradásában reménykedni.
HELYSZÍNRAJZ
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Öreghegy

2346

présház

javasolt HV

leírás, jellemzők, javaslat, korrekciós javaslat
Szokatlanul hosszan elnyúló présház az enyhe lejtőbe ültetve. Egyszerű téglalap laprajz,
nyeregtetővel fedve. Az épület a XIX. sz. második felében épülhetett.
Érdemes lenne felmérni és dokumentálni a présházat a teljes pusztulás előtt.
HELYSZÍNRAJZ
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