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JAVASLAT

a,, Magyarszecsődi Kisboldogasszony Római Katolikus Plébániatemplom''

Vas Megyei Értéktárba történő felvételéhez

Készítette:

Magyarszecsőd Község Bizottsága
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I. A JAVASLATTEVO ADATAI

A j ava s latot b enyúj tó (sz em ély l intézmény l szerv ezet l vállalkozás) n eve
Horváth Arnold, a Magy ar szec sőd Község Értektar Bizottságának nevében

A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Horváth Arnold
Levelezési cím: 991 1., Magyarszecsőd, Fő út', 51.
Telefonszám: +36 30 783 0234
E-mail cím: h.arno\dzs 6r@gmai1.com

II. A NEMZETI ÉnrÉr ADATAI

1.4

2.4

nemzeti érték megnevezése
Magyarszecsőd Kisboldogasszony

nemzeti érték szakterületenkénti

! agrár- és élelmiszergazdaság

tr ipari és műszaki megoldások

! természeti környezet

Római Katolikus Plébániatemplom

kategóriák szerinti besorolása

! egészség és életmód

EÍ kulturális örökség

L turizmus

! épített kömyezet

E sport

4.

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Magyarszecsőd, Jókai út., 1.

Értéktár megnevezése, amelybe a

E telepiilési tr tájegységi

nemzeti érték felvételét kezdemény ezik

El'megyei ! külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása

Templomunk töfténetét C. Hanach Erzsébetet követően több író is összefoglalta, így
én vázlatosan mutatnám be jelentőségét. A Szecsődy család 1205-tőI datálható birtoklását
feltételhez kotötték. A birtokadomány kitétele, hogy belátható időn belül templomot
építsenek Lapsa pusztára. A templom 1242 és 1260 kozti időszakban épült fel, ám az
építést az akkori tör1énelmi viszonyok, úgy mint a megelőző évtizeőek tatárjárása is
nehezítette. Végül a 1áki templom építésénél is részt vevő mesteremberek a nevezett
templomhoz hasonlóan sárkányfejes oszlopokka| Iátták el a fokaput, ami a legutóbbi
feltárások során került elő. A reformáció során ugyanis református kézen volt, és ők a
fokaput befalazva másik bejáratot használtak' Ez a jelenség azt is bizonyítja, hogy
felépülését követően egészen a reformációig a hadba vonuló katonák fegyvereiket a
sárkányfejek alatti tartóoszlopon hűzták végig isteni áldás reményében. Ennek a
jelenségnek nyomai máig tisztán kivehetők. 1892 után kegyúri joga Szecsődy Lajos fiairól
dr. Szakács Manó, szombathelyi foszolgabíróra száI\t, majd eladósodottsága miatt
birtokaival özvegy Batthyány Béláné lett a kegyúr. Ő a Tarnoczyakkal közösen felelt az
állagmegóvásért, és pl.a belso restaurálás és a mai állapotban láthatő templomtorony is az
ő kézjegyüket viseli. Utánuk Batthyány Zsigmond lett a patrónus. Dr. Bárány Lászlő



haláIát követően a körmencli plébániához tartozik és körmendi plébános tart misét. A
templom alatt a Szecsődy család 750 éves kriptája húzódik, a templom körül az 1700_as
évek elején lezátt temető. A sovénykerítést Hozbor János plébános ültette 1898-ban.
20l6-ban a külső renoválások elkezdodtek.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

Nem csak falutörténeti szempontból, de épitészetijellege miatt is jelentős a környéken'
Egyfelől falunk legrégebb őta fennmaradt építménye. Másfelől a már említett
sárkányfejes oszlopok és a bent találhatő freskók is középkori eredetűek, akarcsak a
szente|tviz tartó és több faragott szobor is. Vallási szempontból sem utolsó, hiszen számos
katolikus, de kulturtör1éneti látogatója is akadt. Sajnos a belső és a bejárat felett található
freskók szakszerű kezelés hiányában folyamatos állagromlásnak vannak kitéve. Műemlék
jellege mellett vallási célokat is szolgál, valamint a falu középpontj ában talá|hatő,
centrális építmény. Korábban jelentős turisztikai látványosság is volt, ám helyi plébános
hiányában az elmult 5 évben alig latogatták. Korábban rendszeres megtekintéseknek
örvendett'

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos informácirÓt meg|elenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

http;i/www.magyarszecsod.hu/index.phpugras:galeria&katszama:339&mod:kategoria
http : //muemlekem.hu/muemlek?id:9 1 9 8

http : I I nagyv o fe I y. hu/magy ar s ze c s o d/temp 1 o m o k
http:/iwww.martinus'hu/nev-es-cimtar/plebaniaVI03lmagyaÍSZecsod-kisboldogasszony-filia
http ://archeodatabase.hnm.hu/huin ode 128207

https ://hu.wikipedia. org/wiki/Mag y ar szecsoÁC 5%9 I d
https://www .utazzitthon hu/latnival olmagyarszecsod/romai-katolikus-templom-21798

Dercsényi Baldu: Magyarszecsőd-Plébániatemplom (Tájak-Korok-Múzeumok Kiskönyvtára
609, Budapest, 1999.)

Harruch Erzsébet-I{iss Gyula: Vasi Műműemlékek (Vas Megyei Tanács, Szombathely,
1983.)

Horler Miklós szerk.: Vas megye műemlékeinek töredékei 2. Magyarszecsod-Zsenne
(Budapest, 2002.) p-p. 13.-32.

stb...

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

http://www.magyarszecsod.hu/index.php=ugras=galeria&katszama=339&mod=kategori
a
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