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• Kijelölésre került a lovastúra útvonal 
nyomvonala és a kitáblázása megtörtént  
(oszlop)

• Nem csupán lovaglás: Világörökség része, 
természeti és kulturális értékeink 
megismerése

Fertő-táji lovastúra lehetőség 



„Naturama” térkép



„Széchenyiek nyomában” lovastúra
útvonalterv

Fertőszéplak



Szent Jakab Zarándok 
kápolna haranglábbal



GRÓF SZÉCHENYI BÉLA ÉS ERDŐDY HANNA GRÓFNŐ SÍREMLÉKE

• Vörös gránitból készült síremlék a nagycenki kastélytól a Fertő felé vezető, több mint két kilométer hosszúságú 

Széchenyi-fasor végén. Itt nyugszik a világutazó Széchenyi Béla gróf (Széchenyi István fia) és gyermekágyi lázban 

elhunyt fiatal felesége, Erdődy Hanna grófnő.

• Az egyébként életvidám grófot mélyen lesújtotta az esemény, a következő éveket az asszony síremlékének 

tervezésére fordította. Az emlékezet szerint a gróf további élete bánkódás és gyász volt, soha nem nősült újra. A 

sírhelyet kaukázusi fenyővel ültette körbe.

• Két gyermekét, Hanna és Alice grófnőket nagy gonddal nevelte. Széchenyi Béla grófot, negyvenhat évi özvegység 

után, 1918-ban temették el a nagycenki hársfasor végében álló sírhelyre.

• Sírjukon a következő felirat olvasható: “Legyenek oly boldogok a túlvilágon, a mint egymást az életben

hőn és hűn szerették.”



József nádor tiszteletére és itteni 
látogatásának emlékére emeltette 
Széchényi Ferenc ezt a henger 
alakú, kupolás Gloriettet. A 
falubeliek „Palatintempel” néven 
emlegették. A 20. század közepére 
igen leromlott a kis épület állaga, 
1943-ban gróf Széchenyi Endre 
állíttatta helyre.

A fertőbozi kilátót vélhetően egy 
soproni építész, Ringer
József építhette, aki a korban sokat 
foglakoztatott mester volt.

Úton – útfélen - és a Glorietten



• A kastély bejáratával szemben: a 20 m széles 2,6 km hosszú, -
világörökség védelme alatt álló - hársfasor. Széchenyi Antal gróf és 
felesége Barkóczy Zsuzsanna 1754-ben ültette a 654 kislevelű hársfát. 
Eredetileg lovaglóútként használták.

• A Hársfasor mellett található az Ökoturisztikai Rekreációs szoborpark –
háborúban eltűnt szobrokat állítottak ki.

• A Kastélyt Széchenyi Ferenc tette a család állandó lakhelyévé. Az 
eredetileg barokk stílusban megépült kastély többszöri átépítés után, 
fia, Széchenyi István gróf idején nyerte el ma is látható formáját.

• A Múzeum: Széchenyi István életének emlékei, a család történetét 
bemutató, valamint Széchenyi Ferenccel kapcsolatos kiállítás

• A nagyteremben látható a kastély egyetlen megmaradt rokokó 
kályhája, 



Múzeum 
istálló, 

kocsimúzeum 
és kastélypark





Széchenyi 
Mauzóleum

• A temető közepén áll a Széchenyi-család temetkezési helyéül szolgáló sírbolt. A 
görögös homlokzat közepén két dór oszlop között nyílik a bejárat. A kápolna 
oltárképén Krisztus mennybemenetele látható. Az oltártól jobbra nyílik a családi 
kripta kőkeretes lejárata, amelynek szűk lépcsője felett ez olvasható:

"Voltunk mint ti, lesztek mint mi : por és hamu."

• A kripta két részből áll: a barokk kápolna alatti ovális tér bal oldalán nyugszik 
feliratos sírkő mögött Széchenyi István és felesége, Seilern Crestentia.

• A klasszicista előcsarnok alatti,  kereszt alapú folyosó sírkamráiban 47 Széchenyi 
leszármazott kapott helyet.

• Ugyancsak itt találjuk Széchenyi Pál kalocsai érsek üvegkoporsóját, és közelében 
azt a vasládát, amelyben Széchenyi István - az öngyilkos golyó által kiszakított -
koponyacsontja látható.

• A Széchenyi téren áll Széchenyi István egész 
alakos bronzszobra, a családi címerrel. 
Alatta a híres mondása olvasható: 
„Magyarország nem volt, hanem lesz.”

• 1897. szeptember 21-én avatták fel (Stróbl 
Alajos alkotása)



Széchenyi Múzeum Vasút és kisvasút skanzen

• Múzeum vasút: A Kastély közelében 1972-ben épült meg a 760 mm 
nyomtávolságú, gőzüzemű múzeumvasútja. A vasutas szolgálatot 
gyermekvasutasok látják el.

• Kisvasút skanzen: Szabadtéri kiállítás, ahol század eleji kisvasúti mozdonyokat 
és vagonokat mutatnak be. A bemutatóhely Széchenyi Istvánnak állít emléket, 
aki a magyar vasútfejlesztésben óriási szerepet játszott.



„Széchenyiek nyomában” - hazafele vezet az út

Ilona Major
A major nevét Széchenyi Ilona után kapta, aki Gróf. 
Széchenyi Lőrinc legfiatalabb leánya 
volt. Személyében tisztelhetjük az első Széchenyit, 
aki Cenken élt. Az akkori érsek, Ilonának és 
második férjének Sankó Miklósnak jelölte ki 
lakóhelyéül a kiscenki majort.

A prezentációban felhasznált információk forrása: https://www.nagycenk.hu/ és wikipédia

https://www.nagycenk.hu/


Széchenyi Kastély és Mindenszentek templom 
Fertőszéplak

• Ebben a kastélyban született Széchényi Ferenc, a Magyar Nemzeti Múzeum
alapítója, Széchenyi István édesapja 1754-ben. A kastélyt és a hozzá tartozó
földeket a Széchényi család közel 90 évig birtokolta. A régi kastélyépület térfala,
késő reneszánsz kapuja a Széchényiek által építtetett Mindenszentek templomra
és a kálváriára néz, velük együtt képez a 18. században egyedülálló
épületegyüttest.

• A kastély udvarán a II. világháborúig Széchényi Ferenc szobra állt, de ez eltűnt.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 
Találkozzunk a (nem csak) lovastúrán!


