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I. 1. Az örökségvédelmi hatástanulmány jogszabályi háttere és feladata

Az örökségvédelmi hatástanulmányt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Múzeumok Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) a NYÍR-MARK-KER Bt.
(4400 Nyíregyháza, Kalevala stny. 50.) megbízásából készítette.
A tárgyi beruházásra vonatkozóan az örökségvédelmi hatástanulmányt a Kulturális
Örökségvédelmi Hivatal Felügyeleti Igazgatóság Debreceni Regionális Irodája – a kulturális
örökség védelmérıl szóló 2001. évi LXIV. tv. (Kövt) (2005. évi LXXXIX. törvénnyel
módosított, hatályos 2006. január 1-tıl), valamint az örökségvédelmi hatástanulmány
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet (Rend.) 3. §-ban foglaltak alapján írta elı.
Az örökségvédelmi hatástanulmány részletes tartalmi követelménye itt olvasható:
4/2003. NKÖM rendelet (Rend.) 4 §
A hatástanulmány – a fejlesztések és beruházások tervezésének kötelezı részét képezi – célja,
hogy egy összetett vizsgálat eredményeként összegezze a terület régészeti állapotáról ez idáig
rendelkezésre álló ismereteket, tájékoztassa a beruházót, valamint a régészeti szakhatóságot
arról, hogy érint-e a beruházás régészeti lelıhelyeket, amennyiben igen akkor azok milyen
mértékben befolyásolják a beruházást és körülményeit.
A hatástanulmány nemcsak az eddig ismert régészeti adatok alapján, hanem az
újonnan, az elvégzett helyszíni szemle során megszerzett új ismereteket figyelembe véve
készült el.
I. 2. További fontos jogszabályok:

•

1997. évi CXL. törvény a kulturális javak védelmérıl és a muzeális intézményekrıl, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl

•

18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a régészeti lelıhelyek feltárásának, illetve a
régészeti lelıhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól

•

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

•

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelmérıl

•

191/2001. (X. 18.) Korm. rendelet az örökségvédelmi bírságról
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•

3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes
szabályairól

•

1978. IV. törvény a Büntetı Törvénykönyvrıl, különösen a 216/A. § kulturális javak
megrongálása

•

218/1999 (XII. 28.) Korm. rendelet, különösen a 144. § régészeti szabálysértés és a
146. § kulturális javakkal kapcsolatos kötelességek elmulasztása

•

10/2006 (V.9.) NKÖM rendelet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárásaira
vonatkozó szabályokról.

•

45/1997 (XII.29.) KTM rendelet az építészeti –mőszaki tervdokumentációk tartalmi
követelményeirıl

•

18/1984. (XII.13.) ÉVM rendelet a külterületen levı nyomvonalas létesítmények
mőszaki nyilvántartásáról

•

5/2010. (VIII. 18.) NEFMI rendelet a régészeti lelıhelyek feltárásának, illetve a
régészeti lelıhely, lelet megtalálójának anyagi elismerésének részletes szabályairól

§
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II.
II.1. Az örökségvédelmi hatástanulmány tárgya
Az örökségvédelmi hatástanulmányt a NYÍR-MARK-KER Bt. (4400 Nyíregyháza, Kalevala
stny. 50.) felkérésére készítettük el.
A tervezett változással érintett területek nagysága: 20 ha
A beruházás helyét a III. mellékletben szereplı (EOV 810-211 és 810-213) térképek mutatják.

II. 2. Az érintett terület fekvése, földrajzi adottságai, rövid történelme
Nagyvarsány Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, a Nyírség és a Beregi-síkság
találkozásánál fekvı település Vásárosnaménytól északnyugatra, a Tisza bal partján.
Nagyvarsány ómagyar törzsi eredető helynév, neve honfoglalás kori népnevet takar.
Egyike a megye legrégebbi településeinek, története a kıkorig nyúlik vissza. A Tisza akkori
folyásához közeli részen fekvı Szálláskertben folyamatosan sok cseréptöredéket találtak.
Ugyanazon a részen a Tisza medrébıl ıs jávorszarvas agancs darabok, a bronzkorból bronz
bogrács, a vaskorszaktól kezdve pedig vaskard, dárda és pajzsfogantyú maradványok kerültek
elı.
A falu alapítása a 10. századra tehetı, néhány lakójának nevét már 1214-bıl ismerjük.
Ekkor a település az ısfoglaló Kaplon nemzetségbeli Simon birtoka volt.
1310-ben már két részbıl állt a település, Kül- és Belvarsányból.
A 14. század elején temploma után Egyházas-Varsány néven említik.
A 16. század végén a falut Kenderes-Varsány néven emlegetik.
A Sulyok-kúria az 1677. április 13-án felvett conscriptio szerint: „Nagy Varsányban
vagyon egy Nemes Curia Szılıs Kertivel együtt, amelylyet Néhai Nemzetes Súlyok Borbála
Asszony birt. (...) Annak elıtte birták azon Varsány Curiát... Néhay Székely Gáspár és Néhay
Székely Anna.”
1692. április 27-én felvett leírás a Gyulay-kúriát említi. Talán ennek az elpusztult faépületnek
a telkén épült a 19. század elején az emeletes Gyulay-kúria, melyet a századforduló
környékén bontottak le.
Az Európában 1852-54-ben megjelenı kolerajárvány 1855 júniusában érte el a
községet.
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A kolera még 1866. októberében, majd 1873 júliusában is felütötte a fejét a településen,
azonban már korántsem végzett olyan mértékő pusztítást, mint az 1850-es években.
A 20. században bárók, kisebb birtokosok osztoznak a település földjén. 1927-ben 100
holdnál is több birtoka volt itt Domahidy Elemérnek, Weinberger Ernınek, Rochlitz Dávid
fiai és Fiedmenn Adolf cégnek. Ez utóbbi rendelkezett a legnagyobb résszel, birtokához
tartozott a Gyula-tanya. Itt alakították ki a gazdaság központját. Mezıgazdasági
feldolgozóipart létesítettek, mőködı malom, olajütı, szeszgyár biztosította a termékek
feldolgozását. Az itt keletkezett melléktermékekre és az óriási kaszálókra alapozták az
állattartást. Az értékesítéshez a tanyaközpont és Gyüre vasútállomás között 1905-ben
kiépítették a lóvasutat, hogy a szállítást megkönnyítsék.
Nagyvarsány 1938-ban országosan is jegyzett térképen feltüntetett gazdasági, ipari
központ volt. A gazdaságban elsık közt használták a csépléshez a „tüzesgépet”. Megindult a
Szálláskerttıl a Tiszáig a jonathán almafák telepítése.
1945-ben földosztásra került sor, lakóhelyhez jutnak a cselédek, nincstelenek. A
gyümölcsöst kezdetben szétosztják, majd állami tulajdonba kerül. Gazdasági, késıbb
termelıszövetkezeti kezelésben mővelik.
A 19. század végén, a 20. század elsı felében a kisvárdai, a tiszai, 1950-ig a Gyüre
körjegyzıséghez tartozott, 1950-tıl pedig a vásárosnaményi járáshoz. A község a három
megye határán egy rövid ideig Mátészalka székhelyő csonka Szatmár-Bereg megye része.
Az 1950-es választást követıen önálló községi tanácsa mőködött.
1973-tól Gyürével közös községi tanácsot hoznak létre Nagyvarsány székhellyel.
1979. január 1-jétıl Varsánygyüre néven egyesül a két település, és Kisvarsánnyal
kapcsolódik be a közös tanácsba.
1990. évi választástól Kisvarsány és Varsánygyüre külön-külön községi önkormányzatot hoz
létre. Ezt követıen népszavazással döntött a település Varsánygyüre szétválása mellett.
1991. január 1-jétıl ismét Nagyvarsány és Gyüre községek jöttek létre az eredeti
közigazgatási határral.
Nevezetességek:
•

Református templom

•

Római katolikus templom

•

Vadaspark

•

Tus-Wald vadászház
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III. Nagyvarsány régészete

III. 1. A változással érintett terület elızetes vizsgálata
Az elızetes vizsgálatok a Jósa András Múzeum régészeti adattári, leltárkönyvi, irodalmi és
térképészeti anyagainak adatai alapján történtek.
A régészeti leletek tanúbizonysága szerint már az ıskorban is lakott volt ez a terület.
Az ún. I. és II. katonai felmérés térképét tanulmányozva – az I. katonai térkép 1782-1785.
körül készült II. József korában (uralkodása: 1780-1790.), míg a II. katonai térkép 1819-1869es felmérés eredményeként született meg – megállapítható, hogy az egykor élt népek
megtelepedésére a terület geomorfológiai adottságai igen jó alapot biztosítottak.
III. 2. A vizsgált terület környezetében lévı lelıhelyek
- A kutatandó területek közül az 1. számmal jelölt terület közelében található az M3-as
autópálya 2006-ban végzett elızetes terepbejárása során elıkerült M3/259. lelıhely. Errıl a
helyrıl bronzkori és Árpád-kori kerámia-töredékek kerültek elı. (JAM Rég. Ad.: 2006.24.)
- A 3. számú terület magában foglalja az 1993. évi terepbejárás során elıkerült ún. 72/d.
lelıhely egy részét. A közelében található a 72/b. és a 72/c. lelıhely. Ezekrıl a lelıhelyekrıl
ıskori, császárkori és Árpád-kori leletek kerültek elı.
(JAM Rég. Ad.: 93.42.)

III. 2. 1. Nagyvarsány közigazgatási határain belül lévı azonosítatlan lelıhelyek
Nagyvarsány belterületén és határában olyan régészeti leletek is elıkerültek, melyekre csak a
különbözı források és maguk a régészeti leletek utalnak, ugyanis ezek pontos helyét nem
sikerült beazonosítani.

Nagyvarsány:
- Babus Jolán hozott be a múzeumba szép bronz bográcsot és rézbaltát (VBM. 24. 1086.)
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- Balogh Miklós református lelkész meteorkıdarabokat hozott be a múzeumba
(Alispáni Jelentések 1914. 131., JAM Rég. Ad.: 2003.125.)
- A község területén kelta hamvasztásos sír leletanyaga került elı ismeretlen idıpontban
(JAM Rég. Ad.: 2002.306.)

IV. A változással érintett terület helyszíni szemléje
A kutatandó területek régészeti helyszíni szemléjét 2010. szeptember 14-én a Jósa András
Múzeum munkatársai végezték: Scholtz Róbert (régész), Bocz Péter (régész-technikus) és
Mester Andrea (győjteménykezelı).
A helyszíni szemle a településrendezés által érintett területekre terjedt ki (Nagyvarsány és
Nagyvarsány-Szabadságtelep). Összesen 4 terület lett megvizsgálva.
A térképek alapján arra lehetett számítani, hogy a kutatandó területek nagy részét
gyümölcsösök borítják.
A 4 terület közül 3 Nagyvarsány délnyugati részén fekszik, a vasútvonaltól délre.
Elıször a térképen 4. számmal jelölt terület lett megvizsgálva. Ez a terület nagyjából L
alakú. A keleti szárát a vasúti sínek, az északi szárát pedig a Szabadságtelepre vezetı betonút
alkotta. A terület déli irányban kb. 6-700 métert terjed ki. Az elsı fotók itt készültek.
A vasúti töltésen áthaladva az utat délrıl akácos és nyárfások övezik. A fatársulás mögött,
ameddig a szem ellát kukoricatábla húzódik (4. terület: 29-31/a., 31/b.; 37. fotók). A fotók
egy kis, a katonai térképen is jól látható, bár napjainkra már használhatatlan földút és a
betonút találkozásánál készültek. A földúttól délnyugatra zárt almás található. Ezek a területek
régészeti kutatásra alkalmatlanok voltak.
Innen tovább haladva délnyugati irányban érjük el a kb. 800 méterre kezdıdı 1. számú
területet. Ez egy kb. 330x230 méter kiterjedéső téglalap alakú rész (1. terület 1-2. fotó).
Délrıl a betonút (1. terület 3. fotó), nyugatról egy kis földút, keletrıl parlag, északról pedig
egy akácos határolja. A terület egészén zárt almás található. Itt több fotó készült, bár ez a rész
is régészeti kutatásra alkalmatlan volt (1. terület 4-9. fotó).
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A terület északnyugati csücskétıl tovább haladva északnyugati irányba egy nem használt
homokbánya található.
Innen délnyugati irányban tovább haladva a település legutolsó portájánál egy balkéz felıl esı
földút található. Ezen a földúton déli irányban haladva érjük el a 2. számú területet.
Ez a rész kb. 210x180 méter nagyságú négyszögletes terület. Nyugatról a földút, keletrıl,
délrıl és nyugatról egy-egy akácos határolja. A terület az északnyugati sarokból lett fotózva
(2. terület 10-13. fotó). Az északnyugati saroktól egy kis szántott részt találunk, melyben
egykor burgonya volt. Innen lelet nem került elı. E mellett tarló, majd egy széles, igen gazos
kukoricatábla húzódik. A terület közepét egy kisebb észak-dél irányú homokdomb „uralja”
melyen Bocz Péter, a nagy gazban egy csontot és egy töredékes ıskori kerámiadarabot talált.
A terület azonban a növényzet miatt régészeti kutatásra alkalmatlan volt. A két lelet alapján új
lelıhelyet nem adtunk ki, bár a kivitelezés idején e részre különös tekintettel kell lenni.
Visszaindulva a településre, a töltést megkerülve a temetıhöz érkezünk meg. Innen érjük el a
4. számú terület déli részeit. A területen almás és kukoricatáblák váltakoznak, rendezett
sorokban. Ezek régészeti kutatásra alkalmatlanok. Itt is készültek fotók: (4. terület 36-41.
fotók). A fotók a temetınél, majd a terület közepénél és végénél készültek.
A 3. számú terület egy észak-dél tengelyő, az északi végén legyezıszerően kiszélesedı
terület. Hossza 900, szélessége 150-350 méter közti. A terület déli csücskén, kiszántott
burgonyaföld (3. terület: 16-17. fotó). Lelet nem került elı. Mellette végig: kukoricatábla,
tarló, zárt almás következik egészen a kutatandó rész északi végéig (3. terület 18-27. fotó). A
zárt almás közepe táján, egy még a katonai térképen nem szereplı épület és gazdasági épületei
találhatóak (3. terület 28. fotó). A területek régészeti kutatásra alkalmatlanok voltak.
Sajnos a kutatásra kijelölt területek a növénytakaró, valamint a kedvezıtlen természeti
körülmények – víz, gaz – miatt kutathatatlanok voltak. Mindezen okból kifolyólag, valamint,
hogy a környéken már több azonosított régészeti lelıhely ismert a kivitelezés idejére régészeti
felügyelet javasolt.
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V. Összegzés
Az örökségvédelmi hatástanulmány összegzéseként megállapítható, hogy a tárgyi terület a
felszínét borító növénytakaró miatt régészeti megfigyelésre alkalmatlannak bizonyult. Új
régészeti lelıhelyet nem találtunk. A változással érintett területeken tervezett munkálatok
idejére régészeti felügyelet javasolt. Mindezt indokolja a környéken lévı több azonosított
lelıhely és Nagyvarsány geomorfológiai adottságai.
A változással érintett területekkel kapcsolatos további régészeti tevékenységet a KÖH
(Kulturális Örökségvédelmi Hivatal) határozatban nyilvánítja ki.
A régészeti felügyeletet valamint az esetleges régészeti lelıhelyek feltárásának részleteit,
költségeit a beruházó és a területileg illetékes múzeum (jelen esetben: Jósa András Múzeum,
Nyíregyháza) egyezteti és szerzıdésben rögzíti a régészeti lelıhelyek feltárásának, illetve a
régészeti lelıhely, lelet megtalálója anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló
18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet módosítása alapján.
Nyíregyháza, 2010. szeptember 14.

Készítette: Simonné Asztalos Henrietta

Ellenırizte: Scholtz Róbert
régész
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Mellékletek

I. melléklet: 9 o. fotó (összesen 42 db fotó)
II. melléklet: 2 db légifotó
III. melléklet: 1 db 1:10 000 méretarányú EOV térkép a régi lelıhelyek és a változással
érintett területek feltüntetésével
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I. melléklet
1. számú terület

1. fotó: DNy – ÉK

3. fotó: DNy – DNy

5. fotó: DNy – ÉK sarok

2. fotó: D – K

4. fotó: DNy – ÉK sarok

6. fotó: ÉNy – DK
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7. fotó: ÉNy – É

8. fotó: Ny – K

9. fotó: Ny – K
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2. számú terület

10. fotó: ÉNy – ÉK

11. fotó: ÉNy – DK

12. fotó: ÉNy – DK

13. fotó: Ny – K

14. fotó: K – Ny

15. fotó: K – Ny
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3. számú terület

16. fotó: DNy – DK

17. fotó: DNy – ÉK

18. fotó: DNy – ÉNy

19. fotó: Ny – K

20. fotó: ÉK – DNy

21. fotó: ÉK – Ény
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22. fotó: ÉK – DNy

23. fotó: ÉK – D

24. fotó: D – É

25. fotó: D – ÉK

26. fotó: D – ÉNy

27. fotó: É – D
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28. fotó: DNy – ÉK, ház
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4. számú terület

29. fotó: É – ÉNy

30. fotó: É – DNy

31/a. fotó: É – D

31/b. fotó: földút

32. fotó: DNy – ÉK

33. fotó: ÉNy – DK
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34. fotó: ÉNy – ÉK

35. fotó: ÉNy – DK

36. fotó: DK – DNy

37. fotó: DNy – ÉK

38. fotó: DK – ÉNy

39. fotó: DNy – ÉNy
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40. fotó: DNy – sarok – ÉNy

41. fotó: DNy – sarok – Ny
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II. melléklet

1. számú terület

2. számú terület

19

3. számú terület

4. számú terület
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III. melléklet

Jelkulcs:
___________ kutatandó terület

___________ korábbi lelıhely
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