
 

 

Magyargencs eredetileg a történelmi Vas vármegye részét képezte, s helyén több 
Gencs nevű település állt: Egyházasgencs, Gyulagencs, Bencegencs. 

 

Kemenesalja északkeleti részén, a Marcal folyó mentén húzódó település, 
Magyargencs és környéke régi id ők óta lakott hely . 

A honfoglalást követően a kialakult gyepű-védelmi rendszerben, mint hátsó 
határvédelmi területen lévő település azonosítható a község.  Közvetlenül a faluról 
szóló írott emlékek, hiteles történelmi adatok azonban csak a XIII. század második 

felétől vannak.  Nevét először egy 1268-as oklevélben említik meg Guench néve n. 
Az 1700-as évektől Magyargencs a neve. 

A település a középkorban Laki Kaczor és a Gencsy család birtoka volt, de a 16. 
században gróf Cseszneky György győri várkapitány is gencsi birtokos volt. A 19. 
században a Károlyi, Radó, Hátzky, Hertelendy, Kisfaludy és Gömbös családok 
rendelkeztek a faluban nagyobb földbirtokkal. 

Magyargencsen hajdanán több főúri kastély és nemesi kúria is volt, mára sajnos egy 
részük eltűnt, vagy átépítették azokat, viszont a három 
legnagyobb még ma is eredeti szépségében hirdeti a 
letűnt idők hangulatát: 

• A Hátzky kúria (Petőfi Sándor u. déli vége) mai 
arculatát 1860 táján alakították ki. Az alsó 
faluvégen található kastély a XIX. század elején 
épült romantikus stílusban. Jellegzetes, két 
körbástyás arculatát 1860-ban kapta. 
Magántulajdonban van. 

• Hátzky-Barcza kúriát (Petőfi Sándor u. 78.) 
késő eklektikus stílusban, 1904-ben Hátzky 
Sándor földbirtokos építette, majd a Barcza 
család tulajdonába került. Késő eklektikus jellegű 
épület. Dísztermében század eleji igényes 
kivitelű cserépkályha található. 
Magántulajdonban van. 

• Hertelendy-kúria  (Petőfi Sándor u. 82.)a mai óvoda épülete arról nevezetes, 
hogy itt lakott a névadó Hertelendy Miklós (1813-1877) huszár ezredes. Itt lakott 
Hertelendy Miklós (1813-1877) huszár ezredes, a magyar szabadságharc egyik 
neves alakja, kinek síremléke a magyargencsi Ótemetőben található. Az épület 
jelenleg óvodaként működik. 

Figyelemre méltó még a római katolikus templom belső kialakítása is, mely magán 
hordozza az építészet XVIII. századi barokk jegyeit. Az evangélikus imaház az elmúlt 
évben lett felújítva. 

A kúria felépítése Kerkapoly Károly  
nevéhez fűzhető, 1885-1891 közé 
tehető. Kerkapolyy közgazdász és jogi 
végzettségű, főiskolai tanár, majd 
egyetemi tanár volt. 1870-1973 között 
pénzügyminiszteri tisztséget viselt, 1878-
ig országgyűlési képviselő. 

1911-ben a család utód hiányában kihalt, 
a birtok és a kúria Radó Gyulára  szállt. 

A kúria épülete 1916-ban leégett, s az 
akkor történt helyreállításkor kapta 
jelenlegi formáját. 

1935-ben került Széll Emilné Radó Cecília  tulajdonába. Férje Széll Emil Vas 
vármegye főszolgabírója volt. 
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A család Veszprém megyei ágának leghíresebb tagja Széll Kálmán volt, aki 1899-1903 
között Magyarország miniszterelnöke volt. 

A kúriát a II. világháború után államosították, majd 1950-ben állami gazdaság 
kezelésébe került, irodaként, lakásként, raktárként használták. 

1979-ben került a község tulajdonába, felújítását 1982-ben kezdték meg, iskola 

elhelyezése céljából. Ma a 
könyvtárnak és a helytörténeti 
múzeumnak ad helyet. 

Magyargencsen 2009. 
augusztus. 15-t ől működik a 
Hadtörténeti és helytörténeti 
kiállítás, valamint hadipark . 22 
db haditechnikai eszköz, köztük a 
4025 oldalszámú MiG-21 MF 
repülőgép, T-55 harckocsi, 
légvédelmi lövegek, tarackok 
kerültek bemutatásra, 
felvonultatva a II. világháborútól a 
90-es évek közepéig rendszerben 
állt tüzérség, légvédelem jelentős 

részét. 

A parkban lehetőség van közelről megtekinteni az eszközöket, egy részük belülről is 
megnézhető. Ezzel párhuzamosan a kastélyépületben 1848-as I. és II. világháborús 
kiállítás kapott helyet, valamint a folyamatosan bővülő helytörténeti kiállítás. Lehetőség 

van iskolai csoportok részére történelem órák tartására a helyszínen. 

 

 

Barcza Boldizsár honvéd őrnagy 

(Született 1812. jan. 27. Magyargencsen, meghalt 1895. ápr. 1. Kustánszegen)  

Barcza Boldizsár Vas megyei táblabíró fia, a pozsonyi líceum elvégzése után 1832-ben 
a cs. kir. 32. gyalogezred hadapródja lett, majd 1833-tól a bécsi magyar nemesi 
testőrségnél teljesített szolgálatot. 1846-ban kilépett a császári hadseregből. 1848 
májusában az elsők között jelentkezett szolgálatra az újonnan szerveződő 
honvédségnél. A miniszterelnök a Pécsett alakuló 8. honvédzászlóalj századosává 
nevezte ki. Barcza Boldizsár 1849 áprilisában lett a zászlóalj parancsnoka, és 
alakulatával rendkívül véres csatákban vett részt. Zászlóalját az 1849. június 7-i, kátyi 
csatában érték a legsúlyosabb veszteségek. Az alakulat helytállását és vitézségét 
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Kossuth Lajos kormányzóelnök saját kezűleg jutalmazta 
meg a 3. osztályú érdemjel kitüntetéssel. A 
szabadságharc leverése után Barcza Boldizsárt Aradon 
állították hadbíróság elé. Előbb kötél általi halálra, majd 
tizenhat évi várfogságra ítélték. 1852-ben amnesztiával 
szabadult a munkácsi várbörtönből. 1853-ban telepedett 
le Zala megyében: előbb Kerecsenyben, azután 
Csonkahegyháton, az 1860-as évek közepétől pedig 
Kustánszegen élt, a Pap Istók-féle birtokon gazdálkodva. 
A kustánszegi temetőben álló új síremléke napjainkban 
évről évre a március 15-i ünnepi megemlékezések 
színhelye. 

 

Hertelendy Miklós huszár ezredes 

(Született 1813. május 2. Pesten, meghalt 1877. 
december 4. Magyargencsen) 

Birtokos nemesi származású, apja császári és 
királyi ezredes. 1846-tól főszázados a 6. 
huszárezredben. A Debrecenben állomásozó 
Würtenberg huszárezredhez került, 1846- ban 
főszázados. 1848 szeptemberétől részt vesz a 
Jellacic elleni harcokban és a pákozdi 
ütközetben.  

1848 október 27. -től őrnagy, osztályparancsnok 
a honvédsereghez csatlakozó ezredénél. 
November 26-tól alezredes ugyanitt. A 
szabadságharc több nagy csatájának hőse, 
Szolnoknál és Isaszegnél nagy szerepe volt a 
győzelemben. 1849. január 22. Perczelnek 
Ottinger elleni csatájában, Szolnoknál az ellenség által erősen tartott hidat elfoglalta, 
huszárezredével az ellenség lovasságát tönkreverte, miért Őt Perczel nyilvánosan 
megdicsérte és vitézségéért elismerését fejezte ki. Ő volt a szolnoki csata egyik 
legkiválóbb hőse. Számos más ütközetben is az ellenséges lovasságot 

megszalasztotta. 1849. február 26-tól ezredes, a 6. 
huszárezred parancsnoka, egyben 
hadosztályparancsnok Perczel seregében, a későbbi 2. 
hadtestben. Május 26-tól az újonnan alakuló 19. 
huszárezred szervezésével bízzák meg. 1949. október 
3-án, a komáromi várban tette le a fegyvert. Menlevelet 
kapott, Kemeneshőgyészre, apósához költözött. Élete 
további részében Magyargencsen vásárolt birtokán 
gazdálkodott. 1867/68-ban a Vas megyei honvédegylet 
tagja. Haláláig visszavonultan él Vas megyei birtokán. 
Síremléke a magyargencsi Ótemetőben van 

 

Művelődési Ház melletti bekerített helyen lett kialakítva a 
Hősi liget, ahol a II. világháború áldozatainak emlékműve 

is áll. Az ótemetőben pedig két síremlék őrzi az 1848 – 49-es szabadságharc 
katonáinak emlékét.  

 

Vitéz Vindornyalaki Hertelendy Miklós  alezredes 

(Született:1879 május 31. Magyargencsen, meghalt 1962. Budapesten) 

Kötcsén Nermeskéri Kiss Irma Máriával - Kiss Vilmos kötcsei ügyvéd leányával kötött 
házassága után - telepedett le. Szülei Hertelendy Gyula királyi tanácsos, földbirtokos - 
a szabadságharcos huszár ezredes fia, és a lengyel származású Szeliga Paula voltak.  

A Főreáliskolát kettős kitüntetéssel végezte. Így azonnal felvették a Wienerneustadti 
Akadémiára, ahonnan mint hadnagy Czernovitzba vonult be a Császári és Királyi  

14-ik huszárezredhez. 1902-ben, mint az ezred küldötte díjlovaglásban jeleskedett, 
több érmet begyűjtve. Közben előléptették a 10. sz. Mackensen huszárezred 
kapitányává. Itt érte az I. világháború kitörése, a mozgósítás.  

A 10-es huszár ezred 1914 augusztus I9-én indult Szerbia ellen, Mitroviczánál átkeltek 
a Száván. Innen azonban már augusztus végén Oroszországba küldték az ezredet. 
Feladatuk hidak, fontosabb pontok védelme az óriási túlerővel szemben. Nagy 
veszteségek után lett az első század parancsnoka. A lembergi csata után a 
visszavonulást védték. Több eredményes ütközet után kitüntették. December elején 
már a Vistula partját védték majd súlyos harcok után a világháború fordulópontján a 
Limanovai csatában mint a Jabloneci magaslat védője tűnt ki. Ez az ütközet állította 
meg a túlerő Bécs felé törő támadását. Ez után átvette az 5. század parancsnokságát a 
háború végéig. A limanovai csata magyar győzelmét december 11-én a Budapesti 
Ferencrendi templomban mai napig minden évben megünneplik.  

A háború befejezése után, mint őrnagy nyugdíjazását kérte és mint alezredes helyezték 
nyugállományba. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


