VÉRTESI NATÚRPARK
... egy cseppnyi Magyarország ...

CSÁKBERÉNY

Csákberény
A Vértesi Natúrpark délnyugati részén fekvő ősi magyar település területe már a kőkorszakban lakott volt. A római korból épületeket – köztük stukkós és freskós fürdőmaradványokat –, valamint feliratos sírköveket tártak fel. Nevében Árpád-kori múltját
hordozza: a Csák szó a régi híres nemzetségre, míg a Berény szó
a honfoglaló magyarokhoz csatlakozott kabarok egyik törzsére
utal. Más vélekedések szerint a berény szó szálláshelyet jelent,
és a kora középkori mezőgazdaságra jellemző téli/nyári legelőváltó gazdálkodás egyik bizonyítéka térségünkben.
A római katolikus plébánia és a barokk stílusú templom, valamint a református templom egyaránt a XVIII. században épült.
Az 1848-49-es forradalom utáni megtorlások egyik megrázó eseménye is ide kötődik. Mansbarth Antal római katolikus plébánost
és Szikszay János református lelkészt Haynau kivégeztette, mert
híveik előtt felolvasták a legitim magyar kormány függetlenségi
nyilatkozatát.
A természeti és kultúrtörténeti értékek közül figyelmet érdemel
a közkedvelt íróként ismert Merán Fülöp gróf nevét és emlékét
őrző park, szobor, pince és emlékszoba. A Kőkapu-völgy bükköse
és csodás sziklahasadékai miatt nevezetes. Az Orondi-szőlőhegy
és az Öreg-hegy a móri borvidékhez tartozó területek, ahol az út
menti présházakban kitűnő borokat kóstolhatunk. Farsangtól Márton-napig színes programok várják a látogatókat.
The old Hungarian settlement of Csákberény lies on the
southwestern part of Vértes Nature Park, an area that was
inhabited as early as the Stone Age. Moreover, precious artefacts
from the Roman times have also been excavated. The name
of the village refers to its origin dating from the conquest of
Hungary led by the chieftain Árpád: the word Csák is the name
of a clan, while one of the Kabar tribes allied to the Magyar
conquerors was called Berény. Another possible explanation is
that Berény means quarters and so refers to the winter/summer
pasture rotation system, typical in the early Middle Ages.
The Roman Catholic presbytery and Baroque church, together
with the Calvinist church were built in the 18th century. As a
sad episode of the Austrian retaliation following the Hungarian
revolution of 1848-49, the Roman Catholic parson Antal Mansbart
and the Calvinist pastor János Szikszay were executed only
because they had read out the legitimate Hungarian government’s
Declaration of Independence before their congregations.
The natural and cultural heritage of the village is best represented
by the park, statue, wine cellar and room cherishing the memory
of the writer Count Fülöp Merán, as well as by the beech forest
and the wonderful clefts of Kőkapu Valley. Orond Vineyard and
Öreg Hill belong to the Mór Wine-growing Region, where one
can taste excellent wines in the cellars by the road. The events
from carnival time to St Martin’s Day (in November) also attract
visitors with various programmes.
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