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települési értéktárba történő felvételéhez
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november
I. A javaslattevő adatai: Pető Piroska, 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15.
halomhegy83@gmail.com, www.balatonitaj.com
II. A nemzeti érték adatai
1. A nemzeti érték megnevezése: Hagyományos településforma, településszerkezet
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
épített környezet, kulturális örökség
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési értéktár, Örvényes
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
Örvényesre érkezve szembetűnik, hogy tipikus egyutcás településen vagyunk, az
épületek elhelyezkedése még hagyományos képet mutat, érezzük, hogy valamiféle
egység, rend uralkodik itt a mai napig. Ez a több kutató által is vizsgált, bizonyított
tényből- miszerint a község egykori újjáélesztésére betelepített német származású
családok által létrehozott jellegzetes településformáról van szó- fakadó örökség,
melyről a néprajzi, népi építészettel foglalkozó tanulmányokban is olvashatunk. Az
idősebb generációk tagjai minden háznak a történetével tisztában vannak, előttük
pereg máig az az összetartó, együtt-gondolkodással és segítséggel, igyekezettel teli élet,
mely még az Ő idejükben is ennek a generációkon át megörökölt rendnek hajtóereje
lehetett. Ugyan az utóbbi évtizedekben jelentős elvándorlás, változás következett be, a
szétszéledt családtagok, és a jelenleg is a településen élő fiatal nemzedék is élénken
tartja szem előtt az ősök hagyatékát e tekintetben, és többségük a megmaradt,
hagyományos településszerkezetet, az épületek jellegét fontos és megőrzendő értéknek
tartja. Ezzel együtt úgy vélekednek, hogy a településük egyediségének fő momentumát
ez adja, tehát elsődlegesen kell a hagyományos formák, a falu jellegzetességeinek
továbbvitelére törekedni és ezen egyedi értékek mentén kell az örökséget
„menedzselni”, a turisztikai szempontú „fejlesztéseket” ehhez igazodóan kell tervezni
és megvalósítani, az emberek irányában erről kell kommunikációt folytatni.
Következésképpen a helyi értéktár egyik alappillére a településszerkezet,
hagyományos település- és épületformák, mint alapvető értékeik kiemelése.

A falu jelenleg két egymástól elkülönülő részre bomlik, az ősi településmagot a 71-es
főút illetve a vasúti vágány választja el a többségben nyaralónak használt ingatlanokkal
beépült egykori Tanítótelep ma több utcából álló egységétől, mely már a Balaton parti
üdülők övezete. Ez a kiegészülés hasznos a falu számára, ám az eredeti településkép
védelme az időközben több utcára tagolt régi településmagra terjesztendő ki. A
jellegzetes, sorosudvaros-csűrös telekelrendezés ma is meghatározó, több lakóház őrzi
közel eredeti képét, és többeket ugyan átépítettek, de érzékeltetik még az arányokat,
esetleg részleteiben őriznek valamilyen tipikus jelenséget. A lakóépületek között egy
országosan védett műemléket találunk, mely az értéktárban egyedileg is szerepet kap.
További épületek helyi védelemre javasoltak, pont a településkép, az utcakép
jellegének fenntartása érdekében. Általánosságban elmondható, hogy a nyeregtetős
épületek oromfalát díszítették különféle módokon. A régebben csaknem kizárólagosan
alkalmazott nádtetőt praktikussági okokból a cserépfedés, palafedés váltotta fel, mára
több melléképületen láthatunk nádat. Az épületek alapvető elrendezése háromosztatú
volt, szabadkéménnyel, tornáccal, melyeket később a lakótér bővítése érdekében
kisebb-nagyobb mértékben elfalaztak és sokhelyütt ezek mára folyosóvá váltak. A
keskeny szalagtelkeken a lakóépületek mögé, egy vonalban csatlakoztak a
melléképületek, istállók, majd a kifejezetten a településre jellemző pajták zárták le
merőlegesen a látképet. Ezek tehát egybefüggő sort alkottak, ami rendkívül érdekes,
még ma is megfigyelhetők több helyen ép állapotban, használatban, és sokat láthatunk
romosan, részleteiben mutatkozva. A hagyományosan a közelben fejtett, jó minőségű
építőkőből alkotott épületekhez szervesen illeszkedtek a kőből emelt kerítések, melyek
közel eredeti darabjai mellett szépen a faluképbe illeszkedő, újonnan készített
változatait is elismerhetjük gazdagító esztétikai, településképi értékként. A
településszerkezetbe, formába foglalt klasszikus településsel kapcsolatos egyedi
tájértékek- lakóépületek, telekelrendezés, beépítési mód, kerítések, kapuk- mellett a
vallással kapcsolatos épületek, (jelen esetben a templom központi helyen épült fel), és
a szakrális alkotások is meghatározó szerepet töltenek be a településképet illetően, s
ezek kiemelt védelme alapvető. A műemlékekben gazdag belterület a számottevő
nagyságú műemléki környezettel és a helyi védelem alatt álló helytörténeti gyűjtemény
épületével védettség szempontjából kedvező helyet foglal el, azonban az egyedi
védelem nem elég, a pontszerű védelem kiegészítésére ki kell dolgozni és meg kell
fogalmazni a pontos, kiterjesztett elképzeléseket (területi védelmet, lehatárolást),
melyekkel a cél megvalósulhat, ezeket a szabályokat pedig a településrendezési
eszközökben rögzíteni kell.
A településen keresztül haladó fő utca a Szent Imre utca, mely felfűzi a legértékesebb
elemeket, továbbá a széttagolást követően alakult Templom utca és Fenyves utca a
Hősök terével együtt képezi a történeti településmagot. Az egykori térképeket
szemügyre véve nagyon szépen látható az egységes képet mutató településszerkezet, s
a változások is könnyedén nyomon követhetők.

Első katonai felmérés, Örvényes és környéke (1763-1787)

forrás:
http://mapire.eu/hu/map/firstsurvey/?bbox=1980600.4470684787%2C5927285.471802654%2C19871
26.2583583256%2C5930084.977963598

Magyar Királyság (1869-1887) térképének részlete

forrás:
http://mapire.eu/hu/map/hkf_25e/?bbox=1978825.674817982%2C5926927.173232567%2C1985351.4
861078288%2C5929726.679393511

Örvényes község története szépen feldolgozta a telekelrendezés, építkezés,
lakáskultúra témakörét.
„Örvényes népi építészetével Mendele Ferenc foglalkozott részletesebben, de már
Jankó Jánosnak feltűnt a faluban lévő lakóházak arányos, esztétikus megjelenése. A
belterületet feltüntető térképek és a helyszíni bejárás egyaránt tanúsítják, hogy
Örvényes az egyutcás úti falvak csoportjába tartozik, Y alakú elágazással. A telket
elrendezése soros udvaros, fésűs beépítéssel amelyekhez csűrök is tartoznak. Ezek az
épületekre merőlegesen álltak, tehát kereszt irányban lezárva a telket, ami a
keresztcsűrös udvarok jellemzője. Valamennyi a telkek végén helyezkedett el.

A második katonai felmérés részlete (1806-1869)

forrás:
http://mapire.eu/hu/map/secondsurvey/?bbox=1979375.0659587816%2C5927008.38757512%2C1985
900.8772486285%2C5929807.893736064

„H. Csukás Györgyi mutatott rá vizsgálatai nyomán, hogy az egymás mellett létező
sövényfalú és kőfalú építkezés a térségben a középkortól kimutatható, a kőépítkezés
kizárólagos térhódítása a XVIII: században vette csak kezdetét és a XIX. században vált
általánossá. A lakóházak udvari homlokzata előtt Örvényesen is tornácok húzódtak,
ezek megközelítése csak a hosszanti falszakasznál volt lehetséges, tehát az udvar felől.
A kőfal megrakásakor a követ a kőzet málladékával kevert sárral rögzítették, csak
későbbi megoldás, az 1930-1940-es évektől a mészhabarcs használata. A lakóházak
külső falfelületeit vakolással és meszeléssel borították. A fröcskölt vakolat az 1950-es
években terjedt el. Az ablakokat, ajtókat finom vakolatkeretezéssel, kváderezéssel
díszítették. Az oromfal a tetősíkot eltakarta, lezárására a Balaton-mellékén általánosan
kedvelt téglalépcsőt, a macskajárdát vagy macskalépcsőt alkalmazták.
A tetőszerkezet többnyire ollóágas volt, de létezett a kő csúcsfallal alátámasztott
szelemenes tető is, mely jól tagolt padlásteret hozott létre.
A lakóházak alaprajzi megoldásában két típust sikerült rekonstruálni, az egyik
háromosztatú, ahol a középen elhelyezkedő konyhából jobbra és balra egy-egy szoba
nyílt. A négyosztatú épületben a konyhán és a két szobán kívül egy éléskamra is
megtalálható volt. A tüzelőalkalmatosságok közül a konyhában kemence,
takaréktűzhely és katlanok állottak, míg a szobákban szemeskályha vagy vaskályha. A
hasáb alakú kemencék általában kőből, téglából épültek, falát törekes agyaggal
tapasztották, kívül pedig meszelték. Örvényesen a füstelvezetés megoldása
korszerűnek mondható, a szabadkéményes konyhák megléte általánosnak mondható.”

Az 1858- évi kataszteri térkép részlete
Gyönyörűen látszódnak a telkeken belül az épületek, és az utcavonalra merőlegesen
épített pajták, zárt pajtasorok
forrás:
http://mapire.eu/hu/map/cadastral/?bbox=1982874.632638128%2C5927888.836936917%2C1983690.
3590493589%2C5928238.775207035

Ettől eltérő megoldással csak ott lehetett találkozni, ahol a telek nem szalagtelek volt.
1920 októberében gyermeki gondatlanság következtében hatalmas tűzvész pusztította
el az akkor még egyetlen utca páros számú oldalát. Leégett sok pajta is, amelyet
követően az újakat már nem egymáshoz kapcsolódóan építették újra. A telkeken a
lakóházak, az istállók, ólak egymáshoz kapcsolódva álltak, de csökkenő gerinc- és
ereszmagassággal, amelyben a telkek lejtése játszott elsőrendűen szerepet. Ezt a
telekelrendezést a közös udvarok, a malmok és a II. világháború után épült házak
esetében már nem alkalmazták. Az előkert elsősorban az újabb építésű házakat
jellemzi. Az egyes szomszédos telkeket ugyancsak elkerítették, ezeket 120-180 cm
magas kőkerítéssel választották el egymástól.”

Intézkedési javaslat: A jellegzetes településszerkezet, településforma, településkép,
utcaképek, látványképek, épületek megőrzését az arra alkalmas eszközökkel,
szabályozással, védelmi intézkedésekkel meg kell oldani. A jövőbeni „fejlesztéseknek”
minden körülmények között ehhez kell igazodniuk, és a több száz éven át fennmaradt
egyedi sajátságokat ki kell emelni, az utókor számára lényegét át kell adni.
Érdekes volna egy teljes hitelességre törekedő településképi-rehabilitációra
vonatkozóan ötleteket megfogalmazni, ez elhangzott a kérdőívekre adott válaszok
között is.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Sajátos helytörténeti,
építészettörténeti, építészeti, településképi, néprajzi értékek, megőrzendő egység.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
http://orvenyes.hu/
Örvényes Község története (Hudi József szerk. 2010. S. Lackovits Emőke fejezete)
Dr. Kugler Gyula: Visszatekintés őseink lakóhelyére (2002.)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III. Mellékletek
1. Fényképek

A Szent Imre utca részlete, jellegzetes utcakép
Jellegzetes látványkép, településrészlet egy ősi lakóházzal, vegyes összetételű
kőkerítéssel és háttérben a római katolikus templommal

Műemlékek koncentrálódása: a vízimalom épületétől látjuk a védett kőhidat a
szoborfülkével, háttérben a részben megőrzött épületekkel és a templommal- ez a
harmonikus látkép mérhetetlen értéket képvisel

A Szent Imre utca részlete, háttérben a templommal

1958-ban végeztek itt vizsgálatot Mendele Ferenc vezetésével, ekkor készült a felvétel

A díszkútként kiépített Pán-forrás és környezete is a településkép meghatározó része,
a kőből rakott támfal, a templomkert és a környező épületek harmonikus egységet
alkotnak

Jellegzetes utcakép, a Szent Imre utca páros oldala, régi vágású, átalakított és
utcaképbe illeszkedő új építésű házakkal

Örvényes települési vázlata 1958-ból (Mendele F., forrás: Örvényes, visszatekintés
őseink lakóhelyére, Dr. Kugler Gyula 2002.)

A műemlék kőhíd felől ez a hagyományosnak mondható látkép tárul a szemünk elé,
mely az 1958-as tudományos diákköri munka során készített felvétellel (Mendele
Ferenc tanulmányát Dr. Kugler Gyula tette közzé 2002-ben) erőteljes hasonlóságot
mutat

Zárt pajtasor képe, kőkerítéssel (vegyes állapotúak)
Kőből falazott, összeépített pajták a páratlan számú házsoron

Megújított, használatban lévő pajták a Szent Imre utca páratlan számú oldalán

Szépen karbantartott pajta a helytörténeti gyűjteménnyel szemben

Pajták a tűzvész által fokozottabban érintett oldalon

Cseréppel fedett pajta a páros számozású oldalon

Ez az utcaképet meghatározó, gyönyörű, szárazon rakott kőkerítés egyedi tájértéknek
minősül (Fenyves utca)

Az egyetlen műemlék lakóépület kerítése is tipikus, helyi kőből emelt elhatároló
objektum

Magas kőkerítés

2. Szakértői ajánlás: A faluhoz kötődők számára az egyik legfontosabb adottság,
megőrzendő, féltett egyedi értéke a falunak.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

