JAVASLAT
Síremlékek
települési értéktárba történő felvételéhez
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november

keretezés historizáló jellegzetességeket mutató. A felirati mezőből széles váll
emelkedik ki, amely azután felnyúlva, keresztben végződik.” Különleges emlék: „széles
felirati mező fölött egy tympanon látható, amelyből feszület emelkedik ki. A tympanon
közepén Isten jele, a sugárzó szem, fölötte talán galamb, amely ábrázolás a feszülettel
együtt, ebben a formába a Szentháromságot jelenti.” A falu lakosságának
elmagyarosodása a temetőben is nyomon követhető.
Temetkezéssel kapcsolatos egyedi tájértékek.

I. A javaslattevő adatai: Pető Piroska, 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15.
halomhegy83@gmail.com, www.balatonitaj.com

Intézkedési javaslat: A régi sírköveket meg kell óvni.

II. A nemzeti érték adatai
1. A nemzeti érték megnevezése: Síremlékek

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Rendezett temetőben álló értékes
síremlékek.

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
kulturális örökség, épített környezet

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
Örvényes község története (Dr. Hudi József szerk. 2010.)

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Temető 43. hrsz.
EOV koordináták (X Y): 175452 556366

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési értéktár, Örvényes
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
Örvényes temetője a 71-es főút felett, dombos részen, a falu Aszófő felőli végén
található, műemléki környezetben. A vízimalom előtti térről lépcsőkön juthatunk fel a
ravatalozó kápolnához, mely mellett és mögött megtalálhatók a síremlékek. A temető
gondozott, nyugalmas. A sírok többsége szépen karbantartott, számos régi síremlék áll
ma itt. A település német betelepítése révén még láthatunk német nyelvű feliratokat, a
legrégebbi sírkövek permi vörös homokkőből készültek, változatosan díszítették
ezeket, így emlék-mivoltuk mellett esztétikai, művészeti szempontból is jelentősek. Az
egyéb, homokkőből készített régi síremlékek is fellelhetők, köztük több különleges
kialakítású.
Örvényes község történetének kötetében S. Lackovits Emőke, életmód, néphagyomány
és kultúra jellemzői Örvényesen című fejezetében a következőket írja:
„A temetkezés rendjére a soros temetkezés volt jellemző, bár a rokonsági foltok itt is
megtalálhatók és jól körvonalazhatók.” „Sírjelként fakeresztet helyeztek el a sírokon a
temetést követően, amelyeket azután kő síremlékekkel váltottak ki.” „A legrégebbi,
évszámmal ellátott síremlékek a XIX. században készültek, jellegzetes típust
képviselnek. Részben vöröskőből, részben pedig szürke homokkőből faragták őket, de
fehérmárvány is előfordul közöttük. A szürke puha homokkőből készült síremlékek az
időjárás viszontagságainak eredményeként nagyon pusztulnak. A vöröskőből készült
sírjelek tégla alakú, változatosan keretezett felirati mezővel rendelkeznek, mely

III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészlet

2. Szakértői ajánlás: Helytörténeti, művészeti emléki szempontból értékes elemek.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

