Javaslat a Nagylózsi Települési Értéktárba történő felvételre
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1.

A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Nagylózs Község Önkormányzata

2.

A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Szigeti Éva polgármester
Levelezés cím: 9482 Nagylózs, Vörösmarty u. 31./A
Telefonszám: 06- 30/387-21-26
E-mail cím: polgarmester@nagylozs.hu

II.
A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI
1. A települési érték megnevezése:
Nagylózs, Ravatalozó (Solymosy kripta)
2.

A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
kulturális örökség, turisztika

3.

A települési érték fellelhetőségének helye:
- Nagylózs, Szent István temető 113 hrsz.

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik

X települési

□ tájegységi

□ megyei

□ külhoni magyarság

5.
A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása:
Solymosy László az 1870-es évektől arra törekedett, hogy a régi kastély helyébe
újat és később a család számára kriptát építtessen (1872-ben László báró leánya, a
10 éves Irma meghal és ideiglenesen a temető keresztje előtt építettek egy egyszerű
sírboltos kriptát). Mivel ő evangélikus, a temető pedig katolikus volt, a kriptát nem

a temetőben, hanem a temető melletti földjére tervezte. Ezt a telket igyekeztek a
temetővel úgy összekötni, hogy egy egységet alkosson.
A kriptát az 1890-es években kezdték építeni és 1903-ban a régi temető
újrarendezésével fejezték be. A temető mostani főútja ebből az alkalomból úgy
készült, hogy a kripta bejáratához vezessen. Itt korábban csak sírok voltak. A
temető egyedüli útja addig a dombra menő főbejárattól jobbra a kápolnához
vezetett.
Az új, nagy családi kriptába áthelyezték Irma koporsóját és a család többi tagja is
ide temetkezett.
A neogótikus stílusú kripta napjainkban felújításra szorul.

6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Nagylózs egykori urainak temetkezési helye nemcsak múltunk, de jelenünk része
is. A majdnem 150 éves épület építészeti szépsége temetőnk arculatának egyik
meghatározója.
7.

Források (honlapok, multimédiás források)
 Dr. Mikó Sándor: NAGYLÓZS – egy Sopron környéki falu története1998. 232.o.
 Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon

Szigeti Éva
Nagylózs polgármestere
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