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A tanulmány tárgya: 

Ostffyasszonyfa Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszú 
távra szóló Településrendezési Tervet készíttet. Ehhez a 2001. évi LXIV. tv. 66. § (2) 
bekezdés alapján kulturális örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, mely a 4/2003. 
(II.20.) NKÖM rendelet 5. § (2) bekezdés értelmében az 1997. évi LXXVIII. tv. 9. § (3) 
bekezdése alapján véleményezésre megküldendő tervek kötelező alátámasztó munkarésze. 
A jelen régészeti tanulmány a rendelkezésünkre bocsátott térképen jelölt területeket foglalja 
magába. 
 
Jelen munkát (azaz a jelen tanulmány részét és egészét is) a szerzői jogról szóló 1999. évi 
LXXVI. tv. alapján szerzői jogvédelem illeti meg. A vagyoni jogok kizárólagos jogosultja az 
Archeosztráda Kft. A tanulmány vagy annak része sokszorosítása, átdolgozása, az abból 
való idézés, vagy bármely más formában történő felhasználása csak az Archeosztráda kft. 
és a szerző előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. A szerzői jogi jogsértés 
büntetőjogi és kártérítési következményekkel járhat. A tanulmányt csak annak megrendelője 
jogosult a szerződésben meghatározott célra felhasználni, de azt nem jogosult átdolgozni, 
azt mások részére végzett szolgáltatás vagy mások részére készített tanulmány részeként 
felhasználni. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, a régészeti 
lelőhelyekre és a régészeti érdekű területekre vonatkozó adatok nyilvánosságra hozása vagy 
továbbadása harmadik fél számára csak a szerző engedélyével, a 17/2002. (VI.21.) NKÖM 
rendelet 7. §, valamint a 47/2001. (III.27.) Kormányrendelet szabályai szerint történhet. 
 
Törvényi környezet: 

(A vonatkozó hatályos jogszabályok és tartalmuk, azaz a régészettel érintett területeken 
követendő eljárás, jogok és kötelezettségek) 
 
A régészeti lelőhelyekre, a régészeti kutatásra és a régészeti leletekre vonatkozó főbb 
jogszabályok: 
 
2001. évi LXIV. törvény – örökségvédelmi törvény 
1997. évi CXL. törvény, különösen a 38-49. § - múzeumi törvény 
1979. évi 2. törvényerejű rendelet – kulturális javak jogtalan átruházásáról 
218/1999. (XII. 28.) Kormányrendelet – szabálysértésekről 
149/2000. (VIII. 31.) Kormányrendelet – a régészeti örökség védelméről szóló Európai 
Egyezmény kihirdetéséről 
191/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – örökségvédelmi bírságról 
190/2001. (X. 18.) Kormányrendelet – Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról 
4/2003. (II. 20.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hatástanulmányról 
3/2003. (I. 25.) NKÖM rendelet – egyes lelőhelyek védetté nyilvánításáról (példa) 
17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet – kulturális örökség hatósági nyilvántartásáról 
3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet – a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes 
szabályairól 
18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – régészeti feltárásokról 
17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – kulturális javak kiviteli szabályairól 
16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet – örökségvédelmi hivatal eljárásrendjéről 
18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet – a kulturális szakértők működési engedélyéről 
BTK vonatkozó paragrafusai (216/b, 316, 324, 325. §) 
 
Általában a 2001. évi LXIV. törvény és végrehajtási rendeletei alapján kell eljárni. Ennek 
alapján a régészeti területeket három kategóriába lehet besorolni:  
1. fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyek 
2. nyilvántartott régészeti lelőhelyek 
3. régészeti érdekű területek. 
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1.) Védett régészeti területek esetében: 
 
2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) pont 

A KÖH engedélye szükséges védett régészeti területen bármilyen, a talajt 30 cm-nél 
mélyebben bolygató, más hatósági engedélyhez nem kötött tevékenység végzéséhez. A 
KÖH határozatának hiányában semmilyen munka nem végezhető. Egyéb esetekben a KÖH 
szakhatóságként jár el. Egyebekben mindenben az adott területre a régészeti védelmet 
elrendelő miniszteri rendeletben (a korábbiak esetében határozatban) foglaltakat kell követni 
és betartani. 
 
2.) Nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében: 
 
2001. évi LXIV. tv. 11. § 

A régészeti lelőhelyek e törvény erejénél fogva általános védelem alatt állnak. 
 
2001. évi LXIV. tv. 63. § (2) bekezdés a) és (4) bekezdés a) pontjai 

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek esetében minden az eddigi használattól eltérő 
hasznosításhoz, építkezéshez, a talaj bolygatásával járó tevékenység végzéséhez a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes (szakhatósági, feltárások esetében hatósági) 
engedélye szükséges.  
 
2001. évi LXIV. tv. 65. § (1) bekezdés 

Az engedélyezési eljárás miatt célszerű már a tervezés előtt a Hivatal előzetes nyilatkozatát 
kérni, hogy az adott beruházáshoz, hasznosításhoz (pl. építkezés, művelési ág változtatása, 
halastó kialakítása, stb.) hozzá fognak-e járulni, s ha igen, akkor milyen feltételekkel. Így a 
később megvalósíthatatlannak minősülő fölösleges tervezés, illetve a feltárás miatt történő 
nem várt időbeli csúszás és költségnövekedés kiküszöbölhető vagy előre kalkulálható lesz.  
 
2001. évi LXIV. tv. 22. § (1)-(2) bekezdések 

A földmunkával járó fejlesztésekkel a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott 
régészeti lelőhelyeket – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – el kell kerülni. Ha 
a lelőhely földmunkával való elkerülése a fejlesztés, beruházás költségeit aránytalanul 
megnövelné, vagy a beruházás máshol nem valósítható meg, a beruházással veszélyeztetett 
területet előzetesen fel kell tárni. 
 
2001. évi LXIV. tv. 22. és 23. §; 18/2001 NKÖM rendelet 14. § 

A beruházás feltételeként adott esetben előírt régészeti feltárás költségei mindig a beruházót 
terhelik, mivel az ő érdeke a már ismert lelőhely megbolygatása. A régészeti feltárásra 
vonatkozó szerződést a beruházónak minden esetben a területileg illetékes múzeummal kell 
megkötnie. Ez általában a megyei, egyes területeken a helyi (városi) múzeum. A szerződés 
érvényességéhez a Hivatal jóváhagyása szükséges. Magát a feltárást bármelyik, a régészeti 
feltárások végzésére jogosult intézmény elvégezheti, amennyiben a szerződő felek erről 
megállapodásra tudnak jutni. A feltárásra jogosult intézményeket a 18/2001. (X.18.) NKÖM 
rendelet 2. § sorolja fel.  
Nyilvántartott régészeti lelőhelyen a lelőhely jelenlegi használati módját csak akkor kell 
korlátozni, ha annak folytatásától a lelőhely súlyosan károsodhat, vagy fennáll a 
megsemmisülés veszélye. Ugyanez vonatkozik az ott a Hivatal hozzájárulásával végzett 
tevékenységekre is: amennyiben ennek során előre nem kalkulálható örökségvédelmi érdek 
merül fel, vagy nem várt jelenség mutatkozik, a végzett tevékenységet korlátozni kell. A 
Hivatalnak a munka felfüggesztése esetén lehetősége van régészeti védelem megindítására, 
illetve annak megvalósulása esetén kisajátítás kezdeményezésére. 
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2001. évi LXIV. tv. 82-85. §; 191/2001 Kormányrendelet 

A régészeti lelőhelyben vagy a leletekben okozott kár, illetve ezek megsemmisítése 
büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik), továbbá örökségvédelmi bírság kirovását 
eredményezi. A nyilvántartott régészeti lelőhelyek a III. kategóriába tartoznak, vagyis a 
bírság a kötelezettségszegés vagy a károkozás mértéke szerint 10 ezer forinttól 25 millió 
forintig terjedhet. 
 
3.) Régészeti érdekű területek, továbbá valamely tevékenység során bárhol újonnan észlelt 
régészeti lelőhely előkerülése esetében: 
 
2001. évi LXIV. tv. 7. § 14. pont 

Régészeti érdekű területnek számít minden olyan területrész, ahol régészeti lelőhely 
előkerülése várható vagy feltételezhető. Így ide kell sorolni minden talajbolygatással járó 
tevékenység végzésére kiszemelt területet is. E területekre ugyanazok a szabályok 
vonatkoznak, mint a beruházás során nem várt módon előkerülő régészeti leletekkel és 
objektumokkal fedett területekre. Az ilyenkor követendő eljárásban a helyi önkormányzat is 
feladatot kap. 
 
2001. évi LXIV. tv. 24. és 25. §; 18/2001 NKÖM rendelet 15. § 

Amennyiben ezeken a nem ismert és így hivatalosan nyilván nem tartott régészeti 
lelőhelyeken régészeti jelenség vagy lelet kerül elő, a végzett tevékenységet abba kell 
hagyni, és a helyszín vagy lelet őrzése mellett értesíteni kell a jegyzőt, aki a területileg 
illetékes múzeum és a KÖH szakmai bevonásáról köteles gondoskodni. A bejelentési 
kötelezettség a felfedezőt, az ingatlan tulajdonosát, az építtetőt és a kivitelezőt egyaránt 
terheli! A múzeum 24 órán belül írásban köteles nyilatkozni a munka folytathatóságáról. A 
szükséges beavatkozás költségeit (amennyiben időközben a KÖH nem regisztrált lelőhelyet 
a helyszínen) a feltárásra jogosult intézmény köteles állni. 
 
2001. évi LXIV. tv. 26. §; 18/2001 NKÖM rendelet 16. § 

A lelet, illetve a lelőhely bejelentőjét jutalom illeti meg, amely nemesfémek esetében nem 
lehet kisebb a beszolgáltatott lelet nemesfémtartalmának piaci értékénél. A nyilvántartásban 
nem szereplő régészeti lelőhelyben vagy az onnan származó leletekben okozott kár, illetve 
ezek megsemmisítése ugyancsak büntetendő cselekmény (BTK hatálya alá esik).  
 
4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet 

A Hivatal a rendeletben foglalt esetekben és tartalommal örökségvédelmi hatástanulmány 
elkészítetéséhez kötheti szakhatósági állásfoglalásának megadását. Ez lényegében a már 
ismert lelőhelyek esetében a nagyobb felületet érintő, 1 hektár területet vagy 500 m2 épület-
alapterületet meghaladó méretű, illetve bizonyos nyomvonalas létesítményekre, vízügyi 
létesítményekre, bányatelkekre és tereprendezésre vonatkozó beruházásokra érvényes 
bármely területen. A tanulmány elkészíttetése a beruházót terheli, készítésére a nevezett 
rendeletben feljogosítottak vállalkozhatnak. 
A 2001. évi LXIV. törvény 66. § (2) bekezdés alapján készítendő hatástanulmányok tartalmi 
követelményeit részletesen tartalmazza a 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete. 
Ugyanezen rendelet értelmében a hatástanulmány régészeti szakterületi részét csak 
felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező személy készítheti. A hatástanulmány 
készítője jogosultságán túl egyben nyilatkozik arról is, hogy a tervezett megoldás megfelel az 
örökségvédelmi jogszabályoknak és hatósági előírásoknak. 
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A 4/2003. (II.20.) NKÖM rendelet melléklete szerinti tartalmi követelmények: 

 
1. Vizsgálat (értékfelmérés) 

a.) történeti leírás, régészeti örökség 
Ostffyasszonyfa is a korábban a közepesnél gyengébben kutatott helységek közé tartozik. 
Rómer Flóris ugyan már 1863-ban említi a falu határán keresztül vezető római kori utat, de 
ezután sokáig csak egy-egy véletlen szerűen napvilágot látott lelet került múzeumba. Az 
utóbbi években Mátyás István gyűjtött és juttatott múzeumba több lelőhelyről leleteket. 
Részben ezek nyomán került sor a szombathelyi múzeum régészei részéről néhány kisebb 
leletmentésre. 
A 2005. tavaszán elvégzett állapotfelmérő helyszínelés, terepbejárás új lelőhelyeket is 
eredményezett. Jelenleg 10, térképen ábrázolható régészeti lelőhelyet ismerünk. A jövőben 
még legalább 5–6 további új lelőhely előkerülésével lehet számolni. Ez a szám csak a 
településnyomokra vonatkozik; az ostffyasszonyfai földben még legalább 5–6 olyan 
temetkezési hely rejtőzik, amelyeknek felfedezése csak földmunkáktól várható. 
Megjegyzendő, hogy a szakirodalomban ostffyasszonyfai lelőhelyként nyilvántartott kelta 
földvár valójában Nagysimonyi határában van. 
A mai közigazgatási határon belül a középkorban két, oklevelekben is előforduló település 
volt: Asszonyfalva és Kádár. 
Asszonyfalva először 1257-ben fordul elő az idevaló Osl fia nevében. Neve alapján 
eredetileg királynői birtok volt vagy templomának védőszentjéről, Nagyboldogaszszonyról 
nevezték el. A 14. századtól mindvégig a környék legjelentősebb birtokosaié, az Osl 
nemzetségből származó Ostffy, illetve Asszonyfalvi és a velük rokon családoké volt. A 
birtokközpont szerepet betöltő falu, majd mezőváros szövevényes birtokügyeikben számos 
alkalommal szerepel. A település a törökkort annak ellenére átvészelte hogy többször 
kénytelen volt behódolni a pápai törököknek. 1647-ben például két gyereket vittek el innen. 
Fügedi Erik történész szerint 1320–1357 között épülhetett fel Asszonyfalván az Ostffyak 
Kígyókő nevű vár(kastély)a, amely a 15–16. században családi viszályokra adott okot, 
többször is lerombolták, majd újjáépítették. A törökkorban kisebb végvárként szolgált; 
többször megerősítették. 1680-ban Ostffy Miklós megtagadta a hozzá menekült evangélikus 
prédikátor, Szenczi Fekete István kiadatását, ezért győri és pápai katonák lerombolták a 
várat. 
A mai barokk templom több középkori részletet őriz. 
A középkori település, templom és vár a mai községközpont helyén volt (5. lelőhely); várából 
csak a várkút maradt meg. 
Kádár: Az oklevelekben 1303-tól előforduló falu az Ostfi, Asszonyfalvai és a Darabos 
családé volt. Birtokügyeikben többször szerepelt. 1465-ben és 1468-ban már puszta volt. 
Régészeti maradványai az 1. számú lelőhelyen kerültek elő. Hozzá tartozhatott a 2. 
lelőhelyen található Csonkavár nevű földvár, amely valamikor a 13. században épült. Ez a 
körülmény és a foglalkozásnévtől független puszta személynévi falunév arra utal, hogy 
Kádár már az Árpád-korban kialakult. 
(A régészeti és történeti összefoglalást a rendelkezésünkre álló szakirodalmi és múzeumi 
adatok alapján készítettük el. A forráshelyeket kívánságra pótlólag mellékeljük a 
hatástanulmányhoz.) 
 
b.) természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti 
összefüggések 
A település külterületén nagy a mezőgazdasági művelés alá eső területek aránya, így az 
ismert régészeti lelőhelyek többsége a szántott területrészekre esik. Meghatározó 
természetföldrajzi tényező az a körülmény, hogy a falu a Kemeneshátnak a Rába völgyével 
szomszédos szélén fekszik. Ez a legutóbbi időkig meghatározta a falu településhálózatban 
elfoglalt helyét és kapcsolatrendszerét. A község középkori–kora-újkori előzményének 
településszerkezetét nem ismerjük. 
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c.) településkép és utcaképek 
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
 
d.) településszerkezet és területhasználat 
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
 
e.) településkarakter: telekszerkezet és telekhasználat, beépítési mód és épülettípusok 
Az építészeti-műemléki értékvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
 
f.) védettségek 
- régészetileg védett területek: 
A település közigazgatási határain belül külön rendeletben régészetileg védetté nyilvánított 
lelőhely a Csonkavár nevű Árpád-kori vár maradványa (2. lelőhely) a 06/3 helyrajzi számú 
ingatlanon [2/2005. (I. 24.) NKÖM számú rendelet]. 
 
g.) az örökségi értékek elemzése 
- nyilvántartott régészeti lelőhely és környezete: 
A község közigazgatási területe a történelem több időszakában lakott volt. Jelenleg az alábbi 
korú és jellegű lelőhelyekről van ismeretünk (beleértve a lokalizálhatatlan lelőhelyekről 
származó leleteket is): 

- Őskor (azon belül nem meghatározható korú)/telepnyom, szórvány 
- Kora bronzkor (makói kultúra/telepnyom 
- Késő vaskor (kelta)/telepnyom, éremlelet 
- Római kor/telepnyom, faragott kövek, út 
- Árpád-kor/telepnyom, földvár 
- Árpád-kor – késő középkor/falu 
- Árpád-kor – Késő középkor – kora újkor/falu, templom, temető 
- Késő középkor – kora újkor/vár 
- Ismeretlen kor/halom 
 

A régészeti lelőhelyek jellegéből adódóan a pontos lokalizáció, még inkább pedig a pontos 
kiterjedés általában nem határozható meg pusztán a felszíni jelenségek alapján. A beépített 
vagy felszíni kutatásokra egyéb okok miatt alkalmatlan területeken véletlenszerűen előkerült 
leletek esetében többnyire nincs lehetőség a lelőhely kiterjedésének megállapítására. Az 
adattári és szakirodalmi adatok, valamint az elvégzett helyszíni beazonosítások alapján 
jelenleg az azonosított lelőhelyekkel érintett területek az alábbiak (lelőhelyenként a helyrajzi 
számok). 
Megjegyzendő, hogy a Megbízótól kapott térkép kataszteri adatai felvételének idejét nem 
ismerjük, ezért a helyrajzi számok egy részének érvényességét illetően kétség merülhet fel. 
A településszerkezeti terv jóváhagyása előtt feltétlenül ellenőrizni kell az alább 
megadott helyrajzi számokat! Ennek hiánya súlyosan veszélyeztetheti a régészeti 
örökség elemeinek megőrzését! 
 
1.) 06/3; 013/2. 

2.) 04-05; 06/3.  

3.) 020/7-17. 

4.) 340/14-48; 0347; 0671. 

5.) 24-36; 43/2; 43-45; 399; 439/2; 440-447; 504-507; 508/2; 510/2-5; 511/2; 512; 

514/4, 8, 9; 515-517. 

6.) 593-595. 

7.) 0212/17; 0216/2; 0218/1-2, 5. 
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8.) 0230/11. 

9.) 0256/1. 

10.) 0194/1. 

 
-  régészeti érdekű terület: 
Mivel a nyilvántartásban szereplő lelőhelyek többségének a kiterjedése a felszíni jelenségek 
alapján csak hozzávetőlegesen volt megállapítható, a környezetüket, továbbá azokat a 
területeket, ahol a földrajzi adottságok és az adatgyűjtés során szerzett információk alapján 
jelenleg ismeretlen lelőhelyek feltételezhetők, régészeti érdekű területként kell kezelni. 
Az ismertté vált lelőhelyek a Lánka völgyét kisérő dombvonulaton, kisebb részben pedig a 
Rába széles völgyében az ártérből alig kiemelkedő magaslatokon helyezkednek el. Ezért a 
Lánka melletti dombsor 4–500 m széles sávban a lelőhelyeken kívül is, a bel- és külterületen 
egyaránt, régészeti érdekű terület. Ugyancsak régészeti érdekű területnek tekintendők a 
Rába árterületéből kiemelkedő szárazulatok. 
 
h.) területhasználat és területi állapot a kulturális örökség összefüggésrendszerében 
 
A jelenlegi területhasználat és területi állapot (mezőgazdasági művelés, azon belül többnyire 
szántás, belterületen a fokozott emberi tevékenység) a kulturális örökség régészeti elemeit 
nagymértékben érinti.  
 

A lelőhelyek megoszlása művelési ágak szerint 

Művelési ág Lelőhelyek száma % Megjegyzés 

Szántó 7 70  

Gyep, rét, legelő  3 30  

Kavicsbánya 1 10  

Belterület 2 20  

 

(A különböző területhasználati ágak között megoszló lelőhelyek több helyen is szerepelnek, 
számuknak és a százalékuknak az összege ezért magasabb az összes lelőhely számánál és 
100 %-nál.). 
A régészeti lelőhelyeket a talajművelés, kavicsbányászás és a különböző belterületi 
tevékenység súlyosan károsította és továbbra is veszélyezteti. Az ismert lelőhelyek esetében 
a tájékozatlanság és a tájékozódás lehetőségének elmulasztása (!) következtében ez már 
eddig is nagyfokú pusztítást eredményezett. Amennyiben a mezőgazdasági területeken 
fennmarad az intenzív talajforgatásos művelés (vagyis a szántás), akkor ez a pusztulás is 
folytatódik, hosszú távon pedig megsemmisülést eredményez. 
 
2. Változtatási szándékok 

a.) településhálózati és tájhasználati változás 
A rendezési terv nem tartalmaz régészeti lelőhelyet érintő településhálózati és tájhasználati 
változást. 
 
b.) településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 
A rendezési terv nem tartalmaz régészeti lelőhelyet érintő településszerkezeti változást. 
Területhasználati változást kavicsbányászás, beépítettségi változást pedig foghíjbeépítés és 
községközpont rendezés jelent (l. még a 3. d.) pontnál). 
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c.) infrastrukturális változás 
A rendezési terv nem tartalmaz régészeti lelőhelyet érintő infrastrukturális változást. 
 
d.) népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 
Nem kaptunk erre vonatkozó adatot. 
 
3. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével (hatásvizsgálat és 

javaslatok) 

a.) történeti településhálózati következmények 
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
 
b.) természeti, táji hatások 
A régészeti lelőhelyekre új természeti vagy táji hatások nem várhatók. 
 
c.) településkép feltárulásának változásai 
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
 
d.) régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának vagy 
pusztulásának lehetőségei 
Az Ostffyasszonyfa község területére eső nyilvántartott és azonosított lelőhelyek a Lánka-
patakot követő alacsony dombvonulatokon és a Rába árteréből kissé kiemelkedő területen 
helyezkednek el. A fentebb körvonalazott régészeti érdekű területeken is számolni kell 
jelenleg nem ismert régészeti lelőhelyek váratlan előkerülésével. A nyilvántartott lelőhelyek 
nagyobb része külterületre esik. Ezek többsége szántó (3–4, 9–10. és részben 1–2, 7. 
lelőhely) így régészeti szempontból veszélyeztetett. A 7. lelőhelyet különösen veszélyezteti a 
kavicsbányászás. Belterületre vagy részben beépített területre két lelőhely esik, ezek a 
fokozott emberi tevékenységek károsító következményeinek vannak kitéve (5–6. lelőhely). 
Fokozott régészeti védelemre tett javaslat megfontolását jelenleg egyik lelőhely esetében 
sem javasoljuk. Amennyiben a jövőben ilyen igény felmerül, a védelemre bárki nyújthat be 
kezdeményezést a KÖH területileg illetékes irodájához vagy a KÖH Nyilvántartási és 
Tudományos Igazgatóságához. A szükséges jogi eljárásról a KÖH tud további információval 
szolgálni. 
A helyi, önkormányzat által rendeletben kimondott régészeti védelemnek csak abban az 
esetben van értelme és létjogosultsága, ha az egyes területek számára az éppen hatályos 
jogszabályokban biztosítottnál erősebb védelmet garantál. Ez különösen a régészeti érdekű 
területek esetében jelenthet átmeneti megoldást arra az időszakra, amíg az érintett terület 
régészeti lelőhellyel való érintettsége egyértelműen kiderül, de a miniszteri rendeletben 
megjelenő védettség kimondásáig a veszélyeztetett területen is átmeneti megoldást 
jelenthet. A településen helyi védelemre jelenleg nem javasolunk területeket, de az összes 
lelőhely esetében a teljes építési tilalom kimondása jelentősen segítené a régészeti örökség 
elemeinek a jövő generációi számára való fennmaradását. 
Bár több lelőhely esetén megállapítható annak veszélyeztetettsége és hosszú távon való 
károsodása, esetleges feltárásuk tervezését egyik esetben sem javasoljuk. Beruházások 
esetén azonban megelőző régészeti kutatásra lehetőség van a nyilvántartott lelőhelyeken, 
régészeti érdekű területeken vagy a községhez tartozó bármely, régészetileg nem 
nyilvántartott területen pedig újabb régészeti emlékanyag előkerülése esetén mentő feltárás 
végzése szükséges. 
Régészeti szempontból alapvetően fontos, hogy minden egyes nyilvántartott lelőhelyet érintő 
munkálat esetében, továbbá minden olyan esetben, amikor váratlanul régészeti lelet vagy 
jelenség kerül elő, a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (KÖH) értesíteni kell (ez utóbbi 
esetben a területileg illetékes múzeum értesítésével párhuzamosan). Tekintettel azonban a 
törvényi szabályozásra, mely szerint a beruházások esetében a szükségessé váló régészeti 
feltárások költségét a beruházónak kell állnia, valamint a váratlanul előkerülő lelőhelyek 
kapcsán szükséges mentő feltárások által okozott időkiesésre egy-egy beruházás során, a 
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nem kellően motivált felek miatt a gyakorlatban továbbra is számolni kell a régészeti 
jelenségek egy jelentős részének dokumentálatlan pusztulásával. Ennek elkerülése 
érdekében szükséges az előrelátó tervezés, valamint a fejlesztések során a régészeti plusz 
költségek tervezése. 
A régészeti lelőhelyek megmaradása nagyban függ attól, hogy a jelenlegi veszélyeztetés 
folytatódik-e, vagy a lelőhellyel érintett földrészleteken más, bolygatással nem járó 
művelésre vagy hasznosításra térnek át. A szántás – különösen a mélyszántás, a talajlazítás 
– folyamatos állagromlást okoz az érintett lelőhelyekben, tartós, több évtizedes ilyen jellegű 
használat során pedig teljes megsemmisüléssel fenyeget. Ezeken a területeken a szántóként 
való használatot, mint az eddigi használati módot, az esetek többségében korlátozni ugyan 
nem szükséges, de javasolt a művelési ág megváltoztatása olyan módon, hogy az a 
lelőhelyek tartós és további romlással nem járó fennmaradását garantálja: javasolt a gyep 
művelési ág és ennek megfelelően a füvesítés utáni kaszálóként vagy legelőként való 
hasznosítás bevezetésének megfontolása. A gyep, rét, legelő művelések a régészeti 
lelőhelyek állapotának háborítatlan megőrzése szempontjából kifejezetten kedvezőek. Épp 
ezért törekedni kell e felületek megőrzésére és lehetséges kiterjesztésére a régészeti 
lelőhelyeken és környezetükben.  
A lakott vagy más módon beépített területeken az emberi tevékenység az átlagosnál is 
jobban veszélyezteti a földben rejlő régészeti emlékanyagot. Az 5. és 6. lelőhely esetében 
ezért külön figyelmet kell fordítani a területhasználattal kapcsolatos bármilyen, akár minimális 
változtatásra is.  
Bármilyen újabb beruházás (pl. alagcsövezés, meliorizáció, talajlazítás, csatornaásás, 
homok-, agyag-, vagy földbányászás, magas- vagy mélyépítés, útépítés, stb.) jelentős 
károkat okozhat a lelőhelyeken, ezért ezek a tevékenységek minden esetben a Hivatal 
előzetes szakhatósági engedélyéhez kötöttek. A Hivatal saját hatáskörében mérlegeli a 
tervezett beruházás és az általa a régészeti örökségben keletkező visszafordíthatatlan 
folyamatok arányát, viszonyát, majd a jogszabályokkal összhangban ezek alapján 
engedélyezi, kikötésekkel (pl. a beruházó költségére történő megelőző feltárás vagy 
régészeti felügyelet elrendelésével) engedélyezi, vagy elutasítja az engedélykérelmet. 
Mindezek alapján a lelőhelyekkel érintett területeket érdemes a gazdasági/ipari vagy építési 
területek kijelölésénél mellőzni. 
 
A megbízótól kapott tervezés közbeni információ térképe csak a beépített és a beépítésre 
szánt területet tartalmazza azonos ábrázolással. Ezt összevetve a 10000-es léptékű 
topográfiai térképpel úgy tűnik, hogy a fejlesztésre kijelölt területek 2 régészeti lelőhelyet 
érinthetnek valamilyen formában (l. alább). A terv módosulása esetén a végleges változat 
elfogadás előtt az egyes lelőhelyekre vonatkozó észrevételeket is értelemszerűen 
módosítanunk kell. Általában legcélszerűbb a létesítmények számára régészeti 
szempontból nem érintett területet kijelölni. Régészeti lelőhelyre tervezett helyen történő 
megvalósításhoz mindenképp a Hivatal szakhatósági hozzájárulására van szükség. Még 
abban az esetben is, ha igazolható, hogy a beruházás máshol nem, vagy csak a költségek 
aránytalan megnövekedésével valósítható meg, a Hivatal hozzájárulása akkor is csak 
megfelelő kikötésekkel (próbafeltárás, teljes megelőző feltárás stb.) várható. Ennek idő- és 
pénzbeli vonzatával ezért már a tervezéskor számolni kell. 
 
A változással érintett lelőhelyek: 
Foghíjbeépítés, községközpont rendezés: Az 5. lelőhelyet érintheti. A falu története 
szempontjából kiemelkedően fontos lelőhelyen a Hivatal részéről teljes területre kiterjedő 
megelőző feltárás előírása várható. 
Kavicsbánya terjeszkedése: A 7. számú lelőhelyre kiterjedő bányászást csak megelőző 
feltárással összekapcsolva lehet folytatni. 
A rendelkezésünkre álló adatok alapján a településrendezési tervben jelenleg nem 
szerepelnek régészeti lelőhelyet érintő további fejlesztések. A jövőben esetleg felmerülő 
szándékokkal kapcsolatban azonban megjegyzendő még, hogy kert, szőlő, vagy gyümölcsös 
kialakítása, illetve erdő telepítése is többnyire jelentős veszélyt jelenthet a régészeti 
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lelőhelyre nézve, ugyanis a szőlő és kertműveléshez, illetve az erdőgazdálkodáshoz 
általában kapcsolódó műveletek (pl. rigolírozás, szőlőirtás, új ültetvény telepítése, fásítás, 
tuskózás) a lelőhelyek részbeni bolygatásával vagy megsemmisítésével járhatnak. E 
tevékenységeket ezért lehetőleg kerülni kell. A jelenlegi területhasználatok módosítását ezért 
javasolt a KÖH előzetes állásfoglalásának beszerzéséhez kötni. 
A belterületi, vagy egyéb beépített területrészeken azok az építési munkálatok, melyek a 
talajt 30 cm-nél mélyebben bolygatják (pl. ház-, pince-, vagy kerítésalap ásása, közművek 
vezetése, tereprendezés, oszlopállítás, fásítás, árokásás, útépítés, stb.), ugyancsak 
veszélyeztető forrásnak minősülnek, ezért a jövőben a beépített területeken esetleg lokalizált 
lelőhelyek területén az ilyen jellegű beavatkozásokat (a talaj bolygatásának mértékétől 
függetlenül) a KÖH előzetes engedélyéhez kötik a jogszabályok. 
 
A régészeti érdekű területek közül a belterületen elhelyezkedőkre különösen vonatkoznak az 
előző bekezdésben leírtak. A külterületen fekvő régészeti érdekű területek esetében a 
hatások is nehezebben kalkulálhatók. Nem tudni például, hogy egy adott területen a felszín 
azért nem tartalmaz jelenleg lelőhelyre utaló leleteket, mert a bolygatás nem érte el eddig az 
ehhez szükséges mértéket, vagy éppenséggel már teljesen megsemmisítette a jelenségeket. 
A jelen használattól ezért eltérni nem kell, jelenségek, vagy leletek észlelése esetén azonban 
a jogszabályok által előírt tennivalókon túl értesíteni kell a Hivatalt is, hogy a lokalizáció 
alapján a lelőhelyet fel tudja venni a nyilvántartásába. A lelőhely jellegétől függően a további 
teendőket a Hivatal tudja majd meghatározni. Amennyiben ezeken a területeken belül 
azonosítani sikerül a konkrét lelőhelyeket, azokra a továbbiakban a nyilvántartott régészeti 
lelőhelyekre vonatkozó szabályok és eljárások vonatkoznak. Újabb földmunkával járó 
beruházás vagy változtatás ezért egyik ilyen területen sem javasolt.  
 
Egy-egy nagyobb területet érintő beruházás esetén – így esetleges útépítés, zöldmezős 
beruházás nyomvonalának, helyének végleges meghatározását megelőzően – célszerű 
külön hatásvizsgálat készíttetése. Az elsősorban úgy nevezett non-destruktív metodológiák 
(légifotó, teljes felületet érintő szisztematikus terepbejárás, geofizikai felmérés), esetleg 
szondázó kutatások alkalmazásával a lelőhelyek azonosítása, kiterjedése és jellege 
viszonylag jól meghatározható. A terv véglegesítését megelőzően, saját megrendelésre 
készített hatásvizsgálat révén ugyanis elkerülhető, hogy a terv az engedélyezési fázisban a 
Hivatal által elutasításra, vagy nem várt mértékben módosításra kerüljön. A hatásvizsgálat 
beruházó általi elkészíttetését ugyanakkor a jogszabályokban meghatározott esetekben a 
Hivatal is elrendelheti. Egy-egy konkrét tervezés megkezdésekor ezért mindenképp 
értesíteni kell a KÖH területileg illetékes irodáját. 
 
Amennyiben a lelőhelyeken és régészeti érdekű területeken kívül kerülne elő lelet vagy 
jelenség, akkor a korábban részletesen is leírt jogszabályok szerint kell eljárni. 
 
A lelőhelyek közül jelenleg egyiket sem javasoljuk régészeti bemutatóhely kialakítására. 
 
e.) történeti térbeli rendszerek alakulása 
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
 
f.) műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének 
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében 
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
 
g.) műemlékek megújításának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
 
h.) településkarakter változásának hatásai  
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
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i.) környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 
Az építészeti-műemléki hatásvizsgálat része, nem tárgya a régészeti szakterületi résznek. 
 
j.) folyamatok iránya, visszafordíthatósága 
A jelenlegi károsan ható folyamat (talaj bolygatása) a fokozatos állagromlást jelenti a 
lelőhelyek számára. E folyamat elméletileg visszafordítható lenne, ha a területeken a 
talajművelést a már felvázolt módon megváltoztatnák. Ehhez a helyi adminisztráció 
(Önkormányzat), a szakemberek (KÖH, Megyei Múzeum) és az érintett magánszemélyek 
vagy vállalkozások konstruktív együttműködése szükséges. Ellenkező esetben a folyamat 
megfordíthatatlannak látszik és előbb vagy utóbb menthetetlenül a régészeti lelőhelyek teljes 
megsemmisüléséhez vezet. 
 
k.) kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 
A jogszabályok nem írnak elő kárenyhítési vagy ellentételezési kötelezettséget arra az 
esetre, ha egy terület tulajdonosát az előírások vagy a jogszabályból eredő kötelezettségei 
miatt hátrányok érik. Ugyanakkor a kárpótlás lehetőségét nem is zárja ki semmi, így ez 
minden esetben az érintett felek megegyezésétől függ. 
A régészeti lelőhellyel érintett ingatlanok esetében megvizsgálandó annak lehetősége, hogy 
a Nemzeti Földalapba való felajánlásért cserébe onnan másik, azonos értékű ingatlan 
formájában történjen ellentételezés. 
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Összefoglaló 
Az Ostffyasszonyfa területén nyilvántartott régészeti lelőhelyek az emberiség és a 
magyarság történetének, települési viszonyainak, életmódjának fontos bizonyítékai. 
Bármilyen településszerkezeti, területhasználati változtatás, infrastrukturális vagy egyéb 
beruházás tervezése esetében kiemelt figyelmet kell fordítani a földben rejlő régészeti 
emlékanyagra, legyen szó nyilvántartott régészeti lelőhelyről vagy régészeti érdekű területről. 
A kedvező településföldrajzi adottságok miatt régészeti leletek váratlan előkerülése a 
település területének nagy részén várható, ez esetben pedig mindenki részéről elvárható a 
törvények tiszteletben tartása és a nemzeti kulturális örökség iránti megfelelő megbecsülés. 
Akárcsak a belterület esetében, a külterületi fejlesztések tervezésénél is érdemes figyelembe 
venni a nyilvántartott lelőhelyeket, az itt előkerülő régészeti emlékek léte, illetve 
szükségszerű feltárása ugyanis lelassíthatja vagy megakadályozhatja a tervbe vett 
beruházások létrejöttét. Tanácsos tehát a régészeti lelőhelyeket és régészeti érdekű 
területeket kihagyni a nagyobb szabású fejlesztési tervekből. Amennyiben ez nem 
lehetséges, hosszan elhúzódó feltárásokkal kell számolni. 
 
Régészeti érintettség és a tervezés:  
A talaj bolygatásával járó tevékenységek során régészeti szempontból kiemelten 
vizsgálandó területek általában véve a tervezett aszfaltos utak építésével érintett területek, 
belterületbe vonni kívánt új területek, gazdasági hasznosításra kiszemelt területek, egyéb 
beépítésre szánt területek, ill. az erdősíteni vagy vízzel elárasztani tervezett földrészletek és 
a feltörésre kijelölt rétek. Ezeken a területeken beruházás tervezése esetén, már a tervezés 
legelején javasolt a Hivatal előzetes állásfoglalásának beszerzése. Ebben a hivatal 
nyilatkozni tud arról, hogy az érintett területen időközben vett-e nyilvántartásba régészeti 
lelőhelyet, illetve hogy az adott beruházás megvalósításához hozzá fog-e járulni, és ha igen, 
akkor milyen feltételekkel. A Hivatal állásfoglalásának kialakításához a 4/2003. (II.20.) NKÖM 
rendelettel összhangban elrendelheti örökségvédelmi hatástanulmány elkészíttetését. 
 
A jelen hatástanulmány a készítés időpontjában rendelkezésre álló adatok alapján 
készült. A község területén időközben előkerülő lelőhelyekről a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal vezet közhiteles nyilvántartást. Javasolt minden tervezett 
beruházás előtt a lelőhellyel való érintettségről időben meggyőződni. 
 
A HÉSZ-be javasolt szövegrész  
“Régészeti érintettség esetén a 2001. évi LXIV. törvény és a hozzá kapcsolódó végrehajtási 
rendeletek alapján kell eljárni.  
A fokozottan vagy kiemelten védett régészeti lelőhelyeken a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal az adott ügy típusától függően hatóság vagy szakhatóság.  
Minden nyilvántartott régészeti lelőhelyet érintő, a talaj bolygatásával járó tevékenység, 
továbbá művelési ág megváltoztatásának szándéka (különösen gyep feltörése vagy 
tuskózás) esetében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes (szakhatósági) engedélye 
szükséges.  
A régészeti érdekű területeken tervezett munkálatok esetében a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatalt véleményező szervként kötelezően be kell vonni még a tervezés fázisában.  
Minden olyan esetben, amikor lelet vagy jelenség kerül elő, a területileg illetékes múzeumot 
és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt értesíteni kell és a továbbiakban a múzeum 
nyilatkozatának megfelelően kell eljárni.  
Régészeti lelőhelyeken a nagy felületeket érintő beruházások előtt a Hivatal hatásvizsgálat 
készítését írhatja elő.  
A régészeti örökséget érintő kérdésekben a rendezési tervhez készített hatástanulmányban 
foglaltak az irányadók.” 
 
Budapest, 2005. június 29. 
 
         dr. Torma István 
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NYILATKOZAT 
 
 
Alulírott, Torma István, régész, nyilatkozom, hogy a 4/2001 (II. 20.) NKÖM rendelet 6. § (1) 

bekezdésének a) pontja szerinti előírásnak megfelelően szerepelek az adott örökségvédelmi 

területre vonatkozó szakértői névjegyzékben (a régészeti lelőhelyvédelem szakterületen), 

valamint a nevezett jogszabályi hely (2) bekezdésében foglalt előírásnak megfelelően 

rendelkezem régész szakirányú felsőfokú végzettséggel. 

 

Régész diploma száma: 452/1964. (ELTE-BTK) 

Szakértői engedély száma: 2.2.2/19/2002. Sz-20/2002. (NKÖM) 

 

Az általam ellenjegyzett örökségvédelmi hatástanulmány (Ostffyasszonyfa), illetve annak 

általam jegyzett részei az örökségvédelmi jogszabályokkal és a hatósági előírásokkal 

összhangban készültek, a tanulmányban szereplő tervezett megoldásokra vonatkozó 

javaslatok azoknak mindenben megfelelnek. 

 

Budapest, 2005. június 29. 

 

 

 

         dr. Torma István 
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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY 

ÉPÍTÉSZETI ÉS TELEPÜLÉSVIZSGÁLATI RÉSZ 

OSTFFYASSZONYFA 

község településrendezési tervéhez 
 

 

1. Vizsgálat (értékfelmérés) 

1.1 Történeti leírás 

Az ostffyasszonyfai Kavicsbánya (Veres Cser) területén a kora bronzkor végi makói kultúra 
települési részlete került feltárásra. A bánya környékén kelta telepnyomok is mutatkoznak, 
sőt még egy Árpád-kori falu – az Ost nemzetség birtoka? – maradványai is előkerültek. A 
Törökdomb – népi elnevezése ellenére – talán egy őskori temetkezőhely lehetett.  
A ma 900 körüli lakosságot számláló község elnevezésében az Osttfy előtag egyértelműen a 
korábbi birtokosokat örökíti meg. Az eredetére viszont két elképzelés is van. Az egyik szerint 
korábban a királyné tulajdona volt, a másik szerint Szűz Mária emlékét őrzi. Ezt látszik 
erősíteni egy 1758-as forrás, amely szerint volt egy csodatevő Mária-kép, amelyet 1620-ban 
menekítettek át a Sopron megyei Osliba. A települést először 1346-ban említik oklevelekben 
Azzunfalva néven. A közelben folyó Rábán itt egy jelentős rév volt, amelynek századtól 
hadászati jelentősége is lett. Később fahidat építettek, amelynek helyére a század elején 
állítottak vashidat. Ez elpusztult a II. világháborúban. A mai híd, amely a községet 
Uraiújfaluval köti össze az 1960-as évek végén készült. 
A 14. században a fej és jószágvesztésre ítélt Lökös fia János elkobzott birtokaként 
szerezték meg a falut az Osi nemzetség tagjai, akiknek leszármazottai lettek az Ostffyak. 
Rajtuk kívül, elsősorban a rokoni kapcsolatok révén később a Csornai, az enyingi Török, a 
Zichy és a Vidos családok is szereztek itt részeket. Birtokosok az Ostffy- és a Weöres 
családok. Földesurai az említetteken kívül a Kisfaludy-, Török- és Gömbös-családok voltak. 
A török csak akkor hódoltatta, amikor Pápát uralma alatt tartotta, igaz kísérletet többször is 
tettek az adóztatásra. A fontos utak mentén elhelyezkedő település mezővárosi rangot 
kapott, amelyet e részen a múlt századig megtartott. 1683-ban Ostffy Miklós a falu határában 
található Bánta-hegyet átengedte a jobbágyoknak szőlőművelésre. A 12 évi 
hegyvámmentességet követően a közeli Mihályfa és Sömjén hegytörvényét tette kötelezővé 
saját birtokán is. A község 1872-től körjegyzőségi székhely volt. Ostffyak bírták Kígyókő 
várát is, amelyet a 14. század elején építettek itt fel. Egyes vélemények szerint az 1403-ban 
a taraiak elpusztított vár a mai Csonkavár dülőhelyén feküdt, ahol régészeti feltárás folyt. 
Mások viszont azt állítják, hogy a község területén álló 1680-ban I. Lipót parancsára 
felrobbantott, későbbiekben „Asszonyfalva castellumnak" nevezett erődítményt nevezték 
korábban Kígyókőnek. Részletes leírások az asszonyfai várról maradtak fenn. 1466-ban a 
Kanizsaiak fosztották ki és elvitték az összes ott található oklevelet. Jelentősége a török 
támadások után növekedett meg.  
1538-ban 10 főnyi állandó őrség védte. Ebben az időben alakították ki érdekes 
erődítményrendszerét. Ennek lényege az volt, hogy a kastély közelében található templomot 
is beépítették az egész erődöt körülölelő falba, így az is része lett a várnak. 1571-ben az 
Ostffy örökösök felosztották maguk között. 1664-ben egy környéket érintő nagyobb török 
támogatást követően került sor az utolsó felújításra, amikor a környékbeli települések 
jobbágyaival javíttatták ki a falakat. A vár pusztulásának oka a vallási békétlenség volt. A 
földesúr Ostffy Miklós ugyanis menedéket adott a kor egyik jelentős evangélikus 
prédikátorának, Szenczi Fekete Istvánnak. Az ő kiadatását követelte tőle Kollonich kancellár. 
Mivel Ostffy erre nem volt hajlandó, Győrről és Pápáról rendeltek ki csapatokat a várkastély 
elfoglalására. Az uralkodó parancsára az erősséget felrobbantották, Ostffy birtokait 
elkobozták, de azokat a következő évben visszakapta. A pusztításnak, azonban nemcsak a 
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kastély, hanem a templom is áldozatául esett. A romos falak építőanyagát a következő 
évtizedekben széthordták, ma csak az egykori várkút, a várárkok egy része és a később 
felújított templomban található maradványok őrzik emlékét. 
A Nagyboldogasszonynak szentelt római katolikus plébániatemplomot az 1730-as években 
vették vissza az evangélikusoktól. Igaz, erre már 1719-ben kísérletet tett a kormányzat az 
alispánon keresztül, de akkor a helyi birtokosok még elkergették a foglalókat. A 18. század 
első felében Kenyeri leányháza volt. 1774-ben lett önálló plébánia, akkortól a csöngei 
katolikus híveket is innen látták el. A korábbi templomot állítólag a 17. században alakították 
ki a kastélybeli kápolna felhasználásával. Romos szentélyét a 18. század közepén újították 
fel. 1777-ben bővítették hajóval, tornyot 1830-ban kapott. Az épület egyhajós, a hajónál 
kisebb, egyenes záródású szentéllyel. Északi oldalához sekrestyét építettek. A főhomlokzat 
előtt áll a négyszintes, órahelyes párkányú torony, rajta falazott gúlasisakkal. A hajó felett 
két, a szentély felett egy csehsüvegboltozat található. A szentély északi falába egy római kori 
feliratos követ építettek be. A déli oldalon álló gótikus stílusú, kőből faragott 
keresztelőmedencén ívelt pajzsban az Ostffy család szárnyas madárlábas címere látható. 
Mögötte a vakolatban felismerhető egy befalazott ajtó. A hajó déli falán található egy 
középkori befalazott ablakkáva, amely a hajó korábbi eredetét mutatja. A főoltár barokk 
stílusú (Schaller, 1731). Mögötte is középkori faragványtöredékek vannak. hajó elején álló 
orgonakarzatot három ív tartja. A szószék ivetője empire stílusú, a keresztelőmedence 
vörösrézből készült. Ostffy-kastély 1840 körül épült klasszicista stílusban, de valószínűleg 
egy korábbi, földszintes, barokk ház bővítéseként. utal, hogy a szerkezet jellegzetesen 
klasszicista, de a földszinti helyiségek barokk boltozattal ellátottak. Az egyemeletes épület 
homlokzata középen előreugró, timpanonnal lezárt, középrizalitos. A nyílászárók a középső 
részen félkörívesek, a többi részen egyenes záródásúak. Belül szép öntöttvas korlátú 
lépcsőház látható.  
Az evangélikus templomot 1917-ben adták át. Bár nem régi emlék, de a dombtetőn történt 
elhelyezésnek, méreteinek és élezésének köszönhetően nagyon szép látványt nyújt. 
KÁDÁR Ostffyasszonyfa mellett a Rábához közel fekvő egykori település az Ostffy család 
tulajdona volt. 1449-től a nádasdi Darabos család is szerzett részeket. 1773-ban Kadaraki-
irtás néven említik. HÖLEHÁZA Ostffyasszonyfa határában Sitke felé eső egykori település, 
amelyről első adatunk a 18. század végéről való, de már akkor is puszta volt, ahogy az 
1850-es években is. 1839 májusától szeptemberéig a faluban élő rokonainál lakott Petőfi 
(akkor még Petrovics) Sándor. Salkovics Péter mérnök gondoskodott a 16 éves fiúról. Úgy 
tervezték, hogy két saját gyermekével együtt taníttatja, de talán az ifjúnak a szomszédos 
Csöngén élő Csáfordi Tóth Róza iránti, köztudomásúvá lett vonzalma miatt erre nem 
kerülhetett sor. Együtt töltötte a nyarat másik rokonával Orlay Petrich Somával is, aki később 
megfestette portréját. Több verset írt itt, amelyek a későbbi nagy költő szinte első 
próbálkozásai voltak. Ősszel tovább kellett mennie Sopronba, de a tervezett tanulás helyett 
katonának állt be. Petőfi emlékét őrzi a Ragyogó-hídon és az egykori Salkovics házon 
elhelyezett tábla. Ennek a háznak az udvarán található egy kőasztal, amelyen állítólag 
verseit írta. A művelődési házban - amely előtt a költő szobra is áll - emlékszobát - rendeztek 
be, amelyben a Petőfi-relikviákon kívül láthatók Berzsenyi Lénárd Olmützben készített 
börtönrajzai is. A község I. és II. világháborús emlékművét 1938-ban emelték, amikor a 
korábbi evangélikus harangtornyot bástyaszerű építménnyé alakították. 1983-ban helyezték 
el a II. világháború áldozatainak emléktábláját. A harmadik oldalon Kocsis József 
koronaőrnek állítottak emléket.  
Régészeti feltárások, kutatások folytak a mostani kavicsbánya és a Csonkavár (Csönge felé) 
területén, cserépmaradványokon kívül jelentősebb említésre méltó részleteket nem tártak fel.  
A történelem előtti és honfoglalás előtti időszakból fennmaradt emlékeket találtak a 
környéken. A Rába árterének Ostffyasszonyfa és Csönge közötti szakaszán kőeszközök 
kerültek elő. Találtak még későbronzkori és koravaskori települések felszíni nyomait. A római 
katolikus templomban tizenkét felszabadított kelta rabszolga nevét őrzi egy márványtábla. 
Római kori emlékek is vannak a község közelében: a Királykuti major felé vezető út 
nyomaira és agyagedényekre bukkantak. 
  



Ostffyasszonyfa                                                                                                                 Kulturális örökségvédelmi 
Településrendezési terve                                                                                                             hatástanulmány              

17 

1.2 Természet, táj, tájhasználat – településhálózat és településszerkezeti 
összefüggések 

Ostffyasszonyfa lakói mindig együtt éltek a környezetükkel. A Rába és Lánka-patak 
megélhetést biztosított több malom révén is a helyieknek. A folyó felé alföldies táj terül el, 
szinte összekapcsolva a települést a táji környezettel.  

Részletesebben lásd még a műszaki leírás fejezeteiben! 
 

1.3 A településszerkezet kialakulása 

A településről fellelhető dokumentumok, az előkerült régészeti leletek, illetve a 
fennmaradt épületállomány alapján az alábbiakat rögzíthetjük: 

A mai Ostffyasszonyfa központja alkotja az eredeti települést. Innen nagyjából sugaras 
irányban indulnak ki az utcák, amelyek különböző korokban jöttek létre, így egy folyamatos 
növekedésű településről beszélhetünk. 

Részletesebben lásd még a műszaki leírás fejezeteiben! 
 

1.4 A településkép és utcaképek 

A településkép változatos és egyben harmonikus. Jellegzetes eleme az egykori várfal és 
az Ostffy-kastély és a köré épült két templom. Meghatározók a kastélyok kúriák környezete, 
ami sajnos az egykori kastélykertek részbeni beépítésével sokat vesztett jellegéből. A 
továbbiakban csak építészeti együttesként szabad kezelni a kastélyok környezetében 
építendő egyéb épülleteket, ezért helyi védelem alá vonásuk szükséges. 

A régebbi utcákban (Ady e. utca, Petőfi S. utca, Hegyalja utca, Kis utca, Táncsics M. 
utca) még szép számban fellelhetők falusi és polgári lakóházak, amelyek megtartották 
eredeti karakterüket. Ezek megőrzése szintén fontos feladat. 

A többi utcák képe árulkodik a létesítésük idejéről. Az ott felépült házak vonásai tükrözi 
az építési korukat. Szerencsére jelentős zavar még nem képződött az újonnan beépült, vagy 
átépült házak „divatozó” megjelenése következtében. 

 
1.5 Településkarakter 

Az eredeti település karakterét jól megőrizte a mai napig. A kastélyok eredeti 
funkciójának megszűnése és a jelenlegi haszálaton kívüliség, vagy nem megfelelő 
hasznosítási forma sokban rontja e jellegzetes épületek környezetének és egyben a 
település képét. Az egyes utcák hangulatosak, azonban az új építkezések helyenként már a 
divatos építészeti elemekkel zavaróan hatnak az összképre. 

 
1.6 Védettségek 

Lásd 2. és 3. sz. mellékletben! 
 

 

2. Változtatási szándékok 

2.1 Településhálózati és tájhasználati változás 

Településhálózati és tájhasználati változást a településrendezési terv nem tartalmaz. A 
Pannónia-ring környezetében engedélyezett bányaterület növekedés várható, valamint 
szélerőmű-park létesítését engedélyezték korábban. Ezeket a terv rögzíti. 

 
2.2 Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás 

Az új településszerkezeti elemek nem érintik a régészeti lelőhelyeket. 
A településszerkezet részletesebb leírását lásd a műszaki leírás II/1. fejezetében! 
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2.3 Infrastrukturális változás 

A településen a közelmúltban megvalósult a szennyvízcsatorna-hálózat, ezzel a 
közművek mind kiépültek, a fejlesztési területek infrastruktúra változásai örökségvédelmi 
területet nem érintenek. 

A műemlékek környezetében a terv javasolja az elektromos légvezetékek földkábelre 
cserélését és a kandeláberes közvilágítást, a műemlékek megvilágításával együtt. 

 
2.4 Népesség, életmód, társadalom, kultúra változása 

A Pannónia-ring létesítésével és működésével a településen megjelent egy, a 
megszokottól eltérő életmódú, érdeklődésű társadalmi réteg, amely idővel befolyásolhatja a 
helyi, kialakult szokásokat és kulturális életet. Jó szervezőmunkával a település az értékeit 
felerősítve profitálhat a növekvő idegenforgalomból. 

 
 

3. Hatáselemzés a különböző hatásterületek kijelölésével 

3.1 Történeti településhálózati következmények 

A településrendezési terv nem tartalmaz a történeti településhálózatot érintő változást. 
 

3.2 Természeti, táji hatások 

Természeti, táji környezetet érintő lényeges változást a terv nem tartalmaz. A Pannónia-
ring környezetében engedélyezett bányaterület növekedés várható, valamint szélerőmű-park 
létesítését engedélyezték korábban. Ezeket a terv rögzíti. 

 
3.3 Településkép feltárulásának változásai 

A tervezett fejlesztési területek a kialakult településképet nem befolyásolják. 
 

3.4 Régészeti emlékek feltárhatóságának, megmaradásának, bemutathatóságának 
vagy pusztulásának lehetőségei  

Lásd régészeti szakterületi részt! 
 

3.5 Történeti térbeli rendszerek alakulása 

A terv szerint nem érinti lényeges változás. 
 

3.6 Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének 
alakulása a tájban, településszerkezetben, épített környezetben, a település életében 

A rendezési terv kiemeli a műemlékek jelentőségét a település szempontjából, azonban 
jellegénél fogva egyéb befolyást nem tud gyakorolni annak érvényre jutásában. 

 
3.7 Műemlékek megújításának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei 

Az egyes műemlékek megújítását igyekeztünk azzal segíteni, hogy az érintett 
területegységek besorolásával viszonylag tág teret engedtünk a hasznosítás különböző 
lehetőségeinek. A település viszonylagosan kedvező helyzete és az élénk érdeklődés bíztató 
előjel az épített örökség fenntarthatósága szempontjából. 

 
3.8 Településkarakter változásának hatásai 

A rendezési terv intézkedései révén a település karakterének megtartását irányozza elő.  
 

3.9 Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései 

A műemlékek állagát befolyásoló környezeti terheléssel nem kell számolni. A tervezett 
gazdasági területen csak környezetére nem jelentős hatást gyakorló tevékenység 
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engedélyezhető, amelynek várható nagyságrendje alapján jóval a határértékek alatti 
kibocsátási értékeket várhatunk. A közlekedésből fakadó ártalmak (zaj, rezgés, 
levegőszennyezés, por) a jelentéktelen forgalom következtében szintén elenyészők, a 
településen átvezető út áthelyezésével még ez is jelentősen csökken. 

 
3.10 Folyamatok iránya, visszafordíthatósága 

Az épített örökség vonatkozásában visszafordíthatatlan folyamatot az építmények 
hasznosításának és így karbantartásának elmaradása, hiánya, vagy a szakszerűtlen 
beavatkozás, szándékos rongálás okozhat. 

 
3.11 Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei 

A kárenyhítés eszköze az építmények állagának folyamatos figyelemmel kísérése, a 
megfelelő megelőző karbantartás és a rendszeres ellenőrzés. Ennek költsége annál 
alacsonyabb, minél előbb kerül észlelésre a károsodás veszélye. Célszerű helyi szakembert 
megbízni az építmények rendszeres felügyeletével, őrzésével. 
 

 

 

Portschy Tamás  
okl. építészmérnök 

okl. városépítés-városgazdasági szakmérnök 
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1. sz. melléklet 
 

OSTFFYASSZONYFA ELNEVEZÉSE 
 

Boldogasszonyfalva – Ostffyasszonyfalva 

A mai Ostffyasszonyfa neve három változatban szerepelt régebbi okiratokban. Ezekben az 
alábbi megnevezéseket találjuk: 
AZZONFALUA 1257: Zalai oklt. I. 33. 
AZZUNFALVA 1346: Csánki II. 734. (Hunyadiak kora) 
Castrum AZZONFOLUOURA 1406. Hazai oklt. VII. 411 
Poss. AZZONFALWA 1428: Sopron vármegye Ilt. II. 119 
Castrum in AZZONFALWK 7432 + 36. Ostffy cs. 
Castellum AZZONFALWA 1438. Sopron város It. IV. D. 6. 485 
Castellum AZZONFALWA 1466. u. o. II. 445 
Domus sive castellum in AZZONFALWE 1459. Muz. 
Castellanus castri de AZZONFALWE 1463-64: Sopron város lt. IV. D. 6. 487 + 490 
OSFFYASSZONIFFALUA 1515: OL Consccriptiones Portarum. Vas megye A; 2629 
OSTFI ASZONFFA 1720: OL Archívum Regnicolare: Vas m. Filmtár 3145+3146 sz. doboz 
AZZONFALWA 1544: Ostffycs Ilt. 1.m.cs.X.No.45. 
AZZONFALWA 1571: Vaml Kápt. jkv. VI. köt. p. 394. 75 sz+OL P1 
 
A reformáció előtti időkben Boldogasszonyfalva volt a falu neve, Máriának, Jézus anyjának 
nevével kapcsolatos. A falu hagyományos búcsúja Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 
15-én van. 
Magyarországi csudálatos Boldogasszony képei cím alatt Estorás Pál (Eszterházy Pál) 125. 
CXLVIII. sz. írásban a következő szöveg olvasható: 
„Asszonyfalvi csudálatos Boldogasszony képe Magyarországban. 
Asszonyfalvának neve régenten Boldogasszonyfalva volt az Kemenes alatt, az hol 
csudálatos Boldogasszony képe tiszteltetett, de eretnekségre térvén Ostffi Familia, kinek elei 
igen aetátos Pápisták voltanak, mindeneket elpusztított. Kiért Isten áldását nem vévén, 
maga is méltán elnyomorodott." Ezen kép pedig mostan is fennállni mondatik a kapuvári 
hanság közt osli helyiségben, mely azon zenebonás, háborús időben a jó keresztyének által 
vitetett volna 1548. esztendőben, akkor Csatári nevezetű plébános idejében, ki Zápolya 
János és Bethlen Gábor (az erdélyi fejedelem elődje) eretnekek felindított pártos fiaitói 
megöletett. Ezt az  utóbbi adatot több mint 200 év múlva, 1754-ben jegyezte fel Sally György 
kenyeri plébános. Csizmadia Vilmos győri egyházmegyei áldozár 1890-ben kiadott 
könyvecskéjében téves feljegyzésnek tartja. 
 

Az Ostffy név eredete. Asszonyfalva elnevezése 

Az Ostffy név eredetével kapcsolatban Payr Sándor kiváló egyháztörténész Gombocz 
Zoltán Budapest egyetemi professzora, az uraltáji nyelvészre hivatkozik. Szerinte az ősi 
magyar szavak mind "u" vagy "i" hanggal végződtek, melyek idővel azonban lekoptak. Így 
lett az Oslu-ból Osl. S az utódok Oslfiből ezért lettek anorganikus t járulékhanggal Ostfiak, 
mert így könnyebb volt a nevet kimondani. 
Ugyancsak Gombocz Zoltán egyetemi tanárra hivatkozik Nagy Endre ny. gimnáziumi 
tanár: Az Árpád-házi királyok idején a határ-vidékekre telepített besenyő törzsek egyik 
legerősebb törzsfője, vezére Oslu, Aslu, Osli néven szerepel. A neve három alakban volt 
használatos. Az Oslu, Aslu, Osli főnév jelentése "gabona", vagyis a búza, árpa, köles 
gyűjtőneve. A törzsfő tehát ezt kapta nevéül. 
Az Osli (Aslu) törzsfő családjának főhelye S U R N A (Csorna) volt. Sopron (Supron), 
Veszprém megyében S U R és a Zala megyei S U R D is besenyő szó. A nyugati határ őrei 
Sopron körül besenyők voltak. 
Csorna közelében, a Fertő-tó partján van Osli falu. 1400 Iakosú község. Nevét a törzsfő 
nevéről kapta. Osli a törzsfő halászfaluja volt. 
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Hogyan Iett az Osli névből Ostfi? 
Magyar családnév képző a ”fi” és "fy" (pl. Aba-fi, Antal-fi, Gál-fi, Győr-fi, Loránt-fi, Péter-fi, 
Pető-fi, stb.) Ezt a "fi" képzőt hozzátették az Osli-hoz, de az i-t kihagyták és így Iett Osl-fi, és 
ebből a könnyebb kiejtés miatt Ost-fi. Így írták még az 1700-as iratokban is. Ezután írták a 
nevet mai alakjában "Ostffy" -nak. 
Asszonyfalva tulajdonképpen Máriafalva volt (több Mária nevet magában foglaló helységnév, 
van). A mai ”-fa" végződés eredeti alakja falva volt. Tehát Ostffyasszonyfalva, Kemenes-
mihályfalva, Vadosfalva az 1700-as évektől kezdve a nótáriusok rövidítve írták: 
Ostffyasszonyfa, Mihályfa, Vadosfa. Az "a" alá tett kis vízszintes vonallal jelezték, hogy a fa 
a falva rövidítése. Később elhagyták ezt a kis vízszintes vonást és maradt csak a "fa". Mivel 
több Asszonyfalva van, megkülönböztetésüket jelezni kellett. 
 
 
Forrás: 
  Mesterházy Sándor: Két Vas megyei falu – Ostffyasszonyfa és Csönge – múltjából (1987) 
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2. sz. melléklet 

MŰEMLÉKEK 

 
Kivonat az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség: Vas Megye Műemlékjegyzéke 
(Budapest, 1990) c. kiadványból, illetve 1990. és 1991-1992. évi kiegészítéseiből 
 
 
OSTFFYASSZONYFA 
 
MJ 7976  50041/1958 

Kossuth Lajos utca 40. 
hrsz.: 512  
Tanácsház és irodák, volt Ostffy-kastély, késő klasszicista, 1840. 

 
MJ 7977 50041/1958 

Március 15. tér 
 hrsz.: 443 
 R. k. templom (Nagyboldogasszony), középkori eredetű várkápolna, bővítve késő 

barokk stílusban a 17. sz.-ban. Belső festés 1958-ból, Stefek Albin műve. Berendezés: 
oltárkép, barokk, 1731-ből, Schaller István festménye. 

 
MJ 8355 9097/1973 

Petőfi Sándor utca 2. 
hrsz.: 326/1 
Lakóház és gazdasági épülete, Petőfi-emlékház, népi, 19. sz. eleje, átalakítva. 
 

VK 10312 3457/1989 
Bajcsy-Zsilinszky u. 6. 
hrsz.: 509 
Italbolt és lakások, volt Vörös-kastély, kora eklektikus, 1880 körül. 

 
MJ 10691 671/22/1991 
 Március 15. tér 
 hrsz: 506  
 Ev. templom. Neoromán, 20. sz. eleje. 

Berendezés eklektikus: főoltár, szószék, padok, orgona 
 

Megjegyzés:   
1.  A védettség a jelen törvényi szabályozás szerint a fenti épületek esetében „M“ műemlék 
2. A Bajcsy-Zsilinszky u. 6. alatti kastély ismereteink szerint Weöres-kastély a volt 

tulajdonos család neve alapján 
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3. sz. Melléklet 
 
Kivonat C Harrach Erzsébet – Kiss Gyula: Vasi Műemlékek (Szombathely, 1983.) c. 
könyvből 
 
 
OSTFFYASSZONYFA (sárvári járás E, 2) 
 
Árpád-kori település, az Ost nemzetség birtoka. Első okleveles említése 1346-ból ismert. Ma 
álló épületei közül csupán a Március 15. téren (227) lévő, a Nagyboldogasszony tiszteletére 
szentelt plébániatemplom (Mj) őriz falazatában középkori maradványt, hiszen a hagyomány 
szerint az Ostffyak várkápolnáját bővítették templommá a XVII. században. Az 1698. évi 
egyházlátogatásakor a Kazó-vizitáció leírta a templomot, amelynek pasztofóriuma is volt. A 
régi templom szentélyéhez, a feljegyzések szerint 1777-ben építettek hajót, majd 1830-ban a 
tornyot. Az évszámoknak ellentmond az épület falazata. Az 1968. évi tatarozáskor ugyanis 
nemcsak a szentélyen voltak középkori nyomok, hanem a hajó déli falán is. A pontos 
feltárást az egyház megakadályozta, így a templom teljes építéstörténetét feltárni nem 
lehetett. Egyhajós, a hajónál kisebb szentélye egyenes záródású, északi oldalán 
sekrestyével. Tornya a főhomlokzat előtt áll, négyszintes, a harangok szintjén félköríves 
ablakokkal, órahelyes párkánnyal és falazott gúlasisakkal. A hajó két, a szentély egy 
csehsüvegboltozattal fedett. A templom nyugati oldalán három íven nyugvó orgonakarzat áll. 
A sekrestye fiókos dongával fedett. A lepergett vakolat alól, a tatarozás előtt a szentély 
északi oldalán beépített római feliratos kő, a déli oldalán egy hat- vagy nyolcszögű gótikus kő 
keresztelőmedence, rajta ívelt pajzsban a szárnyas, madárlábas Ostffy címer tűnt elő. A hajó 
déli homlokzatán elfalazott középkori ablak kávája volt látható. Az oltár mögött befalazott 
középkori faragvány-töredékek is megfigyelhetők. A tatarozáskor csupán a szentély déli 
oldalán figyelt meg a kivitelező egy befalazott ajtót, amely a vakolatban ma is világosan 
kirajzolódik. A mai homlokzatok jellegtelenek, kosáríves záródású ablakokkal tagoltak 
csupán. 
A berendezésből említendő a szakszerűtlenül átmázolt késő barokk főoltár. A szószék 
hangvetője empire. A vörösréz keresztelőkút patinás. A főoltár képe 1731-ből való Schaller-
festmény, Szűz Mária mennybemenetelét ábrázolja. Az orgona a XIX. századból való, a 
fafaragásos padok egyszerűek. A templomnak két öntött rézharangját a Seltenhoffer cég 
öntötte. A belsőt Stefek Albin festette ki 1958-ban, a külső tatarozás 1968-ban történt. 
 
Az Ostffy család ősi fészkét, a Thököly-felkelés idején halomra lőtték. A mai épület a Kossuth 
Lajos utca 40-es szám alatt (251/1) áll, ma Tanácsháza (Mj). Klasszicista, 1840 körül épült, 
téglalap alaprajzú, egyemeletes, az utca felé erősen kiugró timpanonnal lezárt, középrizalitos 
homlokzatú épület. Az ablakok egyenes záródásúak, a földszinten egyszerű 
szalagkeretesek, az emeleten egyenes szemöldökkel gazdagítottak. A rizaliton a földszinten 
a félköríves vakárkádok felett vízszintes szemöldök-kiképzés van, a bejárati ajtó és ablak 
egyenes záródású, míg a középső tengelyben csupán egy lunetta ablak látható. Az emeleti 
ablakok félköríves záródásúak. A vízszintes tagolást csupán egy szerény osztópárkány és a 
főpárkány jelentik. A rizalit mögött helyezkedik el a szép öntöttvas korlátú lépcsőház. Ennek 
teréből nyílnak a szobák a földszinten és emeleten egyaránt. 1971-ben tatarozták. 
 
A nevezetes Petőfi Sándor utca 2. szám (326/1) alatti ház (MJ) fésűs beépítésű, eredetileg 
kódisállásos, tornácos az épület, a tornácra felfűzött lakó- és mellékhelyiségekkel. Az 
épületet a múlt században emelték, jellegzetes polgári-paraszti porta, a körülfekvő két hektár 
területen valamikor nagy tó volt, ma már csak tócsa. Udvarán malomkő asztal, különálló 
kocsiszín, hajlítottan álló pajta és istállók találhatók. A főhomlokzatot átépítették, tornácát 
befalazták. 
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1839 májusában érkezik a 16 éves kamasz Salkovics Péter földmérnök ostffyasszonyfai 
házába, s 3 hónapot tölt el benne. Ezért védett e ház: a kamaszt, Petrovics Sándort majdan 
Petőfinek hívják. Még 10 évig él. 
Túljutott élete első nagy, jellemformáló kudarcain. Mögötte már jómodú apjának teljes anyagi 
romlása Szabadszálláson, szlovák professzorával való konfliktusa is a selmeci liceumban, 
apjával való öszszezördülése a pesti Magyar Színházban keresett boldogulás miatt. Se diák, 
se színész. Ostffyasszonyfa szalmaszálnak ígérkezIk, amit meg kell ragadnia: a házát előtte 
megnyitó mérnök bátyja annak a rokon Salkovics Mihálynak, akinek apja, Petrovics István, a 
csődjét köszönheti; s tán segítségül lehet sorsa jobbra fordulásában, abbamaradt 
tanulmánya folytatásának anyagi támogatásában. 
Szép vakáció az ostffyasszonyfai az unokatestvér Orlai Petrich Soma és a Salkovits-fiú, 
Károly körében. Még szerelem is akad benne: kamaszos rajongás a szomszédos Csönge 
kvietált főstrázsamesterének, nyugalmazott huszárőrnagyának, Csáfordi Tóth Ferencnek 
Rózsa leánya személyében. Versek is születnek itt, ha első szárnypróbálgatásnak tarthatók 
is, még messze nem saját, kialakítandó hangján (Rózsa, Epigramma, Petrics Somához, 
Elválás). 
Ebbe a derűs nyárba vág bele az ősz elközeledtével a távollevő Salkovics Péter 
elhatározása: "Samut és Károlyt küldjétek vissza Sopronba, Sándornak azonban adj egypár 
forintot, s menjen, ahova tetszik neki, belőle úgysem lesz egyéb komédiásnál." A levelet 
Salkovicsné a zongorára teszi, hogy a fiú megtalálja. Az önérzetes gyerekember azonnal 
dönt: megy Sopronba ő is, de ha a líceumba nem lehet, hát önkéntes közlegénynek a 48-as 
Gollner-gyalogezredbe. 
Intermezzó csupán az ostffyasszonyfai 3 hónap? Több annál. Összefüggés kereshető 1839 
és 1849 nyara között. Bár a tudományok nem ismerhetik el a "Mi történt volna akkor, ha? . . " 
kérdésfeltevés jogosságát, bizonyos, hogy 1848 nyarán épp kiképzett katona voltát 
használja fel a költőnk ellen való támadáshoz a Nemzetőrben Vahot Imre: " . . . minden 
versedben szabadságunk elnyomói, ellenségünk vérét szomjazod. íme, most nyakunkon a 
háború, - te katona voltál. gyermeked nincs, roppant kardod mellyel a márciusi napokban 
annyit csörömpöltél. mégis hüvelyében rozsdásodik." Innen döntése, a századosi stráfok 
honvédtiszti atilláján előbb a debreceni kiképző zászlóaljnál, aztán Bem segédtisztjeként az 
erdélyi hadseregben, végül - már őrnagyként - a segesvári hősi halál. Érdekes, ahogy 
Ostffyasszonyfa népe a kamasz Petrovics Sándor 3 itteni hónapjának emlékét őrzi. 
Úgy tudják, a Salkovics-ház udvarának kőasztalán írta verseit. Beszélik, hogy e versekből 
temérdek íródott s jutott el Csöngére, de Tóth Rózsa sütővasát takarta be velük haja 
bodorításakor. A csöngei evangélikus templom karzati padjának bevésett latin szavait is a 
szerelmes költő kezeművének tartják; innét bámulta volna lopva odalent, a földesúri padban 
ülő szerelmét. A legendaképződés termékei e helyi hagyományok. 
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4. sz. melléklet 

KASTÉLYOK, KÚRIÁK 

 

Kivonat Katafai-Németh József: Vas megye kastélyai és kúriái (Sárvár, 2003) c. könyvből 

 
 

AZ OSTFFYASSZONYFAI OSTFFY-KASTÉLY 
 

Ostffyasszonyfa már történelmünk korai időszakában lakott hely volt. Az Osli (Aslu) 
törzsfő családjának főhelye Csoma. A Fertő-tóhoz és Kapuvárhoz közel találjuk Osli falut. A 
kutatások bizonysága szerint az Osli családnévhez hozzátették a "fi" képzőt, de kihagyták az 
"i"-t, és így lett Osl-fi, s ebből a könnyebb kiejtés miatt Ost-fi. Az okmányokon, okleveleken 
1700 után már az Ostffy nevet találjuk. 

A különböző tanulmányok szerzői Asszonyfalvát eredetileg Máriafalvával mintegy 
szinonim értelműnek vélik. Több falunévben szerepel "asszonyfalva". Így a családnév 
felemlítésével, összekapcsolásával alakulhatott ki Ostffyasszonyfa neve is. Talán annyit 
tehetünk hozzá, hogy itt a "falva" végződés is rövidül. Például: Ostffyasszonyfalva 
Ostffyasszonyfa, Katafalva - Katafa stb. 

Az Ostffy (Asszonyfalvi) család 1200-ban már létezett, ősi fészke Ostffyasszonyfa volt. 
Eredetét Oslu vezérig tudjuk nyomon követni, akit kunjaival együtt Salamon király (1063-74) 
Sopron megye keleti felében telepítette le. A határvidék őrzése volt a feladatuk. Ugyanebből 
a törzsből származtak a Kanizsay és Viczay családok is. Oslu vezér utóda, I. comes Oslu 
1150 körül alapította a csomai monostort. Egyik fia Beüd, Belud vagy Beled 1230-ban 
szörényi bán volt. (A gazdag, szerteágazó családról bővebb információ található Mesterházy 
Sándor Két Vas megyei falu – Ostffyasszonyfa és Csönge – múltjából című, 1987-ben 
megjelent könyvében). Asszonyfa III. András (1290-1301), az utolsó Árpádházi király 
uralkodása alatt lett a törzsfészke a családnak. 
Ostffyasszonyfának volt egy régi vára, amely 1250 körül épülhetett a Rába és a Lánka patak 
mocsaras környéke védelmében. Ostffy Ferenc soproni és Vas megyei főispán életében, aki 
a Domokos macsói bán unokája volt, 1403-ban Garai Miklós nádor hadai lerombolták. A 
várat Kígyókő-várnak nevezték. A pusztításnak az volt az oka, hogy Ostffy Ferenc fellázadt 
Zsigmond király (1387-1437) ellen. A vár nevét ma egy dűlőnév őrzi az ostffyasszonyfai és a 
csöngei határ találkozásánál. Ennek a felkelésnek maga a prímás, Kanizsai János állott az 
élén, aki akkor még az Osl nevet használta. 

Ostffy Miklós humanista főpap, esztergomi nagyprépost kérésére engedte meg V. 
László király (1444-57), hogy az ostffyak a lerombolt kígyókői vár helyett újat építhessenek. 
Ez a vár a mai római katolikus templom mellett, az ún. Cserhalmon épült fel 1456 táján. Az 
ellenreformáció megélénkülése idején a tulajdonos, Ostffy Miklós menedéket adott várában 
Szenczi Fekete István protestáns püspöknek. Mivel a főúr felszólításra sem volt hajlandó 
védencét kiadni, I. Lipót a várat 1680-ban szétlövette, s magának Ostffy Miklós várúrnak is 
menekülnie kellett. 

A várból még ma is látható néhány méter várfal, a várkert és a vár feltáratlan kriptája. 
Megmaradt még a várkút is, melynek korhadó fakáváját 1912-ben Ostffy Lajos betonfödémre 
cserélte ki. 

Az 1680-ban elpusztult várkastély helyett épült a 18. század derekán a mai kastély 
Mesterházy Sándor jelzett könyve szerint. Ugyanakkor C. Harrach Erzsébet a Vasi 
műemlékek című munkában 1840 körüli időt közöl, s ezt erősítette meg dr. Ajkay Aladár is. 
Az épület átvizsgálása után úgy ítélhető meg, hogy helytálló lehet az 1750 körüli építési idő, 
az 1840-es év pedig a bővítés, átépítés ideje lehet. Ezt az is alátámasztja, hogy több 
környékbeli kúriát, melyet az 1770-es években építettek, az 1800-as években bővítették – 
modernizálták, mellékhelyiségekkel, villannyal, középrizalittal látták el – s kényelmes 
lépcsőházakat toldottak hozzájuk. Sok esetben ennek estek áldozatul a szép, díszes, 
oszlopos hintó-aláhajtók és a mellvéddel ellátott teraszok is.  
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AZ OSTFFYASSZONYFAI WEÖRES-KASTÉLY 
 

A kastélyt Weöres József nemescsói birtokos építtette a XIX. század közepén 
reneszánsz és copf-stílusban. 

A szabadon álló egyemeletes épület háromtengelyes középrizalitja és a főhomlokzata 
az utcai frontra (nyugatra) néz. 

Az épület az idők folyamán több funkciót látott el, így a középrizalit középső ablakát 
ajtóvá alakították át, eléje vaskorlátos lépcsőt építettek. Ezzel a földszint elveszítette eredeti 
szépségét. 

Felette az emeleti ablakok félköríves záródásúak és figurális zárókővel ellátottak. Az 
emeleti ablakokat ion oszlopokra emlékeztető lizénák választják el egymástól. Az ablakok 
szemöldökpárkánya egyben zárófejezete is a lizénáknak és alapja a fogsormintás vízszintes 
díszítő sávnak, amely felett női fejet levélminták öveznek. 

A rizalit zárópárkánya a tetőzet fölé emelkedik, melyet indás konzolok díszítenek. Alatta 
a padlástér magasságában táblás füzérdíszek és rozetták vannak. Az emeleti ablakok 
köténydíszei férfifejet fognak körül indás díszítéssel. Az épület ablakai tört sávosan 
díszítettek. 

A kastély keleti oldalán elhelyezett rizalitban képezték ki a lépcsőházat. Az alsó és 
felső fogadó helyiségeket többszörösen átépítették, úgyszintén a lakószobákat is. A földszinti 
helyiségek boltívesek, az emeletiek síkmennyezetűek.  

A kastélyt Weöres Istvántól Ostffy Lajos vásárolta meg 1916-ban. Későbben volt 
evangélikus paplak, orvos lakás, 1945 után italbolt, stb. A kastély jelenleg külföldi 
magántulajdonban van, remélhetőleg mihamarabb megmenekül az enyészettől. 

 
 
 

AZ OSTFFYASSZONYFAI KÁROLYI-KASTÉLY 
 

A Petőfi Sándor u. 1. szám alatt áll a Károlyi-kastély, melynek építési idejét a XIX. 
század hetvenes éveire tesszük. Építészeti stílusa reneszánsz, barokk elemekkel díszített. 
Az épület téglalap alaprajzát enyhe kiülésű sarok-, illetőleg oldalrizalitok törik meg. 

A szabadon álló kastély felújítás alatt áll, ennek ellenére a homlokzatok díszítése, 
egyedisége impozáns látványt nyújt. A falsíkokat lábazati osztó és fejezeti párkány tagolja. A 
zárópárkány fölé, az épületen körbefutó oromfal mögé került a tetőzet, melyben a felújítás 
során manzard tetőt építettek. A tető ablakait szinte eltakarja az oromfal, ez kifogástalan 
megoldás, hiszen nem zavarja az épület architektonikus szépségét. 

A lábazati párkányra mintegy ráülnek a rizalitok stilizált kompozit oszlopai és köztük a 
félköríves záródású – díszes mintás zárókővel ellátott – ikerablakok. Az egyenes záródású 
ablakok alatt a hangsúlyos könyöklőpárkányokat balluszterek (korlátláb) tartják. Az ablakok 
felett a gazdagon díszített félköríves vakárkádok felett vízszintes szemöldök-kiképzés van, 
mely mintegy fejezete is a kompozit oszlopoknak, és a félköríves záródású vakárkádoknak 
is. 

Az osztópárkány és a konzolokon nyugvó fejezeti párkány közti falsíkban füzérdíszes 
betéteket és téglalap alakú szellőző ablakokat helyeztek el, ez ritka szép megoldás. A 
rizalitok homlokzata rusztikusan kváderezett volt, mely a vakolat eltávolítása után vált 
láthatóvá. A sarokrizalitok közti falsíkokban elhelyezett ablakok hangsúlyos könyöklő és 
timpanonos szemöldökpárkánnyal ellátottak. A könyöklőpárkányok alatt füzérdíszek ékesítik 
a falazatot. 

Az ablakokat kompozit fejezetes lizénák választják el egymástól. A kastély 
középfolyosós rendszerű, mely végighúzódik az egész épületen. Főbejárata a keleti oldalon 
van. 

Károlyi-kastélynak nevezik az épületet, mert Péteri Takács Gábor megyei főügyész 
leányát, Valériát vette feleségül Károlyi Endre. Gyermekei, Aliz és Valéria voltak a kastély 
utolsó lakói is. Jelenleg az épület magántulajdonban van. 
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AZ OSTFFYASSZONYFAI NICZKY-KASTÉLY 
 

A kastély építési idejét a XIX. század hatvanas éveire tesszük. Építtetője Einstetter 
bécsi állatkereskedő volt. A XX. század elején vásárolta meg gróf Niczky Ferenc, aki 
Budakeszi Weöres Evelint vette feleségül. Az I. világháborúban gróf Niczky Ferenc hősi 
halált halt (Tarnow 1914. november 9-én). 

A kastély építésekor nemesi kúriának épült – nyugati főbejárattal – a szalagszerű telkek 
közé beékelődve. Eredetileg téglalap alaprajzú volt, majd a Niczky Ferenc tulajdonlása 
idején bővítették oldalszárnyakkal, melyeknek toronyszerű manzárd tetőt építettek. A bővítés 
után a jelenlegi épület U alaprajzú, nyaktagokkal kapcsolódik a régi épülethez. Ma a kastély 
zömében barokk hatást kelt. Nagy kár, hogy a főhomlokzat nem az utcafrontra néz, hiszen 
szépsége, egyedisége ezt megérdemelné. A toronyszerű szárnyak között így alakult ki cour 
d' honneur (barokk kastély, elrendezési forma, díszudvart jelent, amely a főhomlokzat és az 
elé kiugró két oldalszárny között jön létre). A bővítéssel az épület törttengelyes, mely ugyan 
egyáltalán nem zavarja architektonikus szépségét. A bővítés előtti épületrész sima vakolatú, 
míg a bővítmény homlokzatai falsávval díszítettek és sarkai vízszintesen hornyoltak. A 
lábazati párkány diszkrét, míg a díszítőpárkány – amelyre az ablakok ráépültek – 
hangsúlyos. 

Az ablakok egyenes záródásúak, keretezettek és zárókővel ellátottak, felettük a 
szemöldökpárkányok konzolokra támaszkodnak és váltakozva, timpanonos és köríves 
záródásúak, hasonlóan a bejárati ajtók is. Az ablakok felett egy díszítő sáv húzódik a 
homlokzatokon, és csak utána következik a zárópárkány a maga nemes egyszerűségével.  

Az északi (utcai) homlokzat falsíkját a régi épületrészen egy nagyméretű üveges 
veranda töri meg. Az oldalszárny toronyfejezetű falsíkja egy ablakát ajtóvá képezték ki és 
eléje egy üveges lelépőt építettek, felvezető lépcsővel és vaskorláttal. Ezt a déli oldalon nem 
tették, így építészeti szépsége impozáns. 

A kastély fogadói és lakóterei kényelmet és nyugodtságot árasztanak. Ugyanezt 
elmondhatjuk a kastélyt körülvevő parkról is. 

A település egyik éke a volt Niczky-kastély. 
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AZ OSTFFYASSZONYFAI AJKAY-KÚRIA 
 

A kúria téglalap alaprajzú. Klasszicista ízlésnek megfelelő építészeti elemeket hordoz. 
Utcai (Bajcsy Zs. u.) főhomlokzata a legdíszesebb, lábazati párkánya szerény. A felette lévő 
díszítőpárkány – melyre az ablakok ülnek könyöklőpárkányukkal – hangsúlyos. A lábazattal 
és fejezettel tagolt lizénák között vannak a könyöklős, egyenes záródású ablakok, 
melyeknek egyenes szemöldökpárkánya alatt zárókő van. A főhomlokzat síkját csak egy 
nagyon diszkrét – rizalitnak alig nevezhető – előreugró rész töri meg, a sarkain a négy 
lizénával, melynek három ablakából a középső timpanonos oromzatú. Eredetileg e mögött 
volt a fogadóterem. Az épület zárópárkánya többszörösen vízszintesen sávozott. 

A kúria főbejárata a déli oldalon van, előtte fából készült veranda, melyre lépcsők 
vezetnek fel. A nyugati oldalon lehet kijutni a kúria parkjába. 

A kúria építési ideje a XIX. század közepére tehető, tulajdonosa dr. Ajkay Zoltán ny. 
tábornok volt, felesége Weöres Iza. 

A temetőben megtalálható az Ajkay-kripta, 1910-ben épült. 
 
 

 
AZ OSTFFYASSZONYFAI VIDOS-KÚRIA 

 
A Vidos-kúriát az 1850-es években építették. Az L alaprajzú épület belső udvar felőli 

folyosós rendszerű. Horizontális megjelenésével még most is monumentálisnak tűnik. 1985-
ben teljes felújítást kapott az épület, kicserélték a régi ablakokat, egyszerűsítették a 
főhomlokzatot is. 

A hat szoba és az azt kiszolgáló helyiségek vastag falai emlékeztetnek az átalakítás 
előtti időkre. A nagyméretű hornyolt nyeregtető padlásnyílásai eredetiek, egy gyűjtőkémény 
hívja fel magára a figyelmet. 

A kúriához gazdasági épületek és még személyzeti lakás is tartozott. A kúria jelenlegi 
tulajdonosa dr. Ajkay Aladár. 
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1784, évi 1. katonai mérés 
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Térkép 1803-ból 

 
Ostffyasszonyfa az 1857-es kataszteri térképen 
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19. századi térkép részlete 
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Pacher Donát: A dömölki apátság története (Bp. 1912.) 

Porkoláb István: Celldömölk Kismáriacell szabadalmas mezőváros története (Celldömölk, 1927.) 

Vas megye műemlékjegyzéke. OMF. (Bp. 1990.)                      Új felvétel 1991-1992. 

Vas Megyei Helytörténeti Lexikon (kézirat – Vas Megyei Levéltár) 

 

 
Térképek: 

1. katonai felmérés: Coll: VI. Sectio XVI. (1784.) 

DIAECENSIS SABARIENSIS per Inclytos Comitatus CASTRIFERREI … (Leopoldi Somogy 1803.) 

Comitatus Castri Ferrei – Iussu Ordinum ichnographice delineatus (Jos Kenedics 19. sz.) 

Vas Vármegye (Comitatus Castriferrei) (Comitis Karacsay Vice 1833.) 

Kataszteri térkép (1857.) 

Vas-vármegye térképe (Kogutowicz és Társa Magy. Földrajzi Intézete 1898.) 

Vas Megye közigazgatási térképe (Hátsek Ignácz 1900. körül) 

Vas Vármegye közigazgatási térképe (Tallián Ferenc 1942.) 


