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BEVEZETÉS

Községünkről, az elmúlt évtizedekben, több tanulmány, ismeretterjesztő kiadvány is készült. Méltatják kalandos történelmét, megörökítik alapítói nevét, felemlegetik leghíresebb költőnk itt töltött nyarát, a háborús idők hagyatékát, bemutatják országos jelentőségű műemléki értékeit.
Jelen kézikönyv új megközelítésben tárja elénk Ostffyasszonyfát. Célja ugyanis az épített örökségével, és
változatos táji adottságaival együtt élő falu jelenkori építészeti arculatának feltérképezése és bemutatása,
olyan módon, hogy az áttekinthető és értelmezhető legyen minden helyi lakos, itt letelepedni szándékozó
vagy településünkkel csak ismerkedő részére.
Bízom benne, hogy haszonnal fogják forgatni, észreveszik általa jól ismert, épített értékeink településképi
jelentőségét is, segítségével felfedezik a község rejtett, megóvásra váró részleteit, továbbélésre hivatott
motívumait, jövőbeni építtetőkként pedig, fontosnak fogják majd tartani falunk évszázadok alatt kialakult
megjelenésének tudatos megőrzését, gazdag hagyományainkra épülő továbbformálását.

Mihácsi Szabolcs István
polgármester
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OSTFFYASSZONYFA BEMUTATÁSA

„… s ha szobor kerül valaha a gesztenyefás udvarra, szemközt az udvarház
oszlopos homlokzatával, én nem az önmagát kereső, serdülő fiú szobrát
emelném ott fel, ha ez valaha is tőlem függne, hanem a szívünkben ma élő
Petőfit, a diadalmast, a géniuszt. Így térjen vissza Ostffyasszonyfára.”
Dienes András: „ostffyasszonyfai Petőfiről”

Vas megye északkeleti részén, a Cseren (Kemenesháton), a csendes erdőségek domboldalában alakult ki Ostffyasszonyfa. Névadója a régi Osl nemzetségből származó főnemesi Ostffy család, akik
oklevelekkel igazoltan, a XIII. századtól egészen a XX. századig, a környék birtokosai voltak, azonban
a település Azzunfalua néven már egy 1346-os oklevélen is szerepelt. Az Ostffyk a birtokközpontjukat Asszonyfán építették fel, akik így Asszonyfai Ostffyk lettek, majd a településre is ráragadt az
Ostffyasszonyfa név. A címer jól jellemzi a települést: a bal oldali folyómeder a Rábát jelöli, ami nyugatról szegélyezi a települést. A jobb oldali magaslat a Cser ábrázolása. A vörös kavics jelenlétét a
piros alsó rész mutatja, a két templom pedig jelzi a katolikus és az evangélikus gyülekezet jelenlétét
a községben. A falu címerén lévő sasszárny az Ostffy család címerén is megtalálható szimbólum.
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Ostffyasszonyfa valamikor ún. „kastélyos
falu” volt, gazdálkodó, kúrialakó kis- és
középnemesek községe. Az Ostffyak
mellett itt éltek kisebb-nagyobb „oszlopos kúriákban” a péteri Takátsok, az Ajkayak, Koczorok, Mészölyök, Weöresök,
a salfai Sziták és a Kisfaludyak.
A község központi szerepe az utóbbi 80
évben kezdett csökkeni, ezzel egy időben
a korábbi 1900 fős lakosság fogyott, napjainkban 795 fő lakja Ostffyasszonyfát.
A többutcás, szalagtelkes település fő
tengelyeit a keresztülhaladó 8452-es és
8451-es jelű összekötő utak határozzák
meg. A sugaras szerkezetű település lakóterületei a központtól kifelé vezető
utak mentén jöttek létre. A környező
településekhez képest kimagasló a falu
humán infrastruktúra-hálózata, mind
szociális, mind pedig egészségügyi téren.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A méltóságteljesen a falu fölé magasodó műemlék evangélikus templom
1914-16. között épült, Dr. Ostffy Lajos tervei alapján, neoromán stílusban, eklektikus berendezéssel (főoltár, szószék, padok, orgona).
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A középkori eredetű várkápolnát az 1730-as években viszszavették a katolikusok, késő barokk stílusban újjáépítették, 1777-ben hajóval, 1830-ban pedig toronnyal bővítették, így alakult ki a műemlék Nagyboldogasszony templom. Egyhajós, szentélye egyenes záródású, tornya négyszintes, a harangok szintjén félköríves ablakokkal, órahelyes párkánnyal, falazott gúlasisakkal. A szentély északi
oldalában, az 1968-as felújításkor, római feliratos követ, a
délin sokszögletű, gótikus kő keresztelőmedencét találtak,
rajta ívelt pajzsban az Ostffy címerrel. Rendezett, árnyas
parkja csendes elmélkedésre invitál.
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Ostffyasszonyfa közismert sajátossága, hogy területén több kastély és kúria található. Többségük magántulajdonú és felújításra szorul, azonban így is építészeti értéket képviselnek.
Legismertebb közülük a késő klasszicista stílusú, műemlék Ostffy-kastély, a főbejárati síkban erősen kiugró
timpanonnal, középrizalitos, vakárkádos főhomlokzattal, vízszintesen tagoló osztópárkánnyal, a timpanontengelyben lunetta-ablakkal. A nagybirtokos család a XIX. században építette, azóta több funkciót is ellátott.
Jelenleg a Polgármesteri Hivatalnak, valamint a mezőgazdasági szövetkezetből létrejött kft. központjának
ad otthont.
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A központban található műemlék kastélyt a Weöres család építtette a XIX. században, klasszicista stílusban,
melyet az 1850-es években egy emelettel bővítettek. 1916-ban Ostffy Lajos vásárolta meg az épületet, így
lett a neve Ostffy-Weöres-kastély. Homlokzata eklektikus motívumokban gazdag, emeleti ablakait ion oszlopokra emlékeztető lizénák választják el egymástól. Földszinti helyiségei boltívesek, az emeletiek síkmenynyezetűek. Az államosítás után ÁFÉSZ és italbolt lett a rendeltetése, majd a rendszerváltás során magánkézbe került. Az utóbbi több, mint fél évszázadban nem történt rajta felújítás, jelenleg üresen áll, állapota
tovább romlik.
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A helyi védelemre javasolt Niczky-kastélyt a XIX. század hatvanas éveiben, egy bécsi állatkereskedő építtette, majd a múlt század elején került a névadó: gróf Niczky Ferenc tulajdonába. A szalagtelkek közé ékelődő,
nemesi kúria eredetileg téglalap alaprajzú volt, Nicky gróf idején pedig toronyszerű manzárdtetős oldalszárnyakkal bővült, nyaktagokkal kapcsolódva a régi épülethez. Ma zömében barokk hatású. Elegáns főhomlokzata nem az utcafrontra néz. Nyílászárói egyenes záródásúak, keretezettek, néhol zárókővel, timpanonnal is kiemelve. Az utcai homlokzat falsíkját, a régi épületrészhez tartozó, nagyméretű, üveges veranda
töri meg. Fogadó- és lakóterei, az épületet körülvevő, gondozott parkkal együtt, kényelmet, nyugalmat
sugároznak.
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A téglalap alaprajzú, helyi védelemre javasolt
Károlyi-kastély reneszánsz stílusban, barokk díszekkel épült a XIX. század második felében. Téglalap alaprajzát enyhe kiülésű sarok- és
oldalrizalitok törik meg, falsíkjait lábazati osztóés fejezeti párkányok tagolják. Tetőzete az épületen körbefutó oromfal mögé került, utólagos
manzárd-bővítménnyel. Alaprajza középfolyosós
rendszerű. A ma is magántulajdonban lévő kastély homlokzatát esztétikusan újították fel.
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A téglalap alaprajzú, helyi védelemre javasolt Ajkay-kúriát Dr. Ajkay Zoltán tábornok és orvos építtette a
XIX. század közepén. A klasszicista stílusú, szerény építménynek csupán az utcai főhomlokzata számít díszesnek, az egykori fogadótermet hangsúlyozó, diszkréten előreugró résszel, négy lizénával, timpanonos
oromzatú ablakkal. Főbejáratát, a déli homlokzaton, fából készült veranda emeli ki, melyre lépcső vezet fel.
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A falu gazdag épített örökségét nem csak a templomok és a kúriák jelentik. Petőfi Sándor 1839-ben itt
töltött nyarának emlékei – élükön a műemlék Petőfi-emlékházzal – a felújított malom, mint ipari örökségi épület mellett elegáns homlokzati részletekkel gazdagon díszített lakóépületek tanúskodnak a korábbi generációk példaértékű ízléséről, értékrendjéről.
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A településen szép számmal állnak helyi védelemre javasolt épületek, melyek hűen őrzik az egykori építészeti hagyományokat, mint például az alábbiak:

Ady utca 40. lakóház

Kis utca 10. lakóház

Iskola épülete
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Petőfi utca 10. lakóház

Kis utca 20. lakóház

Kossuth utca 102. lakóház
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Ostffyasszonyfán több helyi védettségre javasolt szobor, köztéri alkotás is található. A vallásos témájúakon
kívül, láthatunk szobrot Petőfi Sándorról is, aki élete egyik legemlékezetesebb nyarát töltötte itt, 1839-ben,
valamint emlékművet Czencz Jánosról, az ostffyasszonyfai születésű, Európa-hírű festőművészről.
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1937-ben a volt evangélikus harangtornyot átalakították Ostffy Lajos tervei alapján. Eltávolították a keresztet és a toronysisakot, a toronytetőt bástyaszerűen képezték át, így jött létre az első világháború hősi hallottainak helyi védelemre javasolt emlékműve. A mellette álló kopjafát, Gregorich Ferenc helyi alkotó, 1956.
emlékére készítette.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
OSTFFYASSZONYFÁN
A település kialakulását nagyban befolyásolták a rajta keresztül haladó főutak,
amik több oldalról kötik össze Ostffyasszonyfát a környező településekkel. Ezen
főutak találkozása rajzolta körbe a település központját. A központi terület közelében alakultak ki a történelmi beépítésű területek, majd azokat vették körbe a falusias, újabban beépült településrészek.
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Ostffyasszonyfa alábbi, külterületi térképén láthatóak a belterületen kívülre eső, jelentős természeti értékek. A táj formálásában nagy szerepet játszott a nyugati településhatár mentén húzódó Rába folyó, valamint a Lánka patak. Országos védettségű területből kettő ex-lege földvár található a településen: a Csonkavár és a Törökhomp. Jelentősebb kiterjedéssel bírnak a Natura 2000 hálózat európai közösségi jelentőségű
természetvédelmi területei, amik a Rába mentén, illetve a Csöngei legelő - kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési területeken találhatók. Az Országos Ökológiai Hálózat több magterülete, ökológiai
folyosója és pufferterülete van a település eltérő részein, valamint Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő területbe tartozik a Rába mentét övező sáv. Az Ökológiai Hálózat részei mellett található a kavicsbánya és a Pannónia-Ring is.
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Központi területek
A mai településközpontot már évszázadokkal korábban kijelölték, ugyanis Zsigmond király
erre a területre építtetett nagy kiterjedésű kővárat, a várfal maradványai pedig jelenleg is
körülölelik a falu szívét. A változatos településszerkezetű Ostffyasszonyfa központi része a
Bajcsy-Zsilinszky út – Kossuth
– Március 15. tér – Ady Endre utca közé koncentráOrszágLajos
osÖkológiaiHálóutca
zat
lódik. Lakó funkció itt nem jellemző,
az intézményi épületek a műemlék együttes köré szerveVízfolyás
ződtek, melyeket jelentős zöldfelület vesz körbe. A hajdani kővár területén működik jelenleg
a polgármesteri hivatal, a művelődési ház, az iskola, az evangélikus és a katolikus templom,
valamint a vegyesbolt is. A második világháborúban elesettek számára épített emlékmű a
központ északkeleti sarkában áll.
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Az ÁMK, vagyis az Ostffyasszonyfai Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ magába foglalja az óvodát, az óvodai és az iskolai melegítő konyhát, valamint a helyi művelődési házat és a könyvtárat is.

A Petőfi Sándor Általános Iskola elődje 1596-ban épült az Ostffy család segítségével. A korábbi kővár 1680as lerombolása után nem üzemelt iskola a településen, majd az 1800-as években újraépült.
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Történelmi település
Ostffyasszonyfán a beépítésre szánt területek két részre oszthatók: a történelmi, régi falusias
környezetre a településközponttal, és az újabb, átalakuló falusias területekre.
A község történelmi településrésze a központi területeket közrefogó, fő szerkezetalkotó tengelyek (Kossuth Lajos utca, Bajcsy-Zsilinszky utca) mentén, pár száz méterre nyúlik ki, valamint
attól északra és keletre található. Néhány foghíjtelektől eltekintve teljesen beépült. Ezeken a
részeken, lakóépületen kívül, a lakosság ellátását szolgáló intézmények, kereskedelmi – szolgáltató épületek, vallási, kulturális és szociális funkciót ellátó építmények helyezhetők el.
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Falusias területek
A sugaras szerkezetűnek mondható település központjából (főként délre és nyugatra) kiinduló
utak mentén alakultak ki az újabb beépítésű, falusias lakóterületek. A telkek felosztását befolyásolta a Széchenyi utca nyugati részén húzódó partfal. Az omlásveszélyes terület környezetében biztonsági okokból építési tilalom van érvényben. A széles utak mentén indokolt az útszéli
fásítás. Ahol a légvezeték és rendelkezésre álló helymennyiség engedni, oda nagyobb méretű
lombos fák, ahol ez nem lehetséges, ott kisebb fák, illetve cserjék telepítése javasolt.
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Jelentős zöldfelületű, különleges területek
A különleges területek rendeltetése a hagyományos beépítésű területekétől eltér. Ezek között
vannak, amelyek jelentős mértékű zöldfelületekkel rendelkeznek. Ilyen a temető, a sportpálya
és a játszótér. Szerepük meghatározó a község életében, ugyanis alapvető funkciójukon kívül,
javítják a település mikroklímáját, tagoltságát és növelik a biodiverzitást.
TEMETŐ:
Ostffyasszonyfa temetője évekre elegendő szabad területtel rendelkezik, emellett lehetőség van a terület északi irányba történő bővítésére. Ebben az esetben a település védőfásítást kell, hogy biztosítson a
lakóövezetek irányában. A dombos-lankás, szépen zöldellő terület ünnepélyes hangulatot áraszt: itt
nyugszanak míves sírköveik alatt vagy családi kriptáikban a település egykori nagyjai, nemesi sarjai is.
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HADIFOGOLY TEMETŐ
Az első világháború alatt fogolytábor működött Ostffyasszonyfán, a vasútállomással szemközti, földvárpusztai területen, ahol mintegy 23.000 olasz, 55.000 orosz, 42.000 román, és több francia hadifogoly
fordult meg. Az itt elhunytaknak állít méltó emléket a közigazgatásilag már Nagysimonyihoz tartozó,
10.600 sírt tartalmazó hadifogoly-temető.
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SPORTPÁLYA
Jelentős zöldfelülettel bíró különleges
terület a sportpályáké, szépen gondozott
gyeppel, a közelmúltban felújított öltözőépülettel.

JÁTSZÓTÉR
A település játszótere a faluközpont nyugati
szélén, a Weöres-kastély melletti árnyas
parkban kapott helyet. Fekvése mellett,
népművészeti faragványokkal díszített játszóeszközei teszik egyedivé.
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Gazdasági területek
A község területén belül különböző gazdasági létesítmények találhatók. Ide tartoznak például
a kis területigényű, környezetet nem zavaró, gazdasági célú építmények, mint a boltok vagy
szolgáltató épületek.
Legjelentősebb gazdasági ága a településnek a mezőgazdaság. Az Ostffyasszonyfai Petőfi Mezőgazdasági Szövetkezet 1960-ban alakult, a belterülettel dél-keleti irányban határos, nagy
kiterjedésű, központi majorsággal. Fő profilja az állattenyésztés. Szarvasmarhán kívül juhot,
sertést, baromfit és lovat is tenyésztenek, az állatok számára szükséges takarmányt helyben
termesztik. Ezen kívül termelnek étkezési búzát, napraforgót és fűmagot is.
A megújuló energia-hasznosítás látványos eleme, a község egyetlen szélerőműve, a külterület
dél-keleti részén, az Ostffyasszonyfát Kemenesmihályfával összekötő út mellett létesült.
Műszaki bázis található nem messze a központi területtől, az AVIA benzinkútnál.
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Pannónia-Ring
A település folyamatosan növekvő idegenforgalommal bír, melyet a község nevezetességein kívül,
a Pannónia-Ring biztosít. Az 1997-ben megnyílt,
4740 méter hosszú aszfaltcsíkkal rendelkező létesítmény ideális autós és motoros gyorsasági versenyek rendezésére, eseményein szép számmal jelennek meg neves sportolók, bajnokok. A versenypálya
Ostffyasszonyfára csábítja a száguldás szerelmeseit,
melynek hatására fejlődik a kereskedelem és a vendéglátás, növekedik a községben eltöltött vendégéjszakák száma. A pálya település felőli részére
védőfásítás javasolt, valamint a létesítményt Ostffyasszonyfával összekötő bicikliút kiépítése is ajánlott.
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Kavicsbánya
A terület folyóhordalékokkal feltöltődött, így kavicsban gazdag. Ennek köszönhetően a Pannónia-Ring versenypálya mellett található egy kavicsbánya. A kitermelés az Ostffyasszonyfai
Kavics Bányatelken történik, alapanyagát a Vörös-cser dűlő biztosítja. A község önkormányzata számára fontos a környezetvédelem, ezért a bányászati tevékenység megkezdése előtt
környezeti hatástanulmányt, befejezése után pedig erdőtelepítéssel való rekultivációt ír elő.
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Természetközeli területek
A település környeztében található erdők (ártéri és maradvány) összterülete 199,5 hektár. Ezt
az önkormányzat mezőgazdasági és ökológiai célzattal tervezi növelni, például mezővédő erdősávok telepítésével. Ezek megőrzése érdekében fontos a környezettudatos gondolkodásmód (természeti értékekkel való takarékos gazdálkodás, szelektív hulladékgyűjtés) a teljes
lakosság részéről.
Ostffyasszonyfától nyugatra húzódik a Rába, ami jelentős tájképformáló erővel rendelkezik. A
hóolvadáskor és a csapadékos időszakokban fokozott vízhozamú folyó nagyméretű vízgyűjtő
területekkel rendelkezik. A település védelme érdekében a folyó és a Lánka patak között nem
jelöltek ki beépítésre szánt területet, így a Rába ártere kiemelkedő felszínformálást nem okoz
a település környezetében.
A falu közigazgatási területéhez tartozik a folyó egyik legrégebbi átkelője, a Ragyogó. A Rába
és a Ragyogói-híd Petőfi ostffyasszonyfai tartózkodásával kapcsolatban is szerepel, festőmű-
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Történelmi település sajátos előírásai
TELEPÍTÉS
Az egész településre jellemző, hogy a házak leginkább az oldalhatár mentén, az utcára merőlegesen
állnak. A történelmi településrészen a házak leginkább előkert nélkül, az utcával homlokzati kapcsolatban helyezkednek el. A nem az utcára merőleges, illetve indokolatlan mértékben hátrahúzott házak
építése nem javasolt. Előkert kialakításánál a Szabályozási Tervet kell alapul venni. Oldalhatáros beépítés mellett helyenként lehetőség van a már kialakulthoz igazodó, szabadon álló, és ikerházas beépítésre
is.

MAGASSÁG

Az egyes településrészeken eltérő
lehet a magasság, de mindkét beépítési típusnál földszintes lakóházak a meghatározók, néhol tetőtéri
beépítéssel. Törekedni kell az azonos léptékre, az utcakép egységének megtartása érdekében nem
megengedett a szomszéd épülethez képest jelentős magasságkülönbség.
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TETŐFORMA
Az utcaképet alkotó házak
egységes megjelenésű tetőszerkezete
hozzátartozik
Ostffyasszonyfa történelmi
részeinek karakteréhez. Fontos, hogy az egyszerű tetők
közé ne kerüljön összetett
tetőzet, mert megtöri az
utcaképet. Ezen beépítésen
a 40o-45o közötti tetőhajlásszög a mérvadó.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)

Az újonnan épülő házaknak
mind anyag-, mind pedig
színhasználatban illeszkedniük kell a kialakult beépítéshez. Ez a történelmi beépítésen elsődlegesen a pasztell-,
illetve földszínek alkalmazását jelenti.
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Falusias területek sajátos előírásai

TELEPÍTÉS
A történelmi beépítésű területekhez hasonlóan, a falusias területeken is az oldalhatáros beépítésmód
jellemző, az utcavonalra merőlegesen. Azonban a falusias területeken általánosak az előkertek, az épületek nem állnak közvetlen homlokzati kapcsolatban a közterületekkel.
TETŐFORMA
Fontos, hogy az utcaképet alkotó épületek egységes tetőszerkezeti megjelenéssel bírjanak a falusias
területeken is, azonban itt a laposabb tetőzetek kialakítása is megengedett, akár 30o-os hajlásszög is
alkalmazható.
ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
A történelmi beépítés pasztell-, illetve földszíneihez képest, ezeken a beépítési területeken eltérő színvilág is kialakítható, de a harsány, telített színek itt sem javasoltak.
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Nyílászárók
Az épületek megjelenését nagyban befolyásolják a nyílászárók, hiszen rajtuk keresztül nyit az épület a
külvilág felé, a közterületekre. A településen, a fehér műanyag nyílászárók megtörik a hagyományos
utcaképet, ezért mindenképpen fa, vagy legalább fahatású ajtó-ablakkeretek alkalmazása javasolt. Nyílászárók cseréjekor figyelembe kell venni, hogy az arányok igazodjanak a meglévő állapothoz, a jó homlokzati tagolást megtartsa az épület. Árnyékolóként leginkább a fa zsalugáter használata javasolt, de az
újabb beépítésű, falusias területeken lehetőség van utólag felszerelt, rejtett, vagy fa mintázatú redőnytokok alkalmazására, illeszkedve az épület homlokzatához.
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Kerítések
Ostffyasszonyfa az áttört kerítések
használatát részesíti előnyben a tömör
változatokkal szemben.

Ostffyasszonyfa az áttört kerítések használatát részesíti előnyben, a tömör változatokkal szemben.
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Kertek
A rendszerető lakosok gyakran alakítanak ki gondozott, virágos kerteket, melyek a falusi beépítésű területeken előkertekkel bővülnek. A kertek szerepe átalakuló. A hagyományos, falusi
gazdasági udvarra már a történeti településrészen is egyre kevesebb példát találni. A felszámolt baromfiudvarok helyét fokozatosan felváltja a pihenőkert, a virágokkal díszített, fásított,
füves udvar, holott érdemes lenne a hátsókertben egy művelt terület megtartása.
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Tornácok
A paraszti építészet egyik legjellemzőbb motívumára, a tornácra szép számmal találhatunk
példát a történelmi településrész területén. Ezen, esztétikussága mellett funkcionálisan a mai
napig jól használható szerkezeti elem megőrzése, vagy akár új épületeken, modern formában
való alkalmazása, Ostffyasszonyfán kiemelten javasolt.
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Műszaki berendezések
Az utcakép megőrzése érdekében, a történelmi és a falusias beépítésű településrészen is ajánlott a ház használatához szükséges műszaki berendezéseket (riasztó, klíma külső egység, napkollektor, antenna, épített kémények) a közterületről nem látható helyen elhelyezni. Az épület
hátsó homlokzatán kívül megoldást jelenthet az előkertben, növényzettel takart kiépítés.
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RÉSZLETEK
Különleges épületdíszek, párkányok és kerítések, rendezett udvar- és utcarészletek teszik még egyedibbé, teljesebbé a színes faluképet. Megőrzésük, hasonló megoldások alkalmazása a jövőben is javasolt.
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