
 

 

    

Ostffyasszonyfa településtörténeti oklevelei: 
                                                                                                                 

 

 
Az összes itt felsorolt, ill. bemutatott oklevél, a jelzetszáma alapján elérhető a Magyar Nemzeti Levéltárban. 

 

 

                                                 

  A DL 42919 jelzetszámú, 1407-ben a Vasvári Káptalan által kiadott oklevél, melyben hivatkozás 

történik az 1257. (1250) dátumot, és Osl de Asszonfalva település nevet tartalmazó, IV. Béla király 

által kiadott oklevélre.   
( De a IV. Béla király által kiadott eredeti oklevél nem maradt fenn, ez pedig nem a teljes másolata, csak hivatkozás rá, a 

birtokhatárok szószerinti átírásával. ) 

 

                                                                                                                                                       

  

                                                                                                                                                                
 

 

                                                                                                                                                                  
Megjegyzés : Székeskáptalan  a székesegyházak és nagyobb templomok klérusából a 11/12. sz. fordulóján kifejlődött, a megyéspüspök mellett    
működő zárt testület.  Legtöbb esetben itt működött  hiteleshely (közjegyző hely): a bírósági szervezetet a 13. sz. óta kiegészítő, sajátosan magyar 
közhitelességi szervezet. A  egyházi intézmény, melynek tekintélye, hitelességre számot tartó pecsétje, s az oklevél kiállításához is értő tagjai voltak. 
Ilyen testületek a káptalanok és a szerzetes konventok. - A 13. sz-tól 1526-ig. A káptalanok résztvettek az igazságszolgáltatásban, perbeli 
bizonyításban, eljárásban.                                                                                                                                                                  



 

 

                                                                                                                                                                    
Az előző eredeti, latin nyelvű, az árpádkor szokásos írásmódjának megfelelően rövidítésekkel teletűzdelt  oklevélnek a 
levéltár által magyar ABC-vel átírt, latin szövege, mely az elején tartalmi kivonatot tartalmaz, de nem mindig pontosan, 
hiszen maga az 1257-es évszám is vitatható.  Maga az átírás is tévesen Ost -ként tartalmazza az oklevélben eredetileg 
Osl nevet, valamint az 1407.05.17.-i dátum nem ennek az átírásnak, hanem az előző oklevél keletkezésének a dátuma. 
Ez az átírás  dr. Bilkei Irén főlevéltáros véleménye szerint a 19. században születhetett. 

 

                                                                                                                                                                



 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 



 

 

 

    Az előző,  DL42919 oklevél eredeti latin szövegének magyar fordítása: 
              
              A fordításért köszönet: Dr. Koltai Jenő alsósági esperes-plébános úrnak.   (2015.) 

 

Mi Vas megyei székes káptalan nyilvánosságra hozzuk jelen levelünkkel, és tanúsítjuk mindazokkal 

akiket illet, hogy Ferenc szerzetes testvér a Szentséges Üdvözítőről elnevezett egyház Kapornaki 

apátja személyesen megjelent előttünk, és bemutatott egy okiratot, melyet nagytekintélyű, kiváló 

Béla, magyarország királya privilégiumi, hiteles levelet adott, amely kettős pecséttel van 

megerősítve. A birtokosoknak a megerősítése érdekében az Ezerkettőszázötven október elseje előtti 

harmadik napon kelt, uralkodásának huszonkettedik évében , egykor uralkodó nagy királynak 

Gézának, aki egyúttal Béla dédatyja is, oklevelének másolatát is, amely a később uralkodó Béla 

levelében szerepel, és eddig semmilyen viszály nem támadt. 

 
A mai, 21. századi nyelvhasználat, és a latin kiejtés  szerint leírva az előző : 
A Vas megyei Székes Káptalan (Vasvári Káptalan) tanúsítja, hogy a Vas megyei székes káptalan előtt személyesen megjelent Ferenc szerzetes 
testvér a Kapornaki Szentséges Megváltóról nevezett apátság  apátja. Ott bemutatta a kapornaki apátság javainak, birtokainak IV. Béla kettős 
pecsétjével ellátott levelét , amely 1250. szept. 29.-én kelt, IV. Béla király uralkodásának 22. évében. 
 Ez az okmány  Béla király ősének, II. Géza nagykirálynak (Gejse regis magni) hibátlan, jogilag kifogástalan levelét (annak másolatát) is tartalmazza. 

 

Előttünk megjelenve kéri, hogy a fent nevezett Szent Üdvözítőről elnevezett egyház birtokában 

megerősítsék az ugyanabban a levélben megemlített Osl Asszonyfalvi János fiait: Gergelyt és 

Lászlót. Vas megyében Kanata és Kádár, Zala megyében Szentmárton birtokukban. Kéri az apát, 

hogy méltóztasson megerősíteni, hogy a két fiú Gergely és  László békésen használhassa a területet. 

Nevezett apátság területén a Kanata központú birtok kezdődik északon a Rába holtágától, dél felé 

haladva a Herpenyő felé húzódik, és folytatódik tovább két nyillövésnyi távolságig, majd  keletre 

fordul, egészen Kemenes szeg felé, ahol a határkövek vannak.  

Vannak más földek is amiket népiesen Kemenesnek hívnak, déli irányba egészen nemes Thar Lőrinc 

birtokáig. Itt is vannak határkövek, három darab, hogy elválasszák Osl bán feleségének földjeitől, 

ami összekapcsolja a határköveket a már fent említett Lőrinc birtokával. 

Kelet felé fordulva a népiesen Kemenesnek nevezett széles kiterjedésű területre jutunk el 

Kemeneshátra. 

 

Dátum: Az Úr Ezernégyszázhetedik évében Pünkösd utáni harmadik napon a káptalan tagjai : 

Nagyprépost Miklós éneklő kanonok, László őr kanonok, Márk mesterkanonok dékán, és a többi itt 

lévő kanonok. 

 
Megjegyzés:  
A kapornaki apátság legősibb birtokai Vas- és Zala megyékben feküdtek. De mivel az alapító-levél nem maradt fenn, csak visszakövetkeztetéssel és 
hozzávetőleg  lehet meghatározni, melyek voltak a Kadar-nemzetség valamely tagjától adományozott legrégibb birtokok. Szerencsére fennmaradt a 
XV. századból a fenti oklevél, mely az apátság vasmegyei  Kanota nevü birtokáról szól. Ennek az oklevélnek kiváltására 1407.május 17.-én azért 
volt szükség, mert a zalamegyei szentmártoni birtoknak a vasmegyei Kanotával való elcserélésére  az asszonyfalvai Osl János fiai, Gergely és 
László, másképp nem voltak hajlandóak, a határok rögzítése nélkül.(1) 
 
Mint az oklevéli fordításból is kitűnik a mai Ostffyasszonyfától nyugatra eső Kanota-puszta csak e birtok egy részének felelhet meg; a Kanotához 
tartozó régi Kadar nevű birtok emlékét pedig az Ostffyasszonyfától északra fekvő Kádár helynév őrzi a mai csöngei határban. Ez a birtok 
egyszersmind az apátságalapító Kadar-nemzetség nevét is őrzi. 
 
A kapornaki apátság alapítása 1150 körüli időre tehető, és nem királyi, hanem magán alapítás, a vasmegyei Kadar nembeli György az első kegyura, 
és alapítója. Hasonlóan, mint az ugyancsak Vas vármegyében birtokos Osl nemzetség egyik tagjának, I. Osl comesnek  1180-ra tehető csornai 
apátság magánalapítása. 
  Vas megyéből történhetett részben a Kapornak-vidéki lakosság áttelepítése is és az apátság alapításához a kegyeleti okokon kívül az is közre 
játszhatott, hogy a főleg Vas megye észak-keleti részein birtokos Kadar nemzetség tagjaira nézve a távoli zalavármegyei birtokok kezelése sok 
nehézséggel járhatott. E miatt kerülhetett sor a zalavármegyei Szentmárton és a vasvármegyei Kanota és Kadar birtokok cseréjére is. (1), (2) 
 
Az eredeti szövegben egyértelműen 1250-es évszám szerepel leírva, azonban az uralkodás 22. évéből (1235+22) átszámítva 1257 az évszám.  
A dátum számítás a julián naptár szerint eltér a maitól, minden hónap 31 napos, így a  szeptember is, az október elseje előtti harmadik nap tehát  
szeptember 29.-e.   A birtok leírásból egyértelműen beazonosítható a mai Kanota-puszta. 
 

(1) Nagyfalusy Lajos: A kapornaki apátság története. Kalocsa 1941. 26-34. old. 
(2)  Nagy Imre, Véghely Dezső és  Nagy Gyula: Zala Vármegye története. Oklevéltár 1885. I/33-35. old. 



 

 

                                                                                                                                                            

Ostffyasszonyfa település  első hiteles, ma is fellelhető oklevéli előfordulásnak  a DL 86145 

jelzetszámú, 1346.02.21.-én kelt, Pál Országbíró által kiadott oklevél tekinthető, melyben az Osl 

családra hivatkozással említi Assunfolwa  települést.    

 
Megjegyzendő ezzel kapcsolatban is, hogy kinagyítva a településnév egyértelműen Assonfalva –ként van leírva, és az 
eredeti latin kiejtés szerint a településnév kimondva: Asszonfalva. 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  

     Levéltári Regeszta:19. d. termini prenetati. Pál országbíró Osl fia Péter, Domonkos macsói bán és Osl fia János varasdi ispán között folyó pert 
Szent György ünnepének nyolcadára halasztja. Előzőleg a felek a köztük 1343. szeptember 3-án indult perben választott bírák közvetítésével 
megegyeztek és az országbíró parancsára a győri káptalan bizonysága mellett Osl fia János mester az Osl nemzetség 8 örökös birtokát: a Vas 
megyei Assunfolwa,  Symyen, Naree, a Sopron megyei Moruth, Sceplak, Wytha, Faad és Moglacha birtokot 3 egyenlő részre osztotta, ezekből Osl 
fia Péter választott magának egy részt, a másik kettő János mesternek és Domonkos bánnak maradt. A győri káptalan jelentésének bemutatása 
(1346. február 3.) alkalmával Osl fia János távolmaradt, Domonkos bán megbízottja pedig az Osl nemzettség birtokaira vonatkozó oklevelek 
bemutatását elmulasztotta és indokolatlanul perhalasztást kért. Eredeti, papír, szakadt, foltos, lyukas, hátoldalon rányomott pecsétek töredéke. – 
Regeszta forrása: OL regeszta (Bándi). 

(Megjegyzés: A regeszta-ban leírt  levéltári  szöveg az oklevél tartalmi leirata, nem szó szerinti fordítása) 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  



 

 

                                                                                                                                                                  

  

Az Osl-Ostffy nemzetséggel kapcsolatos első, 1214-ben kelt DL 86129 jelzetszámú, az 

Esztergomi Káptalan által kiadott oklevél. (De ez nem tartalmaz Ostffyasszonyfa településre vonatkozó adatot.) 

   

                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  



 

 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

          

Az 1256-ban kelt DL 285236  oklevél, (1-2-3-6 old.) mely a Boldogasszonyfalva elnevezést tartalmazza. 

 
Ez az oklevél nem településünkre Ostffyasszonyfára, hanem a Zala megyei, ma Vasboldogasszony néven ismert településre vonatkozik.  
Így aztán arra sem található írásos bizonyíték, hogy a település neve valaha is Boldogasszonyfalva lett volna. 
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Az   1456-11-30-án kelt, V. László király által kiadott DL 86386 jelzetszámú oklevél  

 

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                  

Regeszta: V. László király Azzonfalwa-i Osth fia Miklós esztergomi nagyprépostnak, Azzonfalwa-i 

Osth fiainak: Ferencnek és Lászlónak megengedi, hogy a Vas megyei Kyakev birtokon 

kőből vagy fából kastélyt építsenek, mivel az elődeik által ott birtokolt kastélyt az elmult 

háborus időkben az országot prédáló gonosztevők lerombolták. - Szöveg alá nyomott 

pecsét papirfelzettel. 

    

 

 
Az  Ostffy Ferenc idejében lerombolt, Csonkavár néven ismert területen álló vár helyett, Osth Miklós esztergomi nagyprépostnak a 
kérésére, az Ostffy család 1456-ban kapott királyi engedélyt új vár építésére Azzonfalván a Kigyókő birtokon. 
Ez a vár a Cserdombon épült az 1456 utáni években. A várat, és a kastélyt, 1466-ban a Kanizsaiak fosztották ki, és elvitték az összes 
itt található oklevelet (tehát a vár és a kastély  erre már felépült).                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
A fentiekben közölt oklevéli anyag több mint tíz évnyi kutatómunka eredménye.  
Honlapunkon történt közzététele közösségi érdekből történt.. 
© Ezen kiadvány tartalma az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról 4. §. (1) bekezdés alapján szerzői jog hatálya alá esik.   
Ennek ellenére szívesen ajánlom ismeretterjesztésre azzal a megkötéssel, hogy az ebben leírtak nyilvánosságra hozatala, 
terjesztése, sokszorosítása, illetve abból történő bármiféle idézés a törvény 10. §. (1) bekezdése alapján csak a forrás „Bóka István: 
Ostffyasszonyfa településtörténeti oklevelei digitális kézirat” megjelölésével történhet. 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                
 Celldömölk, 2023.janulr 15.                                                                                                                                                                   


