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BEVEZETÉS

Minden település egyedi, sajátos vonásokkal bír. Története és 
a táj, amelyben megszületett, olyan jellemzőkkel, megjelenéssel 
ruházza fel, amely megismételhetetlen. A települések identitása 
hozzájárul a helyi lakosok életminőségéhez és a gazdasági 
élethez egyaránt. A falu, a város egyedi arculata ismerős, családi 
légkört teremt az ott élőknek, az “itthon vagyok” érzését adja. Az 
önazonos településkarakter az ide látogatók számára 
barátságossá, szerethetővé teszi a helyet - olyanná, ahová 
érdemes eljönni, és ahová szívesen visszatérnek. 

A lakosságszám emelkedésének miatt új településrészek, új  
utcák és utcaképek alakulnak ki, melyeknél ajánlatos figyelembe 
venni az évszázadokon át kialakult és az egyes tájakra jellemző 
faluépítés hagyományait, így elősegítve falvaink arculatának 
kialakítását. A falvakban az épületek cserélődése, alapterületük 
bővítése, az életmód változással járó átalakulása természetes 
folyamat. Ugyanakkor, ha az új házak aránya túllép egy bizonyos 
mértéket, akkor a településrész, utca elveszíti a korábbi 
hangulatát. Ugyanez a folyamat játszódik le akkor is, ha a régi 
épületek felújítása során a hagyományos anyagok tűnnek el a 
homlokzatokról és helyüket új, a területre hagyományosan nem 
jellemző anyagok váltják fel.  

Az identitás megóvása a település lakóin múlik, mindenkin 
egyaránt. Keressünk harmóniát a meglévő értékek, adottságok, a 
kialakult kép és a modern igények, elvárások között annak 
érdekében, hogy a település élő és élhető maradjon. Vegyük 
figyelembe az összképet telekrendezéskor, egy-egy ház 
építésénél, átalakításánál, felújításoknál, kerítés építésénél, kertek 
kialakításánál, látható közművek elhelyezésekor. Az eredmény 
mindannyiunk életére hat.   

A kézikönyv ehhez kíván segítséget adni: a település 
bemutatásával, az értékek megismertetésével és az ajánlott 
megoldásokat tartalmazó útmutatóval.
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ÁGFALVA BEMUTATÁSA

Ágfalva község 2014-ben ünnepelte fennállásának 820. Évfordulóját, de a Soproni-hegység lankás lábánál fekvő falu 
környéke – régészeti leletek alapján - már a neolítikumban lakott terület volt.  A falu nevének első írásos említése 1194-ből 
származik: ekkor adományozta Domonkos bán Dág (Daag) nevű birtokát a borsmonostori ciszter apátságnak. A 
cisztercieknek nagy szerepük volt a környező természeti táj kultúrtájjá alakításában: birtokaikat erdőirtásokkal, ugarok 
feltörésével tették művelt területekké. Emellett ők telepítettek először német parasztokat a megyébe. A személynévből 
eredő Dag egy 1207-ben íródott oklevélben már Dagendorf, majd 1278-ban Agendorf. A falut az 1300-as években már 
a birtokos család nevén (Agendorfer) tartják nyilván: ez a névalak marad fenn, és magyarosítják belőle XIX. század végén 
az Ágfalva nevet. A falu és a hozzá tartozó birtokok végül különböző viszályok után, több részletben a Dági családtól kerül 
Sopron város kezébe 1396-ban. Így Agendorf 1848-ig, az úrbéri szolgáltatások országos megszüntetéséig Sopron 
jobbágyfalva maradt.  

Sopron úrbéres falvainak reformációja a városéval egy időben, az 1550-es években indult. A bécsi békekötés (1606) 
után Ágfalva ismét evangélikus lelkészt hívott. Az egymást követő tanult prédikátorok meghatározói voltak az ágfalviak 
lelki-szellemi életének. A vegyes vallású úrbéri falvakban, így Ágfalván is lutheránus és katolikus bírák váltották egymást. A 
20. század elején alapvetően evangélikusok lakták nagy többségben a települést (1545 evangélikus mellett 252 katolikus 
és 20 zsidó élt itt). A két vallás évszázadokon át békésen megfért egymás mellett: a két temploma (a katolikus és az 
evangélikus) a településkép meghatározó elemei. 

Ágfalva 1784-ben a legnagyobb volt a városhoz tartozó falvak közül a maga 147 házával és 1103 lakosával. A XIX. 
század a települések fejlődését, az emberek életszínvonalának növekedését hozta magával; Sopron úrbéri falvai is 
dinamikusan növekedtek. Az úrbér alól való felszabadulás további lendületet adott a folyamatnak. 1848-ban csak a 
földeket kapták meg saját használatra a korábbi jobbágyok, a városnak még évekig beleszólása volt a falu fejlődésébe, 
például akadályozta új házak építését. A vitás kérdéseket 1853-ban rendezték. A század végére (1900) Ágfalván már 278 
ház állt. A lakosság száma ehhez képest mérsékeltebben növekedett (mintegy 1816 főre). Ez az adat mutatja, milyen 
jómódú volt ekkorra a falu: a jó életszínvonalat jelzi, hogy egyre többen engedhették meg maguknak a saját házat. Ekkorra 
nemcsak mezőgazdaságból élők lakták Ágfalvát: voltak polgári foglalkozású lakosai, és 156-an dolgoztak innen a 
brennbergi bányában. A földeket gondosan és hatékonyan művelték. Emellett fejlett volt a község háziipara: kendert és 
lent termesztettek, melyből helyben készítettek vásznat. 

Ágfalván a vallás mellett a nemzetiségi összetétel is vegyes volt: túlnyomórészt németek, kisebb számban magyarok 
lakták. A századfordulón 1760 német anyanyelvű lakosra 47 magyar és 9 egyéb nemzetiségű jutott.  

A XX. században a falu sok veszteséget szenvedett el. A század elején sokan kivándoroltak, majd az I. és a II. 
világháborúban estek el helyi lakosok – emléküket őrzi az evangélikus templom mellett álló Hősi emlékmű. Ágfalva 
történetéből nem lehet kihagyni a trianoni döntés ellen tiltakozó Nyugat-magyarországi felkelést: a faluban és annak 
határában zajlott le az egyik döntő ütközet. A felkelést követő népszavazás emlékét őrzi a papkertnél felavatott emlékmű.
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A II. világháború alatt a település ugyan nem vált 
hadszíntérré, de 1944-ben bombatámadás érte a 
falut, melyben többen meghaltak, a katolikus 
templom és több épület is károsodott.  

A falu határában sáncásó munkatábor t 
telepítettek, a munkaszolgálatosokat a falusiak 
pajtáiban szállásolták el, embertelen körülmények 
között – több százan haltak itt meg. A falu 
külterületein készült sáncárkok ma is megvannak.  

A II. világháború után államosították a földeket és 
szövetkezetesítették a mezőgazdaságot – a TSZ-
ek átszabták a szántók, mezők hagyományos 
telekosztásait. A földek elvételénél is nagyobb törés 
volt az 1946 áprilisában kezdődött kitelepítés, mely 
radikálisan megváltoztatta a nemzetiségi arányokat 
a faluban. Ágfalvának ekkor összesen 1954 lakosa 
volt, ebből 1185 főt telepítettek ki Németországba.  

Mindössze 769-en maradtak az eredeti lakosok 
közül a településen. A gazdájukat vesztett, 
korábban 3-4 család által lakott házakba egy-egy 
telepes családot költöztettek, így a település 
lélekszáma így is lecsökkent mintegy 1100-1200 
főre (Görbehalommal együtt). A település 
nemzetiségi mivoltát azonban nem sikerült 
felszámolni: 2013-ban a teljes lakónépesség 2121 
fő volt, ebből 366 fő vallotta magát német 
nemzetiségűnek. A kitelepítés emlékét a Luther 
téren dombormű őrzi. 

A német nyelv és kultúra leginkább a 
népdalokon keresztül tudott fennmaradni Ágfalván. 
Felkutatott kordokumentumok szerint az Ágfalván 
megalakult énekkarokat 1864-töl követhetjük.
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TELEPÜLÉSKARAKTER

Ágfalvát fekvése, természeti környezete az idilli falu alapadottságaival 
ruházzák fel. A Ház-hegyről tiszta időben láthatóak az Alpok közeli 
csúcsai, kelet felé pedig a Fertő nádasai. A környék meghatározó 
tájalkotói délnyugatról a Soproni-hegység lábának gyertyános-
kocsánytalan tölgyesei, gesztenyései, telepített fenyvesei, északról és 
keletről a mezőgazdasági területek, délkeletről a gyümölcsösök. 
Közigazgatási szempontból ugyan nem a faluhoz tartozik, de a Sopron 
felől Ágfalvára vezető út meghatározó látképi eleme a Liget-patak 
menti Természetvédelmi Terület. 

A települést délre szeli át a Liget-patak, mely áradásaival sok gondot 
okozott az ágfalviaknak.  Habár a településnek nincs természetes tava, 
nem hagyható ki az erdők szélén, a Rák-patak felduzzasztásával 
kialakított, horgásztóként is működő mesterséges víztározó, a Fehér-úti 
tó. A a két, nagy patakon kívül számos kisebb forrásra, szivárgóra 
bukkanhatunk a környező erdőségben, mint például a Hidegvíz forrás, 
melyről a közeli, páratlan szépségű völgy kapta nevét. 

A település alaprajzi szempontból tipikus „német típusú” falu. Ágfalva 
történeti magja a mai Fő utca és Hegy utca, patakmenti, zárt 
település, erőteljes udvari beépítéssel. Sopron felőli határában az 
iparterületet követően meghatározó a vasúti megálló az állomás 
épületével, római katolikus templom, kereszteződésben óvoda; a 
Soproni utcában bolt, községháza; a Váci Mihály utcában iskola, 
végén temető kápolnával. A szalagtelkekkel határolt Fő utca 
folyamatosan szélesedik, Anger-szerűen szétnyílik az Evangélikus 
templom felé. A út tengelyébe így az impozáns templom kerül, a 
sorakozó épületekkel az utcakép idilli. A Fő utcai házak között találunk 
építészetileg értékes épületeket, utcára merőleges gerincű hosszú és 
hajlított házakat. A templomtól kis utcák futnak fel a Soproni-hegység 
északi lábához. A hangulatos kis utcácskák, a történeti beépítéssel a 
település épített környezetének kis ékszerdobozai. A tájba illesztés 
gyönyörű példáját kapják az itt élők, őseiktől. A nagyjából kör formájú 
ősi halmazos településmag később leágazó illetve párhuzamos utcás, 
zárt település-szerkezettel egészült ki.

7



A falu része a településtől délre eső lankákra épült Hegy utca, melyet a 18. században alapítottak. E "mérnök-falu" – 
földmérők és a városi mérnök által megtervezett és kimért, egyenes utcás falu – egykor a bányászok lakhelyeként jött 
létre. Az utca szabályos méretű és osztású telkein álló egykori bányászházak tájba illeszkedő módon a hegy felé 
lépcsőzetesen emelkednek. 

Az agglomerálódó térségben levő településekhez hasonlóan Ágfalva sem kerülhette el a lakóparkok megjelenését: a 
hagyományos településszerkezet itt eltűnik, helyét a sakktábla alaprajz veszi át. Tudatosan a település nyugati és 
délnyugati szélére kerültek ezek a fejlesztések, a településképi szempontból legkevésbé zavaró területekre. A Baracsi 
utca a Fő utca végi telkek beépítésével jött létre, a beépítés oldalhatáros, a házak között kockaházak, kétszintes családi 
házak. A még később beépült, sakktábla alaprajzú területek utcáin kétszintes családi házak sorakoznak, a lakóterületek 
növekedésével a házak arányai megváltoztak. A sátortetős kockaházak után kétszintes, többnyire utcára merőleges 
gerincű magastetős házak épültek, néhány típusházzal vegyesen, mégis egységet képet mutatva. A legújabb beépítést 
szabálytalan utcavezetéssel tervezték, az íves utcák közötti telkekre szabadon álló házak épültek, rendszertelenül. 
Nyugaton Vadon Lovasklub zárja az épületek sorát.  A jelentős betelepülés ellenére a település szerkezete nem lazult fel, 
a társadalmi kohézió is erős maradt. 

A falu mindig híres volt gyümölcsöseiről, gesztenyéseiről. Bél Mátyás a 18. század végén a falu környékének 
gyümölcstermő adottságait és kiváló gabonáját emeli ki, de szerinte a környékre jellemző, hegyoldalról lerohanó 
északnyugati szél árt a szőlők minőségének. Külön ki kell emelnünk - a hazánkban ritkaságszámba tartozó módon - 
őshonos gesztenyéseket. A „Kastanie” szervesen hozzátartozik a falu életéhez, bizonyítja ezt az évente megrendezett 
Gesztenye-fesztivál is, mely régiós gasztronómiai jelentőséggel bír. Nagy hagyománnyal bír a környéken a cseresznye, 
melyből számos fajtát termesztettek Ágfalva gyümölcsöseiben is. Almák közül többek között a bőralmákat és az ún. 
mikulásalmát ültették előszeretettel, de sok gyümölcsösben ültettek különféle fajtájú körte- és szilvafákat. 

A falu keleti külterületein ma is kertek, mezők és szántók váltják egymást: a táj karakteréhez hozzátartoznak a lakott 
területet körülölelő, szalagtelkes kertségek, távolabb a szántók és mezők. 
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ÖRÖKSÉGÜNK

9

a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők



A hagyományos, ágfalvi gazdaházak tömött agyagtéglából rakott, a telek hosszában épült házak, melyeket több család 
lakott. Az utca felőli oldalon egy háromablakos „elsőszoba” található három ablakkal, melyből az egyik sarokablak. Ez az 
ún. „Guckelfenster” nagyon jellemző a régi, ágfalvi házakra. A szoba után következik a konyha, nyitott tűzhellyel és alatta 
sütőkemencével; majd még egy szoba zárja a lakórészt.  

A házakat régen fehérre meszelték, így hangsúlyozták a tisztaságot, melyre igen nagy hangsúlyt fektettek. Az ablakok 
rámáit és zsaluit élénk kékre festették. A házhoz csatlakozik hosszirányban a többi helyiség: a kamra, az istállók, a 
présház és a valamivel mélyebb borospince. A sor legvégére építették a pajtát. A telek másik, hosszanti oldalán először 
egy elkerített kiskert, majd beljebb a kút, hátrébb a disznóólak és végül a trágyadomb következett.  

Ezekből a hagyományos birtokokból még láthatunk néhány szép példát a történeti településrészen, elsősorban a Hegy 
utcában és a Daágh utcában. 
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Műemlékek 

Evangélikus templom 

II. József megengedte a protestánsoknak, hogy templomot építhessenek. Az ágfalviak hamarosan, 1873-ban engedélyt 
kértek Sopron város elöljáróságától imaház építéséhez. A kovácsműhely helyét jelölték ki: 1874-ben, némi vita után 
megkezdték az építkezést. A mocsaras területre először cölöpöket vertek, a rájuk épülő, késő barokk stílusú templomot 
Trost György soproni építőmester tervezte. A helyiek munkájának köszönhetően 1785-ben használatba is vehették, bár 
először csak egyszerű gerendákkal fedték be, tetőszerkezetet később kapott, az érkező adományoknak köszönhetően. A 
következő években a templom folyamatosan újabb alkotóelemekkel bővült (szószék, sekrestye, stb.). Gótikus ihletésű, 
romantikus stílusú tornyát 1869-1870 között építették, szintén a helybeliek adományaiból, Handler Nándor tervei alapján. 
A toronyépítéssel egy időben átalakították a keleti homlokzatot. 

Római katolikus templom (Szent György templom) 

A falu első templomát 1265-ben említik először: az akkori falun kívül, az 1967-ben felszámolt régi temetőben állt. A mai 
szociális otthon előtti ligetes részen obeliszk őrzi emlékét. A templomot az évszázadok során felváltva és együtt is 
használták katolikusok és evangélikusok egészen 1789-ig. Ekkor Ringer József soproni lerombolta a régi templomot, és 
megkezdte a falu szélén álló Szent Antal kápolna átépítését a ma álló, egyszerű, késő barokk stílusú templommá, mely 
1792-ben készült el. Berendezése empire, rokokó és késő barokk stílusú, zömmel a 18. század végéről származik. 

Nyilvántartott műemléki érték 
	 Vadászház (9164 műemléki törzsszám)
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Emlékművek 

Milleneumi emlékmű 
Magyarország 1000 éves fennállásának emlékére állíttatta 1896-ban az akkor túlnyomórészt német nemzetiségű 
lakosság. Az evangélikus templom előtt, a Luther téren áll. 

Hősi emlékmű 
Az I. világháborúban elesett hősök emlékére állíttatták. A piramis alakú emlékművet 1925-ben, a Luther téren állították fel. 
1954-ben került rá a II. világháború halottainak emlékét őrző tábla. 

1848-as emlékmű A Fő utca és a Temető utca találkozásánál áll. 

Baracsi László emlékmű 
Kecskemét városa állította 1928-ban  a nyugat-magyarországi felkelésben első áldozatként elhunyt, kecskeméti 
születésű Baracsi Lászlóra emlékezve. A katolikus templommal szemben áll, mészkő emlékmű, kovácsoltvas 
emléktáblával, oldalán két idős oszlopos örökzöld, előtte kovácsoltvas kerítés és virágkiültetés. 

Kitelepítettek emlékműve 
1996-ban állították fel a Luther téren áll. Pinezits Ferenc kőművesmester adománya, a Sz. Egyed Emma és Pál Mihály 
alkotása. 

Népszavazási emlékmű 
2002-ben avatták fel, a Papkertnél áll.
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Táji érték, tájkarakter

Védett területek 

Liget patak menti és Ikva –patak menti Természetvédelmi Területek 
Az Ikva- és a Liget-patak mentén egykor nagy kiterjedésű láprétek és mocsárrétek lehettek, kisebb-nagyobb 
facsoportokkal, a patakok mentén keskeny puhafaligetekkel. A magasabban fekvő területek könnyebben művelhetők 
voltak, ezért régtől fogva felszántották azokat, akárcsak az Ágfalva menti mezőgazdasági használatú külterületeket. Csak 
a mélyebben fekvő területeken maradt meg az eredeti társulás; ezeket a részeket kaszálóként, legelőként hasznosították.  
E gyepes, láprétes területek értékességét az 1980-as években ismerték fel, Sopron városa 1999-ben helyi rendelettel 
nyilvánította védetté őket. 2006-ban hivatalosan elismerték a terület országos jelentőségét, és megalapították az Ikva-
patak menti és a Liget-patak menti Természetvédelmi Területet.  
A területen a Sopron környékén kifejezetten ritka, de hazai vonatkozásban sem gyakori, fajgazdag és színpompás 
nyúlfarkfüves lápréteket, kékperjés lápréteket, ecsetpázsitos franciaperje réteket és franciaperjeréteket találunk, melyek 
számos védett növény- és állatfajnak adnak otthont.
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Természeti értékek 

● Hidegvízvölgy, mesterséges tó (Hrsz. 0238/8a; 0238/3; 0238/4): 1,5 ha kiterjedésű mesterséges tó, víztározó. A 
duzzasztógát az egykori brennbergi bányavasút töltésének felhasználásával készült. Környezetét idős lucfenyvesek 
és fokozottan védett gyepterület alkotja. Rendezett állapotú terület. Közepesen veszélyeztetett 

● Erdő-gyep mozaikok (Hrsz. 0197/34; 0197/35; 0197/36; 0197/37; 0197/38): gyepterület, szórványban idős 
gyümölcsfákkal, tájképi jelentőséggel. Kis mértékben veszélyeztetett. 

● Vöröshíd, rétegtani jelentőségű feltárás (Hrsz.:0220/): a Kovács-árok és a Rák-patak völgyének találkozásánál levő 
Vöröshídtól kb. 50 m-re nyugatra, a brennbergi műút mellett szép sziklás feltárás látható, egy régi felhagyott 
csillámpala-fejtő oldalfalaként. A feltárt kőzet a soproni csillámpala formáció. 

Kilátópont 

● Kilátó: a Ház-hegyen, az ágfalvi zártkertekben, nyílt gyepfolton álló, fából épült kilátó, ahonnan Ausztriára és 
Sopronra nyílik kilátás. 

● Hegy utca 68.: jellegzetes település és tájképi együttes látható innen. 

Utcakép  

● Daágh utca: Ágfalva egyik legrégebbi utcája, régi parasztházakkal, gyalogos, gépjármű és lovasforgalom használja. 
● Fő utca: széles, korábbi marhahajtó út, igényes zöldfelületi kialakítással, a látványtengelyben az evangélikus 

templom épületével.  
● Hegy utca: hegyre vezető utca kőfalakkal és régi parasztházakkal.
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Épületek	  

● Baracsi utca, csűr: részben átépített tégla és fa gazdasági épület, ma már csak terménytároló. 
● Patak utca 52.: egykori evangélikus iskola épülete. 
● Daagh utca 4., lakóépület: fehérre meszelt, tégla ablakboltívekkel díszített, cseréptetős, lakóház. 
● Hegy utca 8-9., tájház: fehérre meszelt, zöld zsalugáteres parasztház, korábban lakóház volt. 
● Baracsi utca, katolikus templom, körülötte oszlopos örökzöldek. Műemléki védelem alatt áll.  

Zöldfelület 

● Park utca közepén lévő tér, emlékpark: települési zöldfelület, sűrűn ültetett koros örökzöldekkel és lombos fákkal. 
● Az evangélikus templom melletti Luther tér és emlékművei. 
● Fasor a Sopron és Ágfalva közötti útszakaszon, a hídtól a település teljes irányában végig az út két szélén. 
● Emlékmű a régi templom helyén és környéke (Hrsz. 021/a). A település határában az emlékmű az egykori templom 

helyét jelöli (1822). Az idős kőrisliget tájképi jelentőségű. 

Faegyed 

● A Szociális otthon utáni híd után, rét szegélyén álló idős fűzfa, tájképi jelentőséggel (Hrsz. 024/55). Nem 
veszélyeztetett. 

Temető 

● Temető utca: használatban levő temető, érétkes faragott, gránit sírkövekkel. 
● A Temető tetejében álló síremlékek. Kőkeresztek sora, előtte örökzöld telepítés. 
● A nagy temetőkaputól balra a 2. sor 14 sírhely (utolsó előtti) sír (Katharina Hokhofer (1884-1936). Díszes faragott 

gránit síremlék, fekete márványtáblával.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
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Történeti településrész
Fő utca, Patak utca , Daágh utca, Hegy utca 

A történeti településrészeken az építészeti értékek megőrzése, helyreállítása 
örökségvédelmi szempontból is jelentőséggel bír. Műemléki környezetben  fontos 
szempont a védettséget megalapozó érték zavartalan érvényesülésének biztosítása, 
a látvány megőrzése.  

A Fő utca és a Patak utca szélességét a hajdani vizesárkoknak köszönheti, 
melyek a nagy zivatarok alkalmával a földekről és a hegyekről lezúduló esővizet 
vezették el. A Patak utca vonalát meghatározza a falu „ütőere”, a Liget-patak. A Fő 
utcát ma a hosszán végigfutó zöldsáv bontja autóútra, vízelvezető árokra és járdára.  

Az út szélesedésével, bal oldalon szélesebb gyepsáv kapott helyet, amelyet a 
házak tulajdonosai helyenként szolid díszkertként gondoznak. A gyepsávban gyakran 
ültetnek gyümölcsfákat, helyenként akácot, nyírt. Az átellenes oldalon alacsony, 
négyszögletes keresztmetszetűre nyírt sövény védi az autóúttól a vízelvezető árkot, 
majd az árok és a járda között újabb cserjesáv következik.  

Az utca beépítésére egykor jellemző volt, hogy házai fűrészfogasan követték az 
út ívét. Ma már ebből nem sok példát látunk, a házak utcafronti homlokzata többnyire 
követi az utcák ívét. 

Az utca két oldalán szalagtelkes osztást találunk, a hagyományos, oromfalukkal 
az utcára néző házak a keskeny telkek egyik oldalhatárára épültek. A hagyományos 
utcaképet már átalakították a XX. század második felében épült, sátortetős házak, 
illetve utcával párhuzamos tengelyű házak. Közös bennük, hogy az utcafronton 
állnak, nincs előkert. Az újonnan épülő ház tervezésekor a környező épületek 
összképéhez viszonyítsunk, oromfalas épületek közelében javasolt azokhoz igazodni. 

Az épületek földszintesek, új építéskor érdemes ehhez igazodni. A tetők 
hajlásszöge 35 és 45 fok közötti, az oromfalas házaknál szinte mindig legalább 45 
fokos. A tetők héjalása hagyományosan egyszerű cserép. Az oromfalukkal az utca 
felé forduló házaknál jellemző az oromfal padlásrészén található, apró (egy vagy két) 
szellőzőablak. A régebbi nyeregtetőkön helyenként előfordul kiugró, szénapadlásra 
vezető ablak. Ugyanakkor idegen a hagyományos utcaképtől a több, egymás mellett 
elhelyezett, kiugró tetőablak, akár az utcára merőleges, akár az utcai tetősíkon. 

Az épületek homlokzata letisztult kialakítású, legfeljebb vékony kerettel az ablakok 
körül. A színezés visszafogott. Az ablakok a régebbi épületeknél zsalusak. A 
sátortetős házak lábazata gyakran terméskőből készül. Az utcafronttal párhuzamos 
tengelyű házakon gyakori a nagy, íves kialakítású kapu. A házak mellett, mögött 
vegyes használatú kerteket találunk: alapvetően gyümölcsös és háztáji kertek, 
virágoskerttel kiegészülve.
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Átalakuló településrész
Baracsi utca, Patak utca újabb beépítései, Liget utca, Fenyő utca , Soproni utca 

A hagyományos, történeti beépítéshez csatlakozó terület, zömmel a XX. században épült házak állnak itt. A beépítést 
egyrészt a Fő utca szalagtelkeinek átellenes oldalán, másrészt sakktáblaszerűen tervezett utcák mentén alakították ki.  Az 
földszintes és kétszintes családi házak oldalhatáron állnak, de csak részben igazodnak az utcafronthoz: keskeny, virágos 
előkert választja el az utcától – ettől az utca képe helyenként fűrészfogas jellegű. A lakóterületek növekedésével a házak 
arányai megváltoztak. A sátortetős kockaházak után kétszintes, többnyire utcára merőleges gerincű magastetős házak 
épültek, néhány típusházzal vegyesen, mégis egységet képet mutatva. A kerítés itt nemcsak a házak között, hanem 
helyenként a házak előtt is húzódik. A homlokzatok ritmusának megtartása érdekében ajánlott a nem túl magas, nem 
tömör kerítés kialakítása, ahol a telekalakítás nem teszi lehetővé az épület utcafrontra igazítását. Az utcák oldalán füves, 
karbantartott vízelvezető árok húzódik, melyet a vízrajzi adottságok szükségessé tesznek. Az árkokat áthidaló átjárók az 
utcakép szerves részei. 
A házak alaprajza viszonylag egyszerű, sok az új építésű, oromfalas épület. A tetők hajlásszöge 40-45 fok között mozog. 
Habár a faluban az egyszerű nyeregtetőnek van nagy hagyománya, az újabb részeken néhol találunk csonkakontyolt 
tetőket: ezek megtörik az összképet. Az 50-es, 60-as években épület házak gyakran itt is sátortetősek, helyenként 
kontyoltak. A lakóházak többnyire alacsonyak, de gyakori a földszintes ház tetőtér-beépítése: itt látvány szempontjából 
szerencsés, ha a tetőablak a tetősíkba simul.
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Új lakóterület
Határőr utca, Gesztenyés sor, Rohrling utca, Kosbor utca, Ciklámen utca, Fenyő utca DK-i területe 
Magyar-Földeket határoló utcák Kilátó-, Tó-, Lovarda-, Erdőalja utca 

Ezeken az új beépítésű területeken szabadonálló, földszintes lakóházak állnak, 25-35 fokos hajlásszögű, cserép héjalású 
tetőkkel. A terméskő lábazat ritka: ha van, akkor alacsonyabb, mint a történeti részen. A telkeket vízelvezető árok választja 
el az úttól, az áthidalást terepbe simulóan, a víz átfolyását biztosítva kell megoldani. A kerítés javasoltan nem tömör, hanem 
fa, esetleg terméskő oszlopokkal és alacsony mellvéddel. A kertek hobbikertek és hagyományos gyümölcsöskertek 
felváltva. 

Hidegvízvölgyi üdülőterület 

Görbehalom és a Fehér úti tó között, idilli helyszínen parcellázott, az úthoz és a patakhoz illesztett üdülőterület. Az erdőbe 
olvadó kertekben kis hétvégi házak bújnak meg.
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Beépítésre nem szánt területek
Majorságok, Fehér úti tó környéke, Somfalvi út külterületi szakasz, Soproni hegyvidék 

A falu karakterét a környező erdő, a gyümölcsöskertek, a szőlők, a szántók és a patakmenti rétek sajátos összhangja 
adja. A kertek és a majorságok hozzátartoznak a tájhoz, kerülendő lakóterületté nyilvánításuk, intenzívebb beépítésük.  
A Fehér úti tó (másként Brennbergi víztározó) a horgászok és a kirándulók egyik kedvelt célpontja. A Rák-patak vizéből 
mesterségesen duzzasztott állóvíz környéke festői szépségű.   

A Ház-hegyről csodálatos kilátás nyílik a falura, Sopron és Ausztria felé egyaránt. A kilátót nemrégiben újították fel. 
Az Ágfalva környéki erdők jobbára savanyú gyertyános tölgyesek és gesztenyés tölgyesek, valamint telepített fenyvesek. 
A vízfolyások mellett égerligetek állnak, a közeli Hidegvízvölgy különleges, környezeténél hűvösebb és nedvesebb 
mikroklímájának köszönhetően szubalpin fajokkal is találkozhatunk. 
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 a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
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Történeti településkép
Telepítés 
A történeti részen az utcák arculatához leginkább a telekhatárra és utcafrontra telepítés illeszkedik. 

Terepalakítás 

A Hegy utcában mindenképpen érdemes igazodni a meglévő épületek domborzatba simuló, látképet tiszteletben tartó 
elhelyezéséhez. 

Magasság 

Ezen a területen jobbára alacsony, földszintes épületek állnak, ezért ajánlott az új házak magasságát ehhez igazítani.
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Tetőhajlásszög 
A tető hajlásszöge oromfalas épületeknél ajánlottan 40-45 fok, sátortetősöknél 30-35 fok. A 25 fok alatti hajlásszögű tető 
nem illeszkedik az összképhez, ugyanígy a lapostető, vagy az alpesi módon meredek tető sem. 

Tetőforma 
Ajánlott a nyeregtető alkalmazása. Kerülendő a bonyolult, összetett tetősíkok használata, valamint a kiugró tetőablak.  

Szín 
A történeti településrészen hagyományosan fehérre meszelték a házakat, ezért ajánlott a fehérhez közeli, világos színek 
használata. 

Tornácok 
A hagyományos ágfalvi házakhoz nem csatlakozik tornác. Ritkán fordul elő a nyeregtetős házaknál, hogy a tető egyik 
oldalát kissé meghosszabbították, így tornácszerű, védett sávot alakítottak ki a hosszanti fal mentén, de ez alapvetően 
nem jellemző. 

Ajtók, ablakok 
Ajánlott a környező épületek nyílászáróihoz illeszkedő, többosztatú fa ablakok használata, akár zsaluval. A régi épületeknél 
az ajtókat és az ablakokat hagyományosan zöldre vagy kékre festették: színválasztás előtt ajánlott megnézni a 
szomszédok által használt megoldást. 

Homlokzatképzés, anyaghasználat 
Homlokzattól élesen elváló lábazat esetén ajánlott a terméskő alkalmazása. A hagyományos házak homlokzata vakolt, 
fehérre festett, dísztelen. Kerüljük a túlzott díszítését.  
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Részletek 
A régi házak tetejét hagyományos kerámiacseréppel borították. Tetőcserénél, felújításnál törekedjünk arra, hogy a régi 
cseréphez hasonló típusú és színárnyalatú cserepet válasszunk, vagy akár hasznosítsuk újra a régi cserepeket. 

A látvány tekintetében rendkívül zavaróak a légkábelek, földbe süllyesztésük lenne a legszerencsésebb. 

Kertek 
A kertek hagyományosan többcélúak: gyümölcsös, háztáji kiskert zöldségessel és akár baromfiakkal, mindehhez a ház 
közvetlen közelében gyakran virágoskert csatlakozik. Az összhang miatt tanácsos elkerülni a geometrikus díszkertek 
kialakítását. Gyümölcsfák tekintetében ajánlott az őshonos fajokat ültetni. A ház elé, a közterületre kiültetett cserjék közül 
igen elterjedt a fagyal, fák telepítése esetén ajánlott őshonos fajok, akár gyümölcsfák használata. 
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Átalakuló településrész
Telepítés 
A házak itt is jobbára oldalhatáron állnak, de nem feltétlenül igazodnak az utcafronthoz. 
Ugyanakkor az elhelyezés nem szabadonálló, és ha van előkert, az keskeny. 

Magasság 
A földszintes sátortetős házak és oromfalas házak mellett kétszintes, többnyire utcára 
merőleges gerincű, magastetős házak épültek itt, néhány típusházzal vegyesen. Az új 
beépítések magasságát az illeszkedés szabályainak megfelelően a környező házak 
magasságához javasolt igazítani 

Tetőhajlásszög, tetőforma 
Az épületek szinte kivétel nélkül magastetősek. A sátortetős kockaházak mellett 
egyszerű nyeregtetős, esetenként csonkakontyolt tetős épületek állnak itt, az alaprajz (és 
így a tető) legfeljebb L alakban megtört. A sátortetők tetősíkjainak hajásszöge 25-35 fok 
közötti, a nyeregtetőké 35-45 fok között változik. Kerülendő a környezetétől elütő, 
összetett, többszintes tetőszerkezet kialakítása, a lapostető, valamint a kutyaház-szerű, 
kiugró tetőablakok halmozása. 

Szín 
Színválasztás előtt nézzünk körül az utcában, milyen színeket használnak a szomszédok. 
Ajánlott a környezetéből nem kirívó, világos színek használata.  

Tornácok 
A helyi, falusi építészetben nincs különösebb hagyománya a tornácnak, de az újabb 
építésű részeken találkozhatunk szép példákkal is. Ha tornácot építünk, akkor javasolt 
azt nem az utcafronton kialakítani, hanem inkább az oldalsó-hátsó traktuson. Így a 
tornác beleolvadhat a meglévő utcaképek dinamikájába. Ajánlott  a faszerkezet 
alkalmazása, falazás vagy acélszerkezet helyett. A tornác fedésére ne használjunk 
hullámpalát.  

Ajtók, ablakok 
Ajánlott a hagyományos, osztott faablakok megtartása, ahol van, ott zsaluval. 
Amennyiben ez nem megoldható, úgy cserénél ügyeljünk arra, hogy az új ablak nem 
üssön el a környező házak ablakaitól. 
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Homlokzatképzés, anyaghasználat 
A környező házak többnyire vakoltak, lábazatuk lehet terméskő, tégla vagy vízálló módon falazott.  

Részletek 
Tetőfedő anyag tekintetében ajánlott az egyszerű kerámia cserép, a környező házakon alkalmazotthoz hasonló színben. 

Mindenképpen ajánlott a vízelvezető árkok fenntartása, az adott utcában kialakult módon. 

A látvány tekintetében rendkívül zavaróak a légkábelek, földbe süllyesztésük lenne a legszerencsésebb. 

Kerítések, térfalak 
Ezen a településrészen a kerítések gyakran áttörtek, nem fogják le és nem uralják el a látványt. Egyszerűen betöltik 
térelhatároló szerepüket.  Elterjedt a részben falazott kerítés, fával vagy fémmel kiegészítve. Javasolt ennek a típusnak a 
használata, azzal a megjegyzéssel, hogy a kialakult képhez jobban illenek az egyszerűbb formák. Cirádás kovácsoltvas 
kapu kevésbé illik ide. 

Kertek 
A kertek itt is többcélúak: gyümölcsös, háztáji kiskert zöldségessel és akár baromfiakkal, mindehhez a ház közvetlen 
közelében virágoskert csatlakozik. Az összhang miatt tanácsos elkerülni a geometrikus díszkertek kialakítását. 
Gyümölcsfák tekintetében ajánlott az őshonos fajokat ültetni. A ház elé, a közterületre kiültetett cserjék közül igen elterjedt 
a fagyal, fák telepítése esetén ajánlott őshonos fajok, akár gyümölcsfák használata.
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Telepítés 
A legújabb településrészen szabadonálló beépítést alkalmaznak. Szerencsés, ha az újonnan épülő házat úgy helyezik el, 
hogy ne lógjon ki a szomszédok házai által rajzolt sávból.  

Magasság 
Jobbára földszintes és földszint+emeletes vagy tetőtér-beépítéses családi házakat találunk ezen a területen. Az újonnan 
épülő házak magassága célszerűen ezekhez a meglévő házakhoz igazodjon. 

Tetőhajlásszög, tetőforma 
A tetők hajlásszöge 30-45 közötti a területen, a tetőforma változatos. Mindenképpen ajánlott az épülő házak tetőformáját a 
környező házakhoz igazítani. 

Szín 
Színválasztás előtt nézzünk körül az utcában, milyen színeket használnak a szomszédok. Ajánlott a környezetéből nem 
kirívó, világos színek használata. 

Ajtók, ablakok 
Ajánlott az osztott faablakok, környező házakhoz illő stílusú nyílászárók használata. A keretek, ajtók, kapuk színét ajánlott 
az utcában használatos színekhez igazítani.  

Homlokzatképzés, anyaghasználat 
A homlokzatkialakítás igen változatos, de alapvetően jellemző a vakolt homlokzat. Új házaknál ajánlott ezt követni.
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Részletek 
A látvány tekintetében rendkívül zavaróak a légkábelek, földbe süllyesztésük lenne a legszerencsésebb. 

Kerítések, térfalak 
Sokféle kerítést találunk a területen: félig falazott, csak fából épült, sövénykerítés, kovácsoltvas-kerítés. Új ház építésénél 
célszerű körülnézni, milyen megoldást használhat a szomszédok, és az figyelembe venni a saját elképzelésünk 
finomításánál. 

Kertek 
Ezen a területen gyakran csak díszkertek veszik körül a házakat. Ajánlott a díszkertek mellett, azokkal vegyítve 
gyümölcsfákat telepíteni a kertekbe. A díszkertekben kerüljük az invaziv fajok ültetését. 

Beépítésre nem szánt területek 

A beépítésre nem szánt területeken ajánlott megtartani a korábbi területhasználatot.
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Ágfalva közterei ápoltak, gondozottak. A széles Fő utca két oldalán végig gyepesített zöldsáv húzódik, mely az úttest jobb 
oldalán alacsonyra nyírt, dupla cserjesorral egészül ki. A házak előtt rendszertelenül fákat ültettek, de ez a szabálytalanság 
kiegészíti a házak dinamikáját. Főleg gyümölcsfákat, nyíreket, akácokat ültettek, helyenként tujákat. A református templom 
melletti, parkosított Luther téren fenyők állnak, kiemelve a templom tornyának kecsességét és hangsúlyozva az 
emlékművek méltóságát. A Daágh utca sarkán hatalmas fűzfa köszönti az érkezőket.  

A falu sajátos egyedi értéke a víz jelenléte és annak nyomai. A Liget-patak és az út menti vízelvezető árkok hozzátartoznak 
Ágfalva karakteréhez. A Patak utcai park (Papkert) egyedi hangulatát a templomon kívül  a mellette folydogáló vízfolyás 
adja. Jól berendezett játszóteret is kialakítottak itt. A templomtól távolabbi részen, a Liget-patak burkolatlan partján álló fák 
különösen hangulatossá teszik a parkot. A patak emellett több helyen a felszínre bukkan, ilyen például a Dózsa utcai híd 
környéke. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park egyedi táji értékeket felsorakoztató listáján szerepel az újabb beépített területek kis parkja, a 
Panoráma utca, a Liget utca és a Park utca között. A kis park kedves zöld foltja a kertvárosias jellegű lakóterületnek..  
Ágfalva karakteres része a meredek lejtő szintvonalán húzódó Hegy utca: két oldala közötti nagy szintkülönbséget – az 
úttest és a felső házak előtti kiszolgáló út között – terméskőből húzott támfal és fűzfákkal tarkított ferde gyepsáv hidalja át. 
Az utcafásítás pótlásánál, kiegészítésénél javasolt őshonos fafajokat használni. A falu jellegéhez jól illenek fűzek, a nyírek 
és a gyümölcsfák (pl. Prunus fajok). A fenyőfélék a templom melletti köztéren emelik a hely hangulatát, azonban ültetésük 
utcafaként nem  javasolt.  

A szűkebb utcákban nem jellemző az utcafásítás. A kertek és a kerítéseken áttüremkedő növényzet dominálnak, valamint 
a lakók által az utcára kiültetett cserjék, virágok.  Az utcák képét gyakran színesítik a lakók által az ablakokba vagy az 
utcára kihelyezett virágládák. 

Zöldfelületek vonatkozásában meg kell említeni a Vadon Lovas Klubot, mely ugyan magánterület, mégis, működésének 
jellegéből adódóan speciális, rekreációs zöldfelületi létesítmény szerepét tölti be.
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Jó példák
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Sajátos építmények



Részletek
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