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1.13.6. Az épített környezet értékei 
1.13.6.1. településszerkezet történeti kialakulása, történeti településmagok 

Vámosszabadin két jól körvonalazható ősi településmag maradt fenn, de csak a telkek 
arányaiból lehet erre következtetni. A két központi rész képét az egykori lakosság alakította 
ki. Ezek a folyamatok nagyban hozzájárultak a település jelenlegi arculatának 
kialakulásához. 
Alsóvámost régebben Vámosnak nevezték, mely vámszedési jogából eredeztethető. Első 
okleveles említése 1268-ból való, melyben a település „Villa Vamus”-ként szerepelt. Már 
akkor tartozott hozzá egy puszta, melyet A telkek halmazos szerkezetűek, régen a központja 
a templom volt, mely a Temető utca és a Kiss utca találkozásánál található. Az épületek 
előkertesek, oldalhatáron állnak, egyszintesek néhol tetőtér beépítéssel és kétszintesek. A 
régi tornácos falusias épületek nagy része lebontásra került, helyükre a későbbi korok 
épülettípusai kerültek. 
Szabadit régen Zabodinak hívták. Neve onnan eredeztethető, hogy az itt élőknek volt egy 
olyan kiváltságuk, melynek értelmében szabadon halászhattak és vadászhattak. Szabadihoz 
is tartozott egy puszta, melyet Szúnyogháznak neveztek. A település maga egy utcából állt, 
melyre szalagtelkek voltak felfűzve északi irányban. Ez a ma is felfedezhető Kossuth Lajos 
utca nyomvonalával szinte teljesen megegyezett. A telkek hosszúkásak, az épületek 
előkertesek, oldalhatáros beépítéssel. Központtal nem rendelkezett. Az épületek egy és két 
szintesek, a régi tornácos házakból itt se maradt fent sok. 
Alsóvámos 1950-ben egyesült Győrszabadival, és az újonnan létrejött falut Vámosszabadira 
keresztelték. A későbbi korokban a két rész összeépült és északkelet felé is terjeszkedett 
utcákkal. Ekkor már szabályosabb utcahálózatok és a korok stílusának megfelelő 
épülettípusok figyelhetőek meg a beépítések szakaszaihoz illeszkedve. 
A katonai térképeken kirajzolódik a két ősi mag telekszerkezete mely árulkodik a település 
múltjáról.. A jelenlegi településközpont sem mondható túlzottan városias megjelenésűnek. 
Az itt található iskolával és községházával a központ megjelenése beleolvad a falusias 
környezetbe. 

 


