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Nevét a települést érintő Os-
toros-patakról kapta, me-

lyet Anonymus Ystoros néven 
említ a Gesta Hungarorumban. 
Ostoros alakban 1330-ban közli 
az első okleveles forrás. A falu 
és határa egészen a 16. századig 
a bélháromkúti apátság birtoka 
volt. 1446-ban a falu környéki 
dombokat az egri káptalan sző-
lővel ültette be. 

Eger 1552. évi ostroma idején 
a törökök teljesen felégették, 
a megmaradt 12 jobbágy még 
1558-ban is pincékben lakott. A 
település csak 1700 után népe-
sült be teljesen. 1945-ig Borsod 
megyéhez tartozott, majd He-
ves megyéhez csatolták. A falut 
1925. január 31-én súlyos föld-
rengés rázta meg, ekkor a tele-
pülés 406 háza közül mindösz-
sze 8 maradt sértetlen, továbbá 
a 120 barlanglakásból 96 ment 
tönkre.

Ostoroson 3 csoportban is vol-
tak és vannak barlanglakások: a 
Szépasszonyvölgy utcában, a 
Csaba vezér utcában és a Gárdo-
nyi utcában (régen Verem-part). 
A barlanglakásokat sok eset-
ben a borospince szomszédsá-
gában, esetleg a pincejárattal 
összekötve vájták ki. A feltárt 
pincék száma 700, alapterüle-
tük meghaladja a 23 500 m2-t. 
A bükkaljai kőépítkezés egyik 
jelentős példája a település XVI-
II. században megnyitott kőbá-
nyája, ahonnan az egri minorita 
templom alapozásához szállí-
tották a követ 1758-ban.

Mandler György prefektus épí-
tette Ostoros eredeti római ka-
tolikus templomát, feltehetően 
1742-ben (titulusa: korábban 
Mindenszentek, ma Szent Ist-
ván király). 1812-ben homlok-
zati toronnyal egészítették ki, 
majd a XX. század első éveiben 
nagyméretű mellékhajókkal bő-
vítették ki.

OstOrOs

Oszlopos pincebelső

Az Ostorosi-víztározótól szép kilátás nyílik a Nagy-Egedre

Római katolikus templom

Tornácos pincebejáratTufába vájt borospincék

A falutól északkeletre, az 
Elő-hegyen egy különleges 
kőépítmény, a „Csúnyamun-
ka” található, mely a helyi lako-
sok szerint még a török időkből 
származik és megfigyelő hely 
volt. Azonban okleveles ada-
tok és régészeti feltárások hi-
ányában készítésének idejéről 
és rendeltetéséről nem lehet 
biztosat mondani. A kőkupola 
édesvízi mészkőből (egri ne-
vén darázskőből) épült, ami 
azért furcsa, mert a helyben 
bányászható, kitűnő építőkő-

ként ismert riolittufa helyett 
ezt a kőzetfajtát Egerből kellett 
ideszállítani. A 3 méter magas, 
3,3 méter belső átmérőjű, méh-
kas alakú kunyhón egy bejá-
rat és öt kisebb nyílás találha-
tó. A nyílások elhelyezkedését 
vizsgálva felmerült annak a le-
hetősége, hogy a csillagászati 
tájolásban játszhattak szere-
pet. Az „őrtorony” külső olda-
lán tíz nagyobb kőtömbből ki-
alakított csigalépcső vezet fel a 
tetejére. Az építmény műem-
léki védelem alatt áll. 

Az Ostoros déli végén emelke-
dő, Verem-part túloldalán hú-
zódó Vizes-völgy egy kisebb 
riolittufa padján egy kaptárfül-
két találhatunk. Ettől jelentő-
sebb a tőle északkeletre fekvő, 
Tag-gödör vízmosásos szurdo-
kának nyugatra néző oldalában 
található két sziklafal, összesen 
öt kaptárfülkével.

A település északi határában ta-
lálható az Ostoros-patak felduz-
zasztásával létrehozott 30 hektár 
felületű Ostorosi-víztározó, mely 
kedvelt kirándulóhely.

A Csúnyamunka rendeltetése jelenleg még ismeretlen


