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Farád község Rábaköz északi részén, a 85-os 
főút mellett helyezkedik el. A falu nevének ere-
dete a Hanság mocsaraival határos helyzetéből 
adódik, ugyanis itt volt a termővidék vége (fara), 
innen kezdődött a Hanság mocsárvilága.

A régészeti kutatások alkalmával avarkori lele-
tekre bukkantak. A település elsőként 1228-ban 
említik „Frad” néven az okiratokban. Birtokosai 
a csornai Premontrei Rend és az Osl nemzetség, 
később Török Bálint, Dessewffy, Czikó családok, 
majd a Kanizsayak és az Esterházyaknak vol-
tak. Farádon két falurész alakult ki a nemesi és 
a jobbágyi. 

1594-ben a törökök feldúlták a falut, a lakosság 
az Indiai-majorba menekült. A harcok elmúltával 
visszatértek a lakók és megindult a gazdálkodás 
a Hanság lecsapolásával egyre megnövekedett 
művelhető területeken. 

A 17. században nagyrészt evangélikus volt a 
falu lakossága, a katolikus vallás az Eszterházyak 
és a prépostság megjelenése folytán erősödött 
meg. 

A településen ezért két templom is található. 
Mindkettőt 1785-ben építették Az evangélikus 
templom tornyát 1806-ban építették hozzá. Be-

rendezése egyszerű, az olaj oltárkép Schiller Jó-
zsef alkotása „Krisztus a keresztfán”.

A katolikus templom Keresztelő Szent János 
fejvétele tiszteletére lett felszentelve.  1971-ben 
festette a templom mennyezetének freskóit Sa-
modai József. A padok oldallapjain virágos fara-
gások láthatók.

Az 1848-49-es szabadságharcban 31-en vettek 
részt a faluból. Az I. világháború 98, a II. világhá-
ború 44 áldozatot követelt. A főút mentén felállí-
tott hősi emlékmű az ő emléküket őrzi.

A faluban két kastélyt is építettek. A Sarlay 
kastély 1750-ben épült, klasszicista stílus jegye-
it hordozza. Az épület homlokzatán Felsőbüki 
Nagy Sándor címere látható. A katolikus teme-
tőben találjuk a Sarlay család kápolnájának rava-
talozóját, mely 1855-ben épült. 

Az Ostffy-kastély klasszicista stílusban épült. 
Homlokzatán a timpanon közepén a család cí-
mere látható.

Farádon Zalka utca és Fenyőfa utca keresztező-
désében a mészkőből készült Szent Flóriánt áb-
rázoló szobor látható.  

Hagyományőrzés az itt lakók számára is fon-
tos. A Farádi Pávakör énekkara is ezt a célt tűz-
te ki maga elé.  A magán kézben lévő Helyrajzi 
és néprajzi gyűjtemény, valamint a Babagyűjte-
mény Molnár Lászlóné munkája révén jött létre. 

Farád neves szülöttei: Dr. Szilvásy Márton új-
ságíró, ügyvéd és Gróf Béla mezőgazdasági kuta-
tó és szakíró, szerkesztő.

Farád a rábaközi lovas élet központja. A lovas-
pályán minden évben fogathajtó-verseny kerül 
megrendezésre.
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