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Ezen sajtószemlék írásai a gyorshírek aktualitása után a honlapunk Településünkr�l/ Kapcsolódó 
dokumentumok menüpont alatt lesznek megtalálhatók. 

Valószín�, hogy amellett, hogy sokan hallhattak arról, hogy Pápoc valamikor mez�város volt, 
nagyon kevesek el�tt ismert az, hogy Ostffyasszonyfa is mez�városi ranggal rendelkezett. 
Hogy mikor kapta meg ezt a rangot egyenl�re nem sikerült kideríteni, de az biztos, hogy az 1767-es 
jelentésekben még ez nem szerepel. 
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������������������������������������������������������������  (Ostfi Asszonyfa) mez�város

Mez�város (latinul:oppidum)  feudalizmus kori közigazgatási egység.  
Olyan település, amely jogilag a szabad királyi város és a jobbágyfalu között állt. 

A mez�város a földesura által kiváltságokkal felruházott település volt a történelmi Magyarországon.  
A kiváltságok konkrét tartalma, kiterjedése minden esetben egyedileg alakult ki, a földesúr döntését�l, illetve 
az általa a közösséggel kötött megállapodástól függött, így egységes mez�városi jogállásról nem 
beszélhetünk, annak ellenére, hogy néhány alapvet� kiváltságot szinte minden mez�város megszerzett.  
A legfontosabb, tulajdonképpen a mez�városi rangot biztosító kiváltság a vásártartási jog volt. A mez�város 
elnevezés arra utal, hogy e településeknek nem volt joguk városfalat építeni, így általában a nyílt mez�n 
álltak a falvakhoz hasonlóan, esetleg palánkkal vagy földsánccal kerítették �ket. 

A 14–15. század fordulóján vált külön egymástól a szabad királyi városok és a mez�városok csoportja. 
A mez�városok a középkori településhálózat kialakulásában, vonzáskörzetük gazdasági életének 
szervezésében jelent�s szerepet játszottak. Lakóik f�leg mez�gazdasági termeléssel foglalkoztak. 
Kézm�vesiparuk általában alacsony színvonalon állt, mivel ezt csak a földm�vesmunka természetes ritmusa 
által megengedett id�szakokban �zték, kiegészít� jelleggel.  
Bizonyos id�szakokban a mez�városok száma gyorsan növekedett, mint például Hunyadi Mátyás alatt vagy 
a 18. században, az országnak a török alóli felszabadulása után 
A mez�városok lakóinak er�sebb feudális kötöttségeik voltak, mert függtek a nemesi vármegyét�l, míg a 
szabad királyi városok függetlenek voltak. 
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Magyarországon 1839-ben 783 mez�város volt, 1.742.000 lakossal. 

Az alábbiakban csatolt: Fényes Elek: Vas Vármegye mostani állapotja …  1836 kiadványa szerint 
a Kemenesallyai járásnak 6 mez�város rangú települése volt. 
Köztük a legnagyobb lélekszámú Jánosháza 1949, Ostfí Asszonyfa 1155 lakossal. Kis Czellnek 
520, Ságh-nak 1307 lakosa volt. A járás teljes lakossága ekkor 36.951 lélekszám. 

Az 1841-es kiadás szerint a Kemenesaljai járás lélekszáma 28.261 f�, tehát 8691 f�vel csökkent 
annak ellenére, hogy a települések száma azonos. Ugyanakkor a mez�városok száma 7-re 



emelkedett, mivel Hosszú-Pereszteg is mez�városi jogállást kapott.  Ostfi Asszonyfa népessége alig 
változott, 13 f�vel csökkent, 1142 f�. 
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Az alábbiakban olvasható dokumentum a 
Hungaricana : https://library.hungaricana.hu/hu/view/VASM_Lf_04/?pg=0&layout=s
szabad adatbázisban található. 
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Lefelé görgetve érhet� el a tartalom. 
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VAS VARMEGYE.

lián Major, Vejihez '/„ óra. 65 kath. lak. F. fj. G.
Frdődy.

hozär, Gencshez ¥4 mfd. 3C katli. lak. F . ü . I I . Ksz-
terhá/.y.

Pererz s Sálfához 5 ferlály. 44 kath, lak.
Sercgclt/Jtaza, Vámos Családhoz l1/,, dra. 12 kath. lak.
Suroh, 91 kai h. lak. Újmajor, Sárvár mellett: 1S kath. l ak .

VI. A ' KEMFAESALLYAI JÁRÁS.

Van benne; 0 mező v á r o s , mind magyar.
5S falu, u . n i : 57 m a g y a r , I német.

16 népes puszta , mind magyar.
Népessége : 30,1)51 lélek. u. m : 
Val lásokra : 11,172 kath. 12,0*1 evang. 31 rcf. 077 'sidó

Nyelvükre : 35,871 magya r , 400 német , 677 'sidó.

M e z ő V á r o s o k .

Ost fi Asszonyfa, magyar m. v. 512 kath. 6 IS evang,
3 ref. 22 "sidó lak. Kath. paroch. templom. Dombos határ- ;

j á t a* Hába gyakran elönti . Legelője s o k , fája elég. A/, ide
vald várnak már ma nyomai is alig látszanak. F . l i . Vörös,
Kisfaludy, Ostfy, Török, Kóczér, Ajkay, Gömbös, Kiss "s ni. t,

Czell (Ä7*) , magyar m. v. a* Ságh hegye a l a t t : 5()t>
kath. 20 evang. lak. Van ilt a' s / . Benedek szerzeteseinek
egy nagy klas t romjok, templommal együtt . Népes búcsú
járások. Sok mester ember , vendégfogadó és korcsmák. F .
U. a" dümölki apátur.

Jánosháza, magyar ill. v. a' veszprémi országúiban : 
1821 kath. 7 evang. 121 's idó lak. Ka th . paroch. templom.
Synagóga. Nagy határja termékeny , legelője bőven. Lakos-
sal igen jó dohányt termesztenek , szép lovakat t a r t a n ak ,
's szárnyas állatokkal Mécsbe ^ Gréczbe nagy kereskedést
űznek. Feje egy uradalomnak , mellyet G. Erdődy Károly bir.

Mühe , magyar in. v. közel a' Ságh hegyéhez : 2*4 kath.
131) evang. lak. Kath. paroch. templom. Sok mesterember.
F. ű. II. Datthyáni.
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Pápócz, magyar m. v. a* Kába mel l e t t , Sopron várme-
gye szélén: 947 kath. 2 evang. 4 'sidó lak. Kath. paroch.
templom. Van i t t egy prépostság és priorálna, mellyekről a'
vármegye leírásában bővebben értekeztünk. Határja róna ,
's igen termékeny. Kövér rétjeit a' Kába gyakran elünti.
F. U . a' szombathelyi , sopronyi káptalanok , és a' pápóczi
prior.

Sug/t, magyar m. v. a' Ságh hegye a l a t t : 618 kath.
f>8<> evang. 9 'sidó lak. Kath . paroch, templom. A1 hires
isoláll Ságh hegy o lda lán , igen jó bort termeszt ; azonkí-
vül szántóföldjei is t e rmékenyek , de határjának Marczal
mellett fekvő része mocsáros. ltt»'n volt huzamos ideig plc-
bánus, a/.on fáradhatatlan nagy érdemű Kresznerics Ferencz,
kinek nagy becsű magyar szótár já t , a' magyar akadémia is
200 arannyal jutalmazta meg. F. U. özvegy Q. Somogyi
Krisztina.

F a l u k .

Bubiig magyar f. 148 ka th . 468 evang. lak. Evang. anya
eklé'sia. Sok n á d , Marczal vizében a' F. U. G, Somogyiné.

Bullai-ár, magyar f. Szála vármegye szélén, a' szalabéri
póstnútbnn: 451 kath. 6 evang. 6 'sidó lak, Kath. paroch.
templom. Kastély és kert . Szép erdő. F . U, G. Festetics
Benno, 's feje egy uradalomnak.

Betíz, magyar f. 399 kath. 2 evang. 15 'sidó lak. F . U.
az ikervári uradalom.

Borgdtha, magyar f. a' k. Som ló hegy tövében i 171
kath. 164 evang. lak. Jó bor. F. U. az ikervári uradalom.

Bogiilhe, magyar f. 473 kath. 3 evang . lak . ßo i te rmesz-

tés. F . U. Ivánkovics, 's ni. t.

Csekt, magyar f. a' szalabéri pós taútban: 492 kath. 7 
'sidó lak. Szőllóhegy, Széperdő. F. U. G. Festetics.

Csipkeréky magyar f. 618 kath, lak. Bora, fája, legelője
elég. F . Lf. a' vasvári uradalom.

Csöíigc, magyar f, 135 kath. 858 evang. 5 ref, 11 'sidó
lak. Evang, anya eklé'sia. Termékeny nagy határja sok
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lielyt mocsáros. Tágas legelő. F . U, G. I lugonnay, (,'.
(Jziráky, *s ni. t.

üümölk (.YVwrt), magyar f. k. C/.eü mel le t l : 3 l0 kath,
20G evaii", 33 'sidó lak. Evang;, templom. F . U. tültben.

Dotoőfk ( /V/-). magyar f. 74 kath. lak. A' sz. lítmedek
szerzetéhez tartozó apáturságát II, Uéla alapította.

Duha, magyar í. 2«U kath, 310 evang. G rei', 44 *á*M 
lak. I*. t i . T a k á c s , Vidos, 's m. t ,

EgervülgyQ (Deutschdorf), német f. 453 kalb. 4 rof. lak.
Katii, paroch. templom, üize'u erdő, sok legelő. F , U. a*sár-
vári uradalom,

ííc//cs (Jlagr/ar), magyar f. a' Marczalhoz köze l : 310
kath . 780 evao/f, lak. Termékeny batár, Sok nád es lé t . | \
U. Kisfaludyj Oslfy, Yidos, 's ni, t,

(Je'rczL'i magyar f. 515 kath* 40G evang. 30 'sidó lak.
Kath . és evang. anya templomok« Gyümölcsű* kertjei t á -
gasok, cseresznyéjeket messze el hordják. F , U. az ikervári
uradalom, és még mások többen.

(ßi/erit/u/iust magyar f. 1SU kath , lak . F , U. az ikervári
uradalom,

tíetye, magyar f. 301 kath. 1C>8 evang. lS 'sidó lak.
Kath , paroch. templom. F. U* l le tyei , Golhárdi *g m. t .

Ihazt/Jaln, magyar f. 557 kath. 7 evang, 12 'sidó lak,
Szép lótenyésztés. F . U. G. Frdódy Károly .

IJogyész, magyar f. a' Marczaí mel le t t : 280 kath. 550

evang. 4 ref. 3o 'sidó lak. Kath. és evang. anya templomok.

Lege lő j e , r é t j e , nád ja , szántóföldje bőven F. U. Líéká-

sy, 's 111. t,

IzsáL falva, magyar f. 41f> kath. 73 evang. lak. Jíor-

lermesztés . F . U« nagy részt G. Sjomogyiné > de bir benne

Fülöp is,

Kat<l, magyar f. 874 kalh. 150 evang. 6 'sidó lak, Katii.

paroch. templom, l lora, búzája 1 fája, legelője bőven, F. L'-

Káldy, 's m. t.

Kam, magyar , f. 587 kath . 11 'sidó lak. Kalh. narorh.

templom. F . F . a* sárvari uradalom, de különben az ősi örök-

ség a' l tumy famíliához tar tozik.
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Kapoltta, magyar f. 13C kath. 70 evang. lak. F. U. II.
Batthyáni.

Karakó, magyar f. Jánosházához; l/t órányira, Veszprém
vármegye szélén: 400 kath. 5 evang. lak. Kath. paroch.. tem-
plom, F. IJ. a"* religyiói kincstár.

Keled, magyar f. 1S6 kath. 4 evang. lak. Bort termeszt.
F. U. Gludovátz, 's m.t.

Kenyéri, magyar f. 333 kath. 26 evang. 1 'sidó lak;
Kath. paroch. templom. Tágas határja lapályos és termé-
keny. F. IJ. G. Cziráky Antal.

Kecskéd, magyar f. Kenyéri mellett: 414 kath. 4 'sidó
lak. F. U, G. Cziráky Antal.

Keresztár, magyar f. 54íí kath. 40 evang« 8 rsidó lak.
Itt jönnek üszve a' Szála, Vas, és Veszprém vármegyei
határok.

Keszv (Egyházas)i magyar f. a' Kába ésMarczal vizek
közt, igen lapályos vidéken: 70-1 kath. lak. Kath. paroch.
templom. F. U. a' győri püspök.

Keszti (F«V)) magyar f, a' Rába mellett Sopron vár-
megye szélén: 2j6 kath, lak. Innen veszi nevét a* győri
püspöknek egy uradalma, melly Sopron vármegyébe is
kiterjed«

Kocs*, magyar f. a* Marczal posványa mellett: 131 kath.
315 evang. 17 'sidó lak. F* U- többen.

Kiicsk {Jiis és Nagy), 2 magyar f. az elsői 298 kath.
114 evang. 8'sidó; a' második: 240 kath, 108 evang. lak.
Dombos határ, Boi termesztés. Erdő. F. U.Gothardi, Saghy.
Szita, Bereglevics, 's m. t .

Magasz fNemesJ, magyar f. 160 kath. 651 evang, l ref.
24 'sidó lak. Tágas róna határ. Sok rét és legelő. F. U-
Berzsenyi, és más számos nemesek.

Magasi (Pér% magyar f. 134 kath. 283 evang. lak. F.
U. a' pápai G. Eszlerházyak.

Máríotifa% magyar f.125 kath. 32 evang. 17'sidó lak. F .
U. többen.

Merse, magyar f. 138 kath. S0 evang. S ref. lak. F. Ü.
Vidos, Káldy , 's m. t.

Mesteri {Alsó), magyar f.a'Ságh hegye alat t : 87 kath-
106 evang. lak. Bor termesztés. F. U. II, Baübyáni.
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Mesteri(Felsó), magyar f. 119 kath. 61 cvang. 5 *«idó
lak. F. U. a' líékásy fain.

Mihályfa (Ó et Új), 2 magyar f. 122 kalh. 050 evang.
1 ref. 14 'sidó lak. Kath. es evang. anya templomok. Határja
róna és igen termékeny. Sok legelő. F. U. Vidos, Garbeli,
Dubniczay, IJarc/.a, Takács, "s m. t.

Mindszenti magyar f. 4SI katli. 25 'sidó lak. Kafh. pa-
roch. templom. Szép erdő. Hortermesztés. F. U. a' sárvári
uradalom.

Puffá, magyar f. Jánosháza mellett: 171 kath. 2|G
evang. lak. F\ang. templom. Határja sok helyt "mocsáros.
F. LT. Nagy, Takács, "s m. t.

Vereszt$zeg {Hosixtí), magyar f. 1127 kath. 2 evang. 4 
"sidó lak. Kath. paroch. templom. Sok erdő, legelő. Szép
lótenyésztés. F. L1. G. Frdődy Károly.

Sitke (A7i), magyar f. 310 kath. lak. F. V. I I . Bat-
thyáni.

Sitke (A>£#), magyar f. 308 kath. 170 evang. 5 'sidó
lak. Kath. paroch. templom. Van bora, búzája, legelője,
erdeje. F. U. Nagy Ferencz.

Simonyi, magyar f. 48!) kath. S13 evang, 112 'sidó lak.
Fvang. anya eklé'sia. Synagóga, Határja mindennel bőviil-
kiidik; bir szőllőt, elég erdőt és legelőt, küvér szántó-
földeket. F. U. Vidos, Illadovics , Iletyei és igen számos
nemesek.

Somló (Kis), magyar f. 250 kath. 327 evang. 1 ref. 22
"sidó lak. Fvang. anya. eklé'sia. Jó bor, F. U, G. Erdődy
Károly, Somogyi, 's in. t.

Sünijén, magyar f. 145 kath. 515 evang. 12 'sidó lak.
Sok rét és legelő. 1\ U. Kamondy, 's m. t.

Szemem/e, magyar f. 410 kath. lak. Nagy erdő. Dom-
bos batár, liorlermesztés. F- U. a* sárvári uradalom.

Szent Márton, magyar f. 115 kath. 180 evang. lak. Kath*
paroch. templom. F. U* Boros, Fodor, 's más számos
nemesek.

Szent Miklósfu, magyar f. 302 kath. 2 'sidó lak, F.
U, a' győri püspök.
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Hzent (Pe'trr), magyar f. a" Haha mMotf;: 702 kat!i. 3
"sidtí lak. Kn'h. juuoch. tp»ij>l<nii, Sok ea jó r«*'t. F. L. a1

s/ombal helyi káptalan.
Sze'pin/ii m.'igyar f. 421 kath. lak. Borterrneszi eis. Erdő,

F. U. B. iMikos.
Szergeiiij) magyar f. a' Marc/al posványos vize mellett:

GO kath. 150 evang. 3 "siíló lak. Kvang. anya ekle'sia. F. V.
(3, Erdődy Karoly.

Tacskó/id (Nellies'), magyar f, 142 kath. 13 evang. lak.
F. U. Csergeö, "s m. t.

Tokorcs, magyar f. 70 kath. 212 evang. lak. F. U. Ma-
rich, Nedec/ky, H. Batthyáni.

Uß(d\ magyar f. 625 kath. 13 evang. lak. F. U. Vidos,
Takács, Bezerédy.

Vö/wczk, magyar f. 202 kath. GlG evang. lak. F. Ü. a'
Horváth fam.

N é p e s Pusz ták .

Bókod, Sághoz '/„ óra: 32 kath. lak. Eitdród, Baltavár-
hoz 5 fertály: 3Skath. 1. Földvár-, X. Síikéhez 1 óra: 8 kath.
,Vevang. lak. Korcsma. Gecse'/iy , Peresztszeghez 1 óra: 43
kath. lak. Iit/a, Miskéhez 5 fertály. 79 kath. lak. Jeli, Kám
mellett: 29 kath. lak. Károltjháza, Karakóhoz */a órás 53
kath. lak. Királykút, Kenyérihez 3 fertály. 8 kath. lak. Kus-
(ust\ Káinhoz Va óra: 21 kath. lak. Lünké, Sittéhez 1 óra: 22
kath. 4 evang. lak. Piaköcz, Sz. Péter mellett: 32 kath. lak.
Potff, Mindszenthez l/t óra: 71 kath. 1. Ragyogó Ostfi.
Asszonyfa mellett: 13 kath. 6 evang. lak. Tacskóiul (fű's)t

32 kath. lak. TilaJ (Á?r)« 22 kath. lak. Ug/i, Sz. Mártonhoz
1 óra: 0 kath. 7 evang. luk.


