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A Tamási környéki középkori szőlőtermesztésről 
 

„(…) meneteles szőlő hegye, melly jó fejér bort terem, és rengeteg erdője, 

hol sok vadak legelésznek, kellemes kilátással bájolnak”– írta Egyed Antal 
1828-ban Tamási szőlőhegyeiről, a várost részletesen megörökítő Szalay Antal 
1830-ban pedig a következőket jegyezte meg Tamási mezőváros leírása című 
munkájában: ” 

 
A’ Tamásiak többnyire földmivelésből élnek, ’s mivel felette nagy telkeket 

foglalnak el szőllőhegyeik, azok is, kik mesterségeket tanultak, földmivelés ’s 

szőllő munkával töltik idejeket. Itéletem szerint annyi szőllőhegyek tökéletes 

mivelésére, mind minő kiterjedt a’ Tamásiaké, még kétszer annyi erő kellene, 

vagy legalább is még annyi mives mint van; ’s ez az oka, hogy a’ legszebb 

hegyek parlagon hevernek, mind magoknak mind az uraságnak szerfelett nagy 

kárára; ez az oka, hogy itt semmi ára nincs a’ szőllőhegyeknek, a’ legszebb 

helyen tágas kiterjedésű szőllőt 1000 forinton meglehet venni; ez az oka, hogy 

olly kiterjedésű szőllők, mellyek máshol két három száz akót adnak, itt jó termés 

legyen ha hatvant vagy százat nyujtanak”.  
 
Fényes Elek 1851-ben rövid leírása hasonlóan szól: „(…) a jobb parton 

elnyúló hegylánczon roppant szőlőhegyet bír, melly a lakosok számához képest 

olly tágas, hogy körülbelől olcsóbb szőlőt már alig lehet venni mint itt. 

Egyébiránt fejér bora nem tartós, a vörös jobb.”. 
 
E három, a szőlőhegyek kiterjedt voltát és a bor jó minőségét egyöntetűen 

megörökítő újkori feljegyzés csupán elöljáróul szolgál, hiszen a 18-19. századi 
szőlőművelésről levéltári források alapján bizonyosan részletesebb képet 
rajzolhatnánk, most azonban a Tamási környéki középkori bortermelésről 
fennmaradt, szétszórt adatokat szeretném közreadni. 

A bor a középkori étkezések elengedhetetlen kelléke volt, a kutak gyakran 
rossz vize miatt népélelmezési cikknek számított. Árpád-kori adatok nem 
maradtak fenn környékünkről, de országos párhuzamok alapján tudhatjuk, hogy 
a szőlőtermesztés ekkor még leginkább a királyi szolgálónépek feladata volt. Az 
egységes jobbágyság kifejlődésével a 14. századtól bukkannak fel forrásainkban 
nagyobb számban a paraszti kézben levő szőlők, amelyek nem tartoztak a 
jobbágyi telekhez, ezért műveléséhez a jobbágynak nagyobb gazdasági érdeke 
fűződött. A korszakban legfeljebb csak néhány országos jelentőségű borvidéken 
(pl. a Szerémségben) termeltek eladásra, a szőlőművelés főleg a saját fogyasztás 
kielégítésére irányult. 

A középkori szőlőhegyek nem hasonlítottak a ma megszokottakhoz. 
Forrásaink nem emlegetnek épületeket a szőlőben, ahol csak úgynevezett 
sajtolóhelyeket alakítottak ki, tehát a bor feldolgozása és tárolása egyaránt a 
belterületen fekvő lakóházaknál történt. 1436-ban a városunk határában feküdt, 
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elpusztult Arcsa falu külterületén még a szőlőhegyi útról is megemlékezik egy 
oklevél. 

Rátérve a vidékünkről fennmaradt adatokra, megállapítható, hogy a 
középkorban még Füzegynek nevezett Koppány folyó teljes Tolna megyei 
szakasza mentén folyhatott ekkor szőlőtermesztés, főleg a folyó déli oldalának 
lankáin. Környékünkön a következő helyeken olvashatunk szőlőkről a középkori 
iratokban, nyugatról kelet felé haladva: a Koppányszántó határában fekvő 
elpusztult Csát faluban 1342-ben, a Nagykónyihoz tartozó Edelényben 1529-
ben, Páriban 1507-ben, Tamásiban illetve az ekkor valószínűleg hozzá tartozó 
Tengelicen 1531-ben, Arcsán 1378-ban és 1436-ban említenek szőlőket. 
Szűkebb környékünkön a Kapos mentén is igazolható a középkori bortermelés: 
egy 1516-os bortizedlajstrom név szerint 20 gyánti (elpusztult település 
Tolnanémedi határában), 2 ozorai, 1 dorogi (elpusztult falu Ozora és Pincehely 
vidékén) és 3 pincehelyi jobbágyot írt össze, akik az általuk termelt bor után 
adóztak. 

A jelentős paraszti szőlőművelés mellett a földesurak is rendelkeztek 
szőlőkkel, amelyeket napszámosokkal műveltettek vagy parasztoknak adtak 
haszonbérbe; 1507-ben pl. Pári Szalai Mihály és Pári Gál özvegye, Brigitta 
asszony a pári szőlőhegyen 14 szőlőt vásárolt. A név szerint ismert szőlők 
(1529-ben Varsahegy Edelényben, 1531-ben Kontárszőlő és Nagyszőlő 
Ményben /elpusztult falu Iregszemcse határában/, Cinege és Pusztaszőlő 
Tamásiban) közül a Hédervári Ferenc, Tamási és Ozora birtokosa 1531-es 
végrendeletéből ismert Kontárszőlőről az oklevél azt is elmondja, hogy az a 
Mény faluba való Kontár János jobbágyé volt, akinek utód nélküli halálával a 
szőlő a földesúrra, Hédervárira szállt. A városunkból ismert Nagyszőlő és 
Cinege szőlőnevek bizonyosan hasonló módon, valamely falubeli jobbágy 
nevéből keletkeztek. 

Országosan is gyakori volt, hogy valamely település lakói nemcsak saját 
falujuk határában birtokoltak szőlőket; 1529-ben pl. egy értényi jobbágy éppen 
edelényi szőlejét próbálta a madaraktól megvédelmezni, amikor egy kónyi 
nemes jobbágyai rátámadtak. 

A török hódoltság idejéből már részletesebb források maradtak fenn, 
amelyek közül most csak Tamási adatait emelem ki. 1552-ben a városban 
összesen 2320 akcse adót szedtek be a törökök. A szőlőtermelésnek a település 
életében játszott jelentőségét jól mutatja, hogy ebből az összegből 1080 akcsét, 
tehát az összes adó majdnem felét tette ki az ún. musttized, a bortermelés után 
járó adónem. 1565-re ez az arány jelentősen csökkent, hiszen a város 3570 
akcsés adójából már csak 960 akcse volt a musttized. Az adóösszeírások szerint 
Tamásiban az egy kapuadó-fizetőre eső termésátlag mustból 1552-ben 30, 1565-
ben 14,3, 1570-ben pedig 13,3 cseber volt, ami nagyjából 1260, 600 és 560 
liternek felel meg fejenként (1 cseber = kb. 42 liter). A török korból sajnos nem 
rendelkezünk több adattal, az azonban valószínűnek tűnik, hogy az 1593 és 1606 
között zajló tizenötéves háború – amely, az addig nagyjából fennmaradt 
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középkori településhálózat végleges szétzilálódását okozta –, után már 
korántsem játszhatott hasonlóan kiemelkedő szerepet a bortermelés. 

 
K. Németh András 

 
Forrás: Tamási kalendárium 2005, felelős szerkesztő: Örményi János, 62-63. 
old. 


