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Tamási szőlő- és borkultúra 1686 - 1786 

 

A Tamási Kalendárium 2005-ös számában Dr. K. Németh András 

összefoglalta a Tamási és környékének középkori szőlőtermesztésére 

vonatkozó levéltári adatokat. A témakört most folytassuk az 1686-ot követő 

száz év néhány Tamási és az Adorjántól Szemcse-szőlőhegyig terjedő 

egykori szőlőink feljegyzéseivel, adataival.   

 
1686 szeptemberének végén Bádeni Lajos seregei visszafoglalják Tamásit is. 
Egy 1687-es összeírásban defalkálják, vagyis törlik az egész környék adóját, 
részben a helységek elpusztulása, részben a megmaradt lakosság 
elszegényedése, nincstelensége miatt. 1688-89-ben elhagyott faluként jegyzik 
Henyét és Adorjánt. Az ezekben az években készült leírások alapján 
megállapítható, hogy Tamási környéke majdnem teljesen elpusztult, 
elnéptelenedett, s így túlnyomó része lakatlan volt. 1690-ban vizsgálják, hogy 
Tamási és Kosba kinek adózott a török hódoltság alatt. 1696-ban II. Rákóczi 
Ferencnek kiadja Lipót császár Dombóvárra és Henyére való jogát. Az ez évi 
kamarai összeírás szerint Tamásiban harmincöt gazda volt és a nevük alapján 
ítélve kb. négy lehetett magyar, a többi mind rác volt. Ekkor 10 gazda összesen 
221/

2 kapás (150 � öllel számolva 3375 � öl) szőlőterületet művelt. A ,,kapás 
szőlő”, akkora területet jelölt, amelynek egyszeri megkapálásához egy munkás 
egynapi munkája szükséges. Ha megyénk talajának minőségét nézzük, akkor 
150-200 � ölet számíthatunk egy kapásra. 1698-ban az Eszterházyak ozorai 
uradalma (mint akkori székhely) megengedi letelepülő jobbágyainak, hogy 
három éven át mindennemű adótól, robottól és dézsmától mentesüljenek és a 
szőlőművelés hatévi adómentességet is élvez. 1701-ben Adorján még mindig 
puszta, míg Henyénél már kevés szőlő is jegyeznek. A szőlőmunkások 

napszámát ez évben úgy limitálták, hogy kapálásnál és metszésnél étkezéssel 5 
dénárt kaptak, különben 6 garast, azaz 30 dénárt. A statutum megszegőjét, a 
munkást is és a gazdát is 12 forintra büntették. Az 1702-i urbárium szabályozza, 
hogy „ az uraság korcsmája tart karácsony naptul fogvást Szentmihály napig, 
Szent Mihály naptul fogvánt pedig karácsony napig a városé.” A kocsmatartás 
fontos haszonvételi forrás, a földesúr nagy bormennyiséghez jutott, mert 
árulta a saját szőlőiben termelt bort, a hegyvámból származó bort és elővételi 
joga volt jobbágyai termésére. Az 1703-as összeírás szerint két gazdának 6 akó 
(kb. 300 l) bortermése volt. 1704-ben Dallos András ,,Simontornya Végházának 
kapitánya” kérvényt ír II. Rákóczi Ferenc fejedelemhez, melyben kéri, hogy a 
Henyéhez tartozó adorjáni szőlőhegyen elhagyott szőlőt ajándékozhasson egyik 
tamási gazdának. 1710-ben, amikor a harci zaj vidékünkön elült, hercegi 
rendelkezésre Fekete János szabados újra telepítette Tamásit, de most már nem 
kapták meg a mentességet a háromévi terhektől. Az 1720. évi bortermelés már 
360 akónyi (kb.18 360 l), míg 1721-ben csak 214 akónyi (kb. 10 914 l).  A 
tamási plébános és a betelepített lakosság közötti 1722-es szereződés szerint: 
„10. Minden szöllös gazda ember tíz akón (kb. 500 liter) föllül egy fertált 



2 
 

(negyedet) ád, kinek alul lészen, fél fertált ád. Karátsonra, Husvétra, Pünkösdre 
és Nagy Aszony napjára egy possonyi buzát és egy pint (kb. 1,6 liter) bort.” Egy 
1728-as községi szabálypont szerint: „ Ha egy esküdtet helyszíni szemlére a 
szőlőhegyre hívnak, a büntetendő ember tartozik neki 6 pint bort, egy kenyeret 
és 2 tál ételt adni. És ha ezt nem akarná megadni, az úriszékre fellebbezhet.” 

1729-ben írnak először pince ásásáról - halálos balesethez kapcsolódóan. Bél 
Mátyás 1730-as leírása szerint Tamási egyik részén hegyek, a másikon mezők 
vannak, s mindkét rész termékeny. A síkságon gabona terem, a dombokon szőlő, 
amely bár hitványabb a szekszárdinál, de mégis jó hírnevű és majdnem egyenlő 
a Simontornyaival. Egy 1740-es mezővárosi büntetési jegyzőkönyv szerint: „ 
Herczegh János nagyszombaton szőlőt metszett, forint 4, Czétán Ferenc 
Kisasszony napján búzát hordott, templomra fizet egy font gyertyát.” Az 1742-
es egyházlátogatási jegyzőkönyvben az iskolamester jövedelmei között: „ Mint 
harangozó a szőlősgazdáktól a vihart jelző harangütésért 1 pint bort kap, 
azoktól, akiknek vetésük van egy kévényit. A bort pedig a község közösen 
tartozik kimérni, s hasznával együtt neki kiutalni. A négy ünnepre egy pint bora 
van.” Az 1764-ben a mezőváros és az Eszterházy-uradalom közötti úrbéri 
szerződés szerint minden nemű gabona-, bor-, bárány és méh-beli kilenezed; 
korcsmának, mészárszéknek és más egyéb haszon vétel megengettetik, kivéve 
az új polgároknak cenzussát. 1773-tól közel 37 évig írja naplóját Farkas Páll 
jegyző - szőlőre és borra vonatkozó bejegyzésekkel is. Az 1777-ben összeírt 
tanító jövedelmek között szerepel a telekjövedelem is: ha az iskolamesternek 
nem földje van, hanem helyette minden évben meghatározott mennyiségű 
gabonát, kukoricát, szénát, fát, bort, stb. kap a falutól tanítói munkájáért, de ő 
maga azt sem tudja, hogy ez a természetbeni fizetés termett. 1778-ban elkészítik 
a Tamási községhez tartozó erdők térképét, melyeken a szőlőhegyeket külön is 
ábrázolják. 
 

 
 

Tamási községhez tartozó erdő térképének szőlőhegyeket ábrázoló részlete 

1778-ból 
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Az 1783. szeptember 1-ei szekszárdi megyegyűlésen Friveisz János főszolgabíró 
jelenti, hogy egy kettős jégverés a tamási szőlőkben 9 frt. 52 d. kárt okozott. Az 
ez év október 4.-én készült mezővárosi plébániai vizsgálatai jegyzőkönyv 
szerint: A helységnek két nyilvános kápolnája van. Az egyiket a mezőváros 
lakosai emelték a szőlőhegyen 1758-ban, a másikat a mezővároson kívül, a 
folyón túl építette a régi temetőkertben. A plébános és kötelességeinél: Ezen 
kívül a szőlőhegyi kápolnához a Szent Kereszt megtalálásának ünnepén, a 
jováncai plébániatemplomhoz pedig a felemelkedés ünnepén vezet körmenetet, 
máskor nem. A plébánialak, s a plébános bevételeinél: Borból minden telepestől 
10 akóig 4 pintet, 10 fölött 8 pintet kap stb. Az iskolamester, háza és 
jövedelmei: Borból minden telepestől 2 iccényit kap harangozás címén. 
 

Kurdi Tibor 
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