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Blochinger Endre helytörténeti cikkei 

 
A 19. és a 20. század fordulóján a Tolna megyei napilapok előszeretettel 

közöltek – gyakran még címlapon is – helytörténeti írásokat. Íróik néha képzett 
szakemberek voltak, ám gyakrabban esett meg, hogy egy-egy falu krónikás 
kedvű papja, jegyzője, tanítója ragadott tollat, hogy felvillantsa települése 
történetének valamely részletét. 

Ezen önkéntes historikusok egyike volt a ma már teljesen ismeretlen 
Blochinger Endre, aki 1895-ben három újságcikket is közzétett Tamási 18-19. 
századi történetéről a Tolnamegyei Közlöny című „Társadalmi, tanügyi és 
közgazdasági hetilap” 31., 37. és 38. számában. Blochinger személye után nem 
végeztem mélyreható kutatást, de Tamási első polgári anyakönyveit lapozgatva 
gyakran találkoztam nevével, mint a község anyakönyv-vezetőjével. A ritka 
családnév viselőit napjainkban is megtalálhatjuk még a megyeszékhelyen, tehát 
valószínűleg Szekszárdról került Tamásiba a kutatói hajlammal is megáldott 
hivatalnok. 

A „Töredékek Tamási történetéből” címet viselő írás lényegében 
forrásközlés, egy 1729-ben a tamásiak által Esterházy herceghez írt 
folyamodvány és annak magyarázata. A kérelem azért született, mert Nagy 
Gáspár hercegi jószágigazgató újabb terheket akart róni a jobbágyokra, akiket 
pedig szállólevelükben nem köteleztek robotra, hanem helyette „árendát” 
fizettek, azaz pénzzel válthatták meg a földesúrnak végzett munkát. A tamásiak 
azzal fenyegetőztek, hogy ha nem maradhatnak árendások, akkor 
visszaköltöznek eredeti lakóhelyeikre: Győrbe, Pápára, Keszthelyre, 
Veszprémbe és Tüskevárra, ahonnan Tamási újratelepítésére érkeztek. Mint a 
cikkből is kiderül, ha ekkor célt is ért tiltakozásuk, 1803 után mégsem válthatták 
meg többé a robotot, hanem természetben kellett teljesíteniük azt. 

Blochinger Endre következő írása, „A nemesi felkelők gyűlése 
Miklósváron a francia háború alatt” beszédes címet viseli. 1809. március 14-én a 
Tolna megyei nemesség a miklósvári kastélyban gyűlt össze, hogy 
megszervezzék a megye nemesi bandériumát, amely csatlakozott a Napóleon 
császár Magyarországra betört serege ellen induló hadhoz. A cikk ismerteti a 
résztvevők névsorát és azt, hogy milyen vagyonhoz milyen katona-állítási 
kötelezettség társult. 

A harmadik és egyben leghosszabb Blochinger-cikk több szempontból is 
figyelemre méltó. Elsőként azért, mert Farkas Pál tamási nótárius 
feljegyzéseinek legkorábbi közlését tisztelhetjük benne. Mint tudjuk, a jegyző 
kéziratos kötetét Hadnagy Albert levéltáros 1950-ben szállította be városunkból 
a megyei levéltárba – ám azt is tudjuk, hogy ennél valaha jóval több kötet 
létezett. Nem lehetetlen, hogy „A babona” címet viselő közlemény forrása 
valamelyik elveszett (valószínűleg megsemmisült) kötet, így közreadásával 



Blochinger talán pótolhatatlan adatokat mentett meg. A Farkas Páltól szó szerint 
idézett szöveg szerint 1810-ben a várandós Préss Ferencné „Vér 
szorongatásoktul sokat szenvedett” és végül elvetélt. Anyósa szerint baját 
boszorkányok okozták, ezért segítségül hívta Kádi Kata javasasszonyt; utóbbi 
pedig Gánts György lőrinci (valószínűleg a mai Baranya megyei Szentlőrincről 
van szó) csizmadiamesterért küldött. A „tátos” (táltos) különféle 
szemfényvesztő hókuszpókuszok elvégzése után a javasasszonnyal együtt 
tükörbe nézve állítólag meglátta Iván Jánosnét, akit a fiatalasszony bajáért 
felelős boszorkánynak kiáltottak ki. Erre az elvetélt fiatalasszony anyósa, a 
babonás Préss Mihályné (aki a kuruzslókat hívatta!) rátámadt a mit sem sejtő, 
ártatlan Iván Jánosnéra, „Utca hosszatt gyalázta … és igy az egész Város el 
tellett Véle, hogy az Ivánné boszorkány.” A tehetetlen Ivánné a szolgabíróhoz 
fordult; az eljárás során a bűbájosok bevallották, hogy „merő Áméttók, 
Varázslók, embergyalázók”. Gánts György 18 pálca-, Préssné 10 korbácsütést 
kapott, a visszaesőnek számító Kádi Katát pedig az ozorai úriszék elé vitették. 
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