
Haza a múltban 21. 

 
„Igen sok kuriozumot lehet még találni ezeken az öreg lapokon…” 

 
Híradás Tamási mezőváros 18. századi eleji jegyzőkönyveiről 

 
 Papp István esperes-plébános kéziratos hagyatékát a szekszárdi levéltár 
őrzi. Az egy dobozra rúgó anyag nem csupán a nemrég megjelent könyvének (A 
Tamási járás évszázadai) kéziratát tartalmazza, hanem egyéb, eddig figyelemre 
nem méltatott érdekességeket is rejteget. 
 Utóbbiak közé tartozik egy 1934-ben íródott, nyolc oldalas, kéziratos 
levél, amelyet Mester József, Budapesten élő jogszigorló írt a tudós paphoz. 
Ebben megköszöni Papp István közbenjárását egy közelebbről nem részletezett, 
édesapja, Mester József kántortanító tamási sírját érintő ügyben, valamint meleg 
hangon emlékezik meg Tamásiban töltött, idilli gyermekkoráról. Ami e cikk 
témáját adja, az a levél leghosszabb része, amely városunk történetének egy 
fontos és azóta talán nyomtalanul eltűnt irat együtteséről számol be. 
 Itt át is adom a szót ifj. Mester Józsefnek: 
 „Itthon régi XVII. s XVIII. századból származó családi iratok közt 

megtaláltam Tamásinak az 1729-46-ig terjedő évekből származó úgynevezett 

protocollumát. (…) Ez a birtokunkban levő protocollum 87 drb. 18 cm 

hosszúságú, 15 cm szélességű lapból áll. Az egyes lapokat spárgával kötötték 

és csirízzel ragasztották össze könyv alakúra. Tartalmaz: bírói végzéseket, 

ítélkezéseket, közérdekű hirdetéseket, sőt még magánosok végrendelkezéseit és 

osztozkodását is.”  

Történetünk itt véget is érhetne, ha a gondos joghallgató ezután több mint öt 
oldalnyi terjedelemben nem másolt volna be belőle részleteket a levélbe. A 
szemelvények különös fontossága abban rejlik, hogy a szekszárdi levéltárban 
Tamási nagyközség iratait csak 1756-tól kezdődően őrzik, azaz a Papp 
Istvánnak címzett levélben megőrzött adatok nem találhatók meg máshol. 
Természetesen az 1729 és 1746 közötti korszakból is találhatunk városunkra 
vonatkozó levéltári forrásokat (pl. országos és megyei iratokat vagy az 
Esterházy család levéltárának kútfőit), de ezek más jellegűek, mint a város saját 
hatáskörében keletkezett dokumentumok. Terjedelmi korlátok miatt nincs másra 
lehetőség, mint hogy néhány érdekességet bemutassak a levélből. 
 1729-ből több irat is fennmaradt: egy Esterházy herceghez címzett 
panaszlevél másolata vagy egy feljegyzés a városháza építéséről, 1730-ból a 
harangozó és a dékán javadalmainak rögzítése, több esztendőből pedig különféle 
bűnökért kirótt büntetések feljegyzése. Utóbbiakból néhány: 
„Varga Ferencnek Isten ellen való szitkokért 24 pálcza adattassék” (1731); 
„Herczegh János nagyszombaton szőlőt metszett, forint 4, Czétán Ferenc 

Kisasszony napján búzát hordott, templomra fizet egy font gyertyát” (1740); 



„Nemzetes Tarnóczy György uram hütvös társát, hogy nyelvével motskolta 

Horváth Kata, adatott néki 6 korbácsvágás” (1746). 
 A levélíró felsorolta a jegyzőkönyvben előforduló gyakori családneveket: 
Hábor, Pergöl, Csizmadia, Nagy, Czétán, Kajdacsi, Tobak, Bodó, Kántor, 
Gerencsér, Ódor, Nyírő, Naszvadi, Ságodi, Turbulics, Széköly, Kövessy, Kajtár, 
Pap, Banga, Egyed, Sipos, Nagyszegi Mórócz, Gőgös, Komáromi, Takács, 
Szijártó, Kecskés, Simon, Szarka, Ács, Berta, Jován, Marton, Balog, Bognár, 
Tót, Szabó, Virányi, Káldy, Kapossy, Csák, Bors, Mézes, Soós, Lendvay, Víz, 
Bernát, Zömbik, Szalay, Boros, Birkás, Török, Juhász, Vörös. Érdemes 
megfigyelni, hogy közülük napjainkra melyek maradtak fent. 
 „Kegyelettel őrizzük ezt a protocollumot többi régi írásaink között.” – 
jegyezte meg a levél végén Mester József. Joggal merül fel a kérdés: hogyan 
jutott az újkori Tamási egyik legkorábbi jegyzőkönyve a Mester családhoz és 
vajon megvan-e még valahol, s ha igen, hol? Bár erre sajnos nem tudjuk a 
választ, mégis remélhetjük, hogy valamikor majd a levélben olvasható rövid (és 
itt még rövidebben közreadott) szemelvényeknél többet tudhatunk meg 
tartalmáról. 

K. Németh András 


