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Tamási 1784-es térképe az első katonai felmérésen 
 

Magyarország teljes területének első térképes ábrázolása, az ún. Lázár 
deák-féle térkép 1528-ból származik. A 16-17. században már készültek 
térképek egyes kisebb régiókról és pl. egyes várak környezetéről, de az egész 
ország rendszeres feltérképezésére csak a török kiűzése után, a 18. századtól 
kezdve került sor. A visszafoglalt területeken a gyakori birtokviták miatt határ- 
és birtoktérkép készültek egyes falvakról ill. birtoktestekről, az új telepesek 
megérkezése, a gazdálkodás újjáindítása pedig nagy számban hívta életre a 
telepítési, gazdasági és úrbéri térképeket, felméréseket. A szekszárdi levéltár 
Tamásiról e korai, 18. századi időszakból sajnos nem őriz térképeket, a 
legkorábbi kataszteri térkép 1859-ből származik. Az Esterházy család hercegi 
ágának a Magyar Országos Levéltárban őrzött dokumentumai között minden 
bizonnyal találhatnánk városunkat (is) ábrázoló térképeket (pl. 1778-ból Torma 
István tett közzé a középkori kosbai szántóföldnyomokról írt tanulmányában egy 
a hercegi erdőséget ábrázoló földabroszt, amelyen sematikus ábrával feltüntették 
Tamásit is). 

Éppen a fentiek miatt kulcsfontosságú az a térképsorozat, amelyen Tamási 
belterülete jelenleg ismereteink szerint először jelenik meg térképes formában. 
A szóban forgó forráscsoportot a tudomány az ún. első katonai felmérésként 
tartja számon (németül Josephinische Aufnahme). Készítését 1764-ben, az 
elvesztett hétéves háború után határozta el a bécsi Haditanács, miután belátták, 
hogy a pontos térképek hiánya érzékenyen érinti a hadsereget. Magyarország 
mai, belső területeinek felmérésére csak jóval a munkák megindítása után, 1782 
és 1785 között került sor (Tamásit és környékét 1784-ben térképezték fel). 
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felvételen került rögzítésre. A térképeken jól tanulmányozható számos érdekes 
részlet, pl. a vízszabályozások előtti vízhálózat, a régi romok, 
épületmaradványok vagy éppen a településszerkezet. A térképsorozat csak az 
első világháború után vált nyilvánossá, a Hadtörténeti Múzeum Térképtára 
1926-ban másoltatta le a lapokat a bécsi Hadilevéltárból, nemrég pedig digitális 
formában is kiadták őket. 

Tamási mezőváros belterülete (Markt Tamássy) sajnos éppen két 
térképszelvény határán, a X. oszlop (Colonne) 25. szelvényén (Sectio) és a XI. 
oszlop 27. szelvényén található. A két térképlapot egymás mellé helyezve 
kiderül, hogy azok nem illeszkednek tökéletesen egymáshoz: főleg a 
belterületen fedezhetők fel apróbb mérnöki pontatlanságok (pl. nem minden 
utcának van folytatása a másik lapon). 

E rövid bevezető után lássuk tehát, hogyan ábrázolták városunkat több 
mint 200 évvel ezelőtt! Azonnal feltűnik, hogy a község sokkal kisebb területen 
helyezkedett el, mint napjainkban. Nyugaton a Gonozdi-patakon túl egyetlen 
ház sem állt még (a mai Buda tehát nem létezett), északon a temető, keleten 
pedig nagyjából a mai Szent István és Zrínyi utca jelentette a város szélét, azaz 
lakatlan volt a Vásártér, Hernye és a köztük lévő terület is. A Gonozdi-patak 
alsó részén már ekkor is létezett egy nagyobb tó, déli kifolyásánál megvolt a ma 
is álló budai (Schlégli-féle) malom. A Koppány főmedre ekkor még igen 
tekervényes, szerteágazó volt, a medret ráadásul csak a mai hídtól nyugatra 
jelölték határozott vonallal, ettől keletre – talán éppen a hídhoz vezető töltés 
duzzasztó hatása miatt – már csak több, keskeny ággal szabdalt mocsárként 
jelentkezik, a Cseringáti-patak torkolatánál pedig egy újabb, ma már nem létező 
tavat találunk. Jellemző, hogy átkelőhelyet a mai hídon kívül csak Szemcse alatt 
(a mai szemcsei híd környékén) láthatunk a folyón, amely mellett malom is 
működött. 

A térkép az épületeket piros színnel jelöli, a lakóházakat egyszerű 
téglalappal, a jelentősebb épületeket pedig leegyszerűsített alaprajzukkal. 
Utóbbiakból ez idő tájt alig volt néhány: a katolikus templom tömbje félkörös 
lezárású nagy téglalapként jelenik meg, vele átellenben a néhány évtizede 
lebontott plébániaház L alakú tömbje fedezhető fel (a mai erdőgazdasági épület 
helyén), a jelenlegi bútorbolt helyén pedig szintén L alakú foltként a 
nagykocsma jelenik meg. Utóbbitól néhány házzal nyugatabbra, a Deák Ferenc 
utca déli felén, a mai Vályi Péter Szakképző Iskola helyén két hasonló alakú, 
együttesen majdnem U alakot képező épület jelenik meg, amelyről Szalay Antal 
így írt 1830-ban: „Vármegye háza, melly a’ Dombóvári járás Fő Birái szálása, – 
hajdan tábori tiszti lakás, utóbb a’ Fő Biráké”. A külterületeken jelentősebb 
épület csak Szemcsén (Simsei) tűnik fel, a kastély L alakú tömbjétől délre egy 
másik, hasonló alakú épület is feltűnik, amely neve alapján juhkarám, hodály 
lehetett (Schäferhof). 
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A Koppány déli felén a néhány évvel korábban épült, piros kerettel jelzett 
vadászkastélyon kívül egyetlen házat sem találunk, a lakóépületeket jelölő kis 
piros téglalapok itt még teljesen hiányoznak. A miklósvári út két oldalán 
szabályos sorban fákat láthatunk, a kastély feletti dombon gémeskutat 
ábrázoltak, a mai Várhegyen látható három kereszt pedig a kálváriát jelöli. A 
szőlőhegy ekkorra nagyjából már elérte mai kiterjedését, a Várhegy és a kastély 
közötti résztől délre szőlők voltak. 

Az I. katonai felmérés sajátossága, hogy amit a térképen jelkulccsal nem 
tudtak kifejezni, de katonai szempontból fontosnak tartottak, szöveges formában 
a térképekhez csatolták. A leírások az alábbi 8 kérdőpontra adtak választ: 1. A 
községnek a szomszédos helységektől való távolsága órákban; 2. Szilárd anyagú 
épületek; 3. A vizek minősége; 4. Erdők; 5. Rétek és mocsarak; 6. Az utak 
minősége; 7. A környező hegyek; 8. Megjegyzések. 

Tamási esetében a fenti pontokra a következőket tartották fontosnak 
megjegyezni. 1.) Pincehelytől 3 és ¾, Ozorától 4 és fél, Szokolytól 3, Iregtől 2 
és ¾, Kányától 3, Kértől 5, Bedegtől pedig 5 órányi járóföldre fekszik. 2.) Egy 
széles fallal körülvett, erős templom, egy istállóval ellátott, jól megépített 
megye- vagy községháza, azonkívül a mocsár felett fél-negyed órányira egy 
nagyon szilárd építésű hercegi vadászkastély, melyet Miklósvárnak neveznek. 
3.) A mocsár vize posványos, de fogyasztható, szélessége egyenetlen és csak a 
töltéseknél átjárható. 4.) A hercegi erdő Tamási túloldalán közepes növésű, sűrű 
bozóttal van benőve, az utakon kívül nem átjárható. 5.) A mocsárhoz közeli 
rétek nedvesebbek, egyébként azonban szárazak. 6.) Utak vezetnek Ozorára, 
Székesfehérvárra, Dombóváron át Pécsre, Pincehelyen át Simontornyára, 
melyek mind elég jók. Az egyéb fakitermelő és dűlőutak, különösen az erdőn 
keresztül Jováncza, Szakály és Regöly felé vezetők rossz időjárás esetén szinte 
használhatatlanok. 7.) A helység egy jókora fennsík lejtőjén fekszik, az országút 
átszeli, egyik oldalról mocsár veszi körül. 8.) Volt egy régi török erődítménye. 
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