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Tamási szőlő- és borkultúra 1787 - 1836 

 

A Tamási Kalendárium 2013-as számában összefoglalásra kerültek Tamási 

és környékének szőlőtermesztésére vonatkozó levéltári adatai 1786-ig. A 

témakört most folytassuk az 1786-ot követő 50 év néhány Tamási és az 

Adorjántól Szemcse-szőlőhegyig terjedő egykori szőlőink, már folytonosan 

bővülő feljegyzéseivel, adataival.   

 

Az 1788-89-es adózási adatok szerint Tamásinak 1022 kapás nagyságú és III. 
osztályú minőségű szőlőterülete volt. Egy 1798-as Esterházy levéltári leírás 
szerint: „szőllőhegye ezen helységnek vagyon, az itten termeni szokott bor jó 
qualitasu, és az pinzteheli borral vétettethetik egy classisban.” Farkas Páll 
naplója szerint: ,,1801. július 26 - Szent Anna aszony napján a szörnyű jég esső 
el verte a szőllő hegyeket, igen kevés bor lett. 1802: A szőllők ámbár későn 
fakattak ki, de Szent Iván nap előt 3 héttel el vírágoztak és joll termettek voltak, 
sok bor lett, jo borok. 1805: A szöllöket meg verte a jég. Ami jégtül meg 
maradot szöllö fej, el rothadot a sok essőktül, és szörnyü rosz savanyu borok 
termettek, és még is 5 forént volt akójja: és még is a város vett 709,75 akót 
(38128 l) a f5 fízetet ki a gazda a cássábul 3548f 75k.” (1 akó = 53,72 liter). Az 
urbárium 1806-os módosítása szerint egy jobbágytelekhez 8 kapás (4800 
négyszögöl) szőlő tartozott. Azok a jobbágyok, akik szőlőt birtokoltak Szent 
Mihály naptól Szent György napig árulhatták borukat. Farkas Páll: 1807. 
szeptember 5 - ,,Fa madzaggal (mogyorófavessző abroncs) keményen által 
szoríttattam, tölgyfa (hordó) árnyékában, mint tömlötzben laktam, nagy erőmet 
(erős alkoholú bor) onnét ha ki botsájthattam, nem volt az a Sámson, kit földbe 
nem tsaptam. (Mi ez? A Bor.) November 5 - A város meg vette Várhegyen 
Torma Imre szőllejét, a hol is nagy hoszu píntzét ásotott Gőgös János város 
gazdájja és Nagy Ignátz bíró - 110f, Az az volt hozzá 4 ölles (7,6 m) píntze: 
ásottunk hozzá 8 1/2  öllet (16,15 m), summa 12 1/2  öllet (23,75 m) - 14f, külsejét 
nagyobbították - 6f, ín summa - 20f, Kőmíves az oldalát fél ölnyíre téglával 
fölrakta - 2f. (1 öl = kb. 1,9 m). 1808. szeptember 15 - A szöllő hegyeket a jég el 
verte mind, és ígen kevés bor lett ezen esztendőben, a bor dézma let pro nona 
(kilenced - a földesúrnak) 394 akó (21166 l) , nona et decíma (tized - az egyház 
javára) 247 akó (13269 l) summa 418 akó (22455 l), de ennek oka nem volt a 
jég verés anyíra, hanem a tavaszí nagy szároz hídeg fagy, és a szöllö 
vírágzáskor, a sok esső járás. Taval volt az oskola szöllőben 170 akó (9132 l) 
bor, az ídén let 26 akó (1397 l) bor.” 1819-ben elkészül a tamási takácscéh 
feliratos céhkorsója (boroskorsó), mely mai is! látható a Helytörténeti 
Gyűjteményben. 
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Az 1828-as összeírás szerint szőlő: „a Termő 
pozsonyi mérőben szám szerint: 528, b: 
Jövedelmet hoz 1 pozsonyi mérőre vetítve: 364 
Rft. 28kr, c: Kapást foglal magában szám szerint: 
781, d: Kapás után terem csöbör szám szerint:1562 
(64092 l, 1 csöbör kb. 52 l), e: Az 1 kapás 
termésének átlagos folyó ára: 1770 Rft. 16 kr. Még 
ez évben Szalay Antal így ír: „Tamásiban nem jó 
fehér bor terem, mert legnagyobb gondviseléssel 
sem lehet két, három esztendőnél tovább tartani, a’ 
közönséges lakosoknál pedig Julius Augusztusban 
mind megfordul: hanem veres borai jók, de azok 
sem általjában, az úgy nevezett Henyei, Várhegyi, 
a többit megelőzi.” Ugyan Ő 1830-ban „Tamási 
Mezőváros esmértetése” során Tamási határairól: 

„… t. i. a' vizen túl az úgy nevezett Szarka hegyet, melly szőllő-vesszőkkel 
vagyon ültetve, … a) Odorján; nagyobb része erdő és szőllő ezen pusztának, b) 
Henye; melly felsőre és alsóra osztatik, igen hasznos 's termékeny határ, … s 
szőllőkre oszlik, melly jó borokat terem. Akármi volt légyen hajdan, most 
lakatlan puszta, 's egyik helyesti hegye ormán csinosan épült kápolna 
diszeskedik a' szőllő hegyek közt, … d) Kosba; ezen a' Pusztán volt a' hajdani 
Tamási vár, és díszlik a' mostani Miklós vár; ennek bal Kosba többnyire szőllő 
hegyekből, erdőkből, 's kevés szántóföldekből áll.” A szőlőművelésről: ,,A 
Tamásiak többnyire földmmivelésből élnek, 's mivel felette nagy telkeket 
foglalnák el szőllőhegyeik, azok is, kik mesterségeket tanultak, földmivelés 's 
szőllő munkával töltik idejeket. Itéletem szerint annyi szőllő'hegyek tökéletes 
mivelésére, mind minő kiterjedt a' Tamásiaké, még kétszer annyi erő kellene, 
vagy legalább is még annyi míves, 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 (10744 - 16116 l) 
adnak, itt jó termés legyen, ha hatvani vagy százat nyújtanak.” A 

borértékesítésről: „A tamási közösségnek valamint semmi különös szabadságai 
nincsenek, úgy terheik sem elviselhetetlenek. Bort szokás szerint fél esztendeig 
Mihálytól györgyig árulhatnak a ’ magok házában. … A' mondottakból kitet-
szik: hogy a' Tamási szorgalmatos gazdának egy szóval semmiben sincs 
szüksége; van kenyere, bora, fája, legelője, épület-fát ad az uraság pénz nélkül, 
fedélnek verhet nádat, - minthogy itt a' csépelés s szalmával fedés nincs 
divatban, szóval a’ Tamási jobbágy tízszerte szerencsésebb sok hazánk részein 
lakó polgároknál.” A vadkárról: ,,A Tamási jobbágyok a' tolvaj vadászatot nem 
szokták követni, - mint a' szomszéd helységbele lakósoktól naponként csak nem 
hallani, - a' miben pedig könnyű módfok lehetne, kivált kemény teleken, midőn 
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bemennek pinczéikbe, pajtáikba, szőlő-hegyeiket, mezeiket csapatonként járják, 
melly kár pótlás sem kevésbe kerül sokszor az uraságnak; most azomban kevés 
kalézol (csavarog, kóborol) kívül az erdőkön, mert többnyire azokat törekesznek 
kiirtani.” Egy 1832-es hagyatéki leltár szerint: „Kosbai 5 vágó szőlő présházzal - 
530 forint, 2 kád 28 akó - á 24 k - 11 forint 12 korona, bocskás - 1 f 30 k, 1 
csöbör  - 30 k, 1 vasas tötike - 1 f, 1 fertályos - 15 k, 1 kapa - 30 k, 1 köszörűkő 
- 1 f 30 k, vonyószék - 15 k, görbe vonyókés - 15 k, 1 czirkalom (abroncsvas) - 
6 k, bocskás - 30 k, hordók 7, 5, 4, 5, 5, 5, 5 = 36 akó á 24 k - 14 f 24 k. 
Összesen 561 f 52 k. Bor 5, 5, 7, 5, 7 akó á 2 f 30 k = 22 akó bor - á 2 f 30 k - 50 
f 6 k.” Az 1835/36-os felmérés szerint a szőlőterület ekkor 918 kapás, azaz 344 
kat.h.  

Kurdi Tibor 
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