
Haza múltban 37. 
 

Miklósvár uradalmi leírása 1798-ból – II. 

 
Decemberben tettem közzé Tamási 1798-as leírását az Esterházy család 
Esterházy család hercegi levéltárának anyagából. Már akkor említettem, hogy az 
ekkor még különálló, de mára Tamási határába olvadt puszták leírása önállóan 
szerepel. Ezek közül most Kosba leírását adom közre, amely ekkoriban 
lényegében a miklósvári kastélyt és a vadaskertet jelentette. A közlés során az 
előző cikkben foglaltakkal hasonlóan jártam el, ezért itt nem írom le újra a 
szöveg javításának módját. Íme a leírás: 
 
      „Kosbán találtatik egy ékesen fölépült vadászó épület, mely is 

Miklósvárának hívattatik, találtatik benne a konyhával és spaissal együtt (…) 17 

lakó alkalmatosság. Ezen épület alat vagyon egy tágas pintze, ugyanezen 

kastélynak vagyon egy tágas padlása is, melyre amidőn szűkség magával 

hozza[,] kukoritza és gubats öntetni szokott. Ezen várban lakik mostanság egy 

özvegy jágerné [vadászné][,] kinek gondviselése alá ezen vár és abban található 

mobiliák [bútorok] bízva vannak, ezen várnak egyik szegletében vagyon egy 

szivárványos kút; iten ehez vagyon még egy 18 lóra való[,] jó materialékbul 

[anyagokból] fölépült istálló, és 6 hintóra való kotsiszin, ezek padlására is 

szükség üdejében kukoritza öntetteni szokott. 

      Ezen vár előtt napnyugoti ejszak felül 13[,] more patrio [ősi módon] fölépült 

házatskák vagynak, (…) ezen házatskáknak conservatiojára [fenntartására] 

mindazonáltal az uraságh a szükséges materialékat kiadja, ingyen, ellenben a 

lakosok is a szükséges reparatiot [javítást] ingyen meg tenni köteleztetnek. (…) 

Még is vagyon itt az uraságnak Koppány vizére dűlő téglakementzéje, félszerje, 

és az téglásnak egy igen parragi lakása, ezen téglavetöbűl ezek előtte az 

eladattott téglákért béjött legalább 300 f[orint], de ezen jövedelem ennekutána 

egynehány esztendökig, még tudniillik a vadkert egészlen téglafallal bekerítve 

lészen, elmaradni fog, minthogy minden kiégetett tégla oda szükséges lenni fog. 

      A vadaskert előtt vagyon egy tágas árokkal és élő fákkal békeréttetett 

veteményeskert, mely a valdbereiter [erdőkerülő] Miltenperger Györgynek 

[1]793ik esztendőben Fabrinyi Antal inspector [intéző] úr által oly föltétellel 

általengedtetett hogy ama kertbül említett valdbereiter a m[éltósá]gos 

uraságnak konyháját a nagy vadászatoknak alkalmatosságával mindenféle 

zöldségekkel provideálni [ellátni] köteles legyen. Ezen kertbül [1]798ik 

esztendőben a miklósvári vár őrzőjének egy darabb kimetszetett. 

      Mindjárt ezen kerttel megütközik az fölső vadaskert, (…) ezen vadaskert 

mostanság palánkokkal békerítve vagyon, benne [1]799ik esztendőben eő 

hertzegség kegyes rendelése szerint kezdettetni fog téglafallal bé keréttetni (…). 

Az múlt [1]798ik esztendőben az vadaknak árábul béjött (…) 800 [forint]. 



Ezen pénz az vadkertnek keréttésire ugyszintén azon pénz, mel ennek utána 

béjőnni fog, fordettatni fog, és azon föllül egy krajtzár sem. Ez vadkertben 

találtatik egy jágerház jo materialékbul föl állítva, foglal magában 2 szobát, egy 

konyhát, és 2 kamarát, ezen házban lakozó két försterek [erdészek] használnak 

egy tágas veteményeskertet is, még is ezen háztul nem messze találtatik ezen 

erdeiken kívül, kikbül a sanyaru télben sok el veszett, találtatnak még szarvasok, 

dámvadak, és őzek is. 

      Kosbán[,] amint az út Miklósvárba vezet, jobb kéz felül az valdbereiternek, 

és ispánynak egy-egy káposztáskertje vagyon.” 
K. Németh András 

 

Felhívás! 

 
Kérem, hogy aki bármit tud a mellékelt fényképen látható idős 1848-as honvéd 
személyéről, jelentkezzen Örményi Jánosnál (illetve az, aki a képet Örményi 
Jánosnak beadta)! Kérem továbbá, hogy ha valaki rendelkezik az 1848-as 
forradalommal kapcsolatos, Tamási vonatkozású dokumentummal, tárgyi 
emlékkel vagy szájhagyománnyal, ugyanott jelezze azt!  
 

 
 

Köszönettel, K. Németh András 


