
Haza a múltban 52. 

 

Régi leírások Tamásiról III. 

 

A régi leírásokat Egyed Antal plébánosnak, a megyei Honismereti Egyesület 

névadójának 1828-as megye-ismertetőjével folytatom, aki egy évvel később a 

megye településeihez eljuttatott kérdőív segítségével a megye részletes 

leírásának elkészítését is tervbe vette (a tamási elöljáróság válasza nem maradt 

fenn). A másik idézet szerzője, Fényes Elek a statisztika tudományának egyik 

hazai megalkotója volt, a 19. század középső harmadában több, szótár jellegű 

művet alkotott. Leírása nemcsak Tamási képére és gazdaságára, de történetére és 

első ízben a miklósvári kastélyra valamint a vadasparkra is kitér. 

 

VI. Egyed Antal leírása, 1828 

 

„Tamási, a’ Kapos mellett fekszik emelkedettebb helyen. A’ víz’ tulsó részén 
meneteles szölö hegye, melly jó fejér bort terem, és rengeteg erdöje, hol sok 
’vadak legelésznek, kellemes kilátással bájolnak. Eszterházi Herczeg’ Jószága, 
az Ozorai Uradalomhoz tartozik. Lakosai Magyarok és Katholikusok. Vagyon 
benne 296 ház, 169 Szesszio, és 2524 lélek. Roppant Temploma a’ város 
közepén áll és messze ellátszik. Szántóföldei és rétei jók. Fája és nádja elég 
vagyon. Négy országos vásár esik benne esztendönként. A’ szántásvetésen kivül 
szölö mivelés, és marhatartás élelmök’ forrása. Általellenben szemközt magosan 
egy régi sáncznak düledékeit láthatni; odább Miklós’ vára gyönyörű fekvésével 
mulattya a’ szemeket. Itt szokott a’ Herczeg vendégeivel vadászat 
alkalmatosságával megszállni. Fellebb a’ vadkert falai láttatnak, mellyek 
hegyen völgyön húzomosan nyúlanak.” 

 

Forrás: Egyed Antal: Nemes Tolna Vármegyének Topographiai leírása. 

Tudományos Gyűjtemény 1828, VI. 52. 

 

VII. Fényes Elek leírása, 1851 

 

„Tamási, magyar m[ező]. v[áros]., Tolna vmegyében a Koppány bal partján, 
2838 kath., 25 ref., 24 zsidó lak., és 164 3/4 egész urb[arialis]. telekkel. 
Nevezetességei közé tartozik e városnak a dombra épült kath. szentegyház, 
vármegyeház, az igen jól elrendelt nemzeti oskola. Ugyanis Németh Pál, 
Tamásinak 31 esztendeig volt elfelejthetlen plébánusa, az oskolamester 
fizetésének nagyobbitására 2000 frt, szegény gyermekek ruházatjára és 
könyvekre 100 forintot hagya végrendeletében. 
Határa magának a városnak kicsiny; de a hozzákapcsolt Odorjány, Henye, 
Fornád és Kosba nevü pusztákkal igen is tágas, s a természetnek sok javaival 
gazdagon megáldva. 



A Koppány vize bal oldalán csak szántóföldje; rétje van; hanem átellenben a 
jobb parton elnyúló hegylánczon roppant szőlőhegyet bir, melly a lakosok 
számához képest olly tágas, hogy körülbelől olcsóbb szőlőt már alig lehet venni 
mint itt. Egyébiránt fejér bora nem tartós, a vörös jobb. Erdeje hasonlókép e 
hegy ormát és oldalait takarja, s ebből a lakosok ingyen kapnak tüzifát. 
A most emlitett hegynek Tamási felé kinyuló ormán feküdt hajdan régi vára, 
melly 1777-ben puskaporral hányattatván széjjel, már most maradványit is alig 
láthatni. A Héderváry nemzetség egy ága magát e várról nevezte el, s a sokáig 
virágzó Tamásy családnak ős atyja leve. E nemzetség kihaltával minő 
viszontagságok érték e várat; azt sűrü homály fedi, mert h. Eszterházy Pál 
ennek, a Törökök kiüzetése után lépett birtokába I. Leopold kegyelméből. 
E régi vár tövébe van épitve a h. Eszterházy diszes, négyszegletü vadászkastélya, 
30 csinosan kifestett szobával, s ebben szoktak összegyülni a herczegi magas 
vendégek, az itt tartatni szokott hires vadászatokra. Ugyan is van itt két herczegi 
vadaskert: az egyik 600, a másik 240 holdnyi kiterjedéssel, ezenkivül a disznós 
kert 50 holddal, hol csupán vaddisznók tartatnak és szüntelen kukoriczáztatnak. 
A nagyobbik vadaskert olly magas kőfallal véteték körül, hogy a szarvasok ki ne 
ugrálhassanak. Ezen kertek egész környéke tilos és 8 helység határaira terjed ki, 
s ugyan annyi osztályra szakittatik. E roppant térség legalább tesz 25 ezer 
holdat, s hegyes ligetes, ezer változatokkal gyönyörködtető erdőkből áll, 
mellyben a nagy vadak széthintve százanként legelésznek, annyira, hogy az utas 
őket messziről szarvasmarha csordának gondolná. Mennyi számmal legyenek e 
vadak, az titok.” 

 

Forrás: Fényes Elek: Magyarország geographiai szótára. II. Pest 1851, 172-173.) 

 

K. Németh András 


