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Tamási szőlő- és borkultúra 1837 - 1886 
 

A Tamási Kalendárium 2014-es számában összefoglalásra kerültek Tamási 
és környékének szőlőtermesztésére vonatkozó levéltári adatai 1836-ig. A 
témakört most folytassuk az 1836-ot követő 50 év néhány Tamási és az 
Adorjántól Szemcse-szőlőhegyig terjedő egykori szőlőink, már folytonosan 
bővülő feljegyzéseivel, adataival.   
 
1836-tól 1840-ig külön, név szerinti kimutatást vezetnek szőlőhegyenként, a 
gazdák által az Esterházy hercegnek, szőlőterület használat után fizetendő adóról 
(census). Az 1841 és 1852 közötti szőlő adás-vételek, cserék (196 db) adatai 
alapján az alábbi tárgyak voltak a présházakban: 169-nél volt pince (86 %), 13-
on volt présház lakházzal (7 %), 1 helyen volt az épület zsuppal, illetve náddal 
pinceszegésre (1 - 1 %), 1 esetben írtak le szobát és konyhát (1 - 1 %), 1-nél volt 
pajta (1 %). 11-ben volt asztal (6 %), 6-ban pad (3 %), 4-ben szék (2 %), 1-nél 
volt csapos korsó és csapos fazék (1 - 1 %), 1 helyiségben volt noszolya 
(szalmazsákos ágy - 1 %). 2-ben volt gyalogszék és fogas (1 - 1 %), 2 helyen 
volt korsó, üvegpohár (1 - 1 %), 1 pincénél volt vödör (1%). 147-ben volt kád 
(75 %), 124-ben volt prés (63 %), 122-ben volt csöbör (62 %), 76-ban volt 
bocskás (kb. 100 l-es faedény - 39 %). 37-ben írtak le törkölyös hordót (19 %), 
42-ben volt tőtike (21 %), 4-ben káforka, sajtár (fertály - 2 %), 3-ban pálinkás 
hordó (2 %), 2-ben volt hébér és vasas csöbör (hordó) rúd (1 %), 1-ben 
bádogtölcsér, vödör (1 %) illetve 2588 akónyi űrtartalmú hordót rejtettek a 
présházak, pincék. Egy tamási házatlan zsellér szőlőjének és a présházban 
található edényeknek és egyéb javainak - halálozás utáni -, számbavétele során 
1850-ben az élet mindennapos tárgyai a következők voltak: 1asztal, 1 pad, 
1rossz láda, 1 nyoszolya (ágy), 1 létra, 3 új zsák, 3 rossz zsák, 1 hombár, 1 
zsíros véndely, 1 vessző véka, 1 sütő teknő, 1 falon lévő fogas, 1 fejsze, 1 vas 
fazék, 1 balta, 1 véső, 1 fúró, 1 vízhordó sajtár, 1 káposztás tung (faedény) és 1 
szapuló. Fényes Elek 1851-es leírása szerint: „A Koppány vize bal oldalán csak 
szántóföldje; rétje van; hanem átellenben a jobb parton elnyúló hegylánczon 
roppant szőlőhegyet bír, 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.” Egy 1851-es büntetés szerint: „Nyirő István, mert a 
hegybíró Varga Lászlónak engedetlenkedett és motskos szavakkal illette - 2 
váltó forintot fizet.” A születési és halotti anyakönyvekben 1852-től - helyként -, 
külön kezdik bejegyezni a szőlőhegyi lakosokat „Tamási in vineis” vagy „in 
vinies” (szőlőhegyi) szavakkal. Csőszök felfogadása során a bérük minden egész 
helyből vagy pedig minden ¼ folytán 1 kéve búza és minden ¼ föld után 1/8 
csutás kukoricából, minden Rétföldből 1/8 csutás kukorica,a hidakra és kutakra 
ügyelni és rendben tartásra kötelességük ügyelni és rendbe tartani. „Én ….. 
esküszöm az ellő Istenre … St. háromságra, hogy a Városunkban elhatároztatott 
Csőszi kötelességünknek megfelelni fogunk … mindenkit akit káron találunk a 
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Tamási Elöljáróságnak feljelenteni fogunk, magunk hasznára soha nem fogunk 
ártani. Történt 1852 február 8-án az elöljáróság előtt.” A Vallomány v. 
telekkönyv szerint Odorjány, Kobakhegy 55 hold 5,6 négyszögöl (II. osztály), 
Henye 165 h 16,1 n. (I.), Szurokhegy 86 h 11,4 n. (I.), Szarkahegy 40 h 7,7 n. 
(III.), Kosba, Dorombos, Wárhegy 139 h 14,9 n.(I.). 1855 - „A Város 
Korcsmájának 1855. évi Szent György naptul kezdve 1856. évi Szent György 
napig úgy, hogy a Városnak egyik pinczéje az úgy nevezett Buhin pinczékből és 
pedig a felső pincze a Város Korcsmájához hozzá adatik - azon kivűl a Város 
kötelezi magát a Város Korcsmájánál levő pinczét megépíttetni - és kővel 
kirakatni - és pedig a Tavassza nyomban - kiadta a saját bor mérése mellett - a 
legtöbbet igérő Takács Jánosnak 271 ft-ért.” 1857-ben az Elöljáróság 57 
helybeli jó módú, közép és szegény sorú lakosságbeli személyzettel ugyanezen 
1857. évben a szőllő megváltására nézve tett egyezkedés folytán 
tanácskozmányra összeülve a szőllők osztályozásárul „a, A Szőllők 6 osztályba 
osztályozzanak: két I., két II. és két III. osztályba, b, az osztályozáshoz 6 
becsületes helybéli egyén megválasztatik, c, fáradozásokért egyenként és 
naponként 24 pengő Krajczár napidíj rendelve.” 1859-re elkészül Tamási 
kataszteri térképe. Az első kataszteri térképek olyan a földadókivetés alapjául 
szolgáló, a földbirtokviszonyokat a községhatárok szerint feltüntető 1:2880 
méretarányú térképek, mely a község területén fekvő valamennyi birtoktestet, 
parcellát dűlők és művelési ágak szerint ábrázolja. Ábrázolják még a belső 
telkeket, valamint a községhatárokon belüli különböző utakat (dűlőutakat), 
folyókat, hidakat, épületeket és építményeket, és tartalmazzák a határ 
névanyagát is (dűlőnevek). A térképek ma rendkívül jelentős források 
nyelvészeti, történeti, agrártörténeti, településtörténeti és település földrajzi, 
valamint néprajzi szempontból. Alkalmasak a szőlőművelési ágra, épületre, 
beépítettségre és elhelyezkedésre vonatkozó megkülönböztetésre, mert eltérő 
alapszíneket használtak. A térképen zöld színnel a kaszálókat, bekötő utakat, 
halvány sárgával a főbb utakat jelölték. A piros számok a földterületek helyrajzi 
számát, míg a fekete számok a tulajdonos telekkönyvi számát jelölték. A világos 

rózsaszín a szőlőket, míg a sötétebb az 
épületeket, pincéket jelöli, de 
természetesen nem hiányzik a térképről a 
szőlőművelési ágat jelölő stilizált 
szőlőtőke sem.  A középső részen jól 
láthatóan kirajzolódnak az egymás 
mellett elhelyezkedő épületek, kaszálók 
és szőlőterületek. A területnagyságtól 
függően feltüntetésre került a föld 
használójának neve és lakóhelyének 
megnevezése is. A Donátus szobor 
környékének térképrészlete 1859-ből. 
Forrás: TMÖL - Kataszteri - 75.  
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1863-ban a szőlőterületek - pénzbeli megváltással -, a gazdák tulajdonába 
kerülnek: „A szőllő váltság tárgyában tartott tanácskozmány alkalmával a szőllő 
birtokosok által következő határozat hozatott: 1. Henye hegyi szőllőbirtokosok 
szőllőjüket megváltják maguk minden más szőlőhegy segélye nélkül. 2. Szurok 
hegyi szőllőbirtokosok megváltják szintén maguk. 3. Szarka hegyi 
szőllőbirtokosok saját hegyüket megváltani nem kívánják. 4. Várhegy, Adorjáni, 
Kosba és Kobakhegy szintén ön erejükkel megváltják. 5. ... elhatároztatott, hogy 
a szőlőváltság holdakra 38 Ft pengő, azaz harmincnyolc forint pengővel 
számítják ki.” Leírása Tamási adóközségben lévő dűlőknek és mezőknek (1871. 
május 30.). „Egyéb tulajdonságok melyek a dűlőket jellemzik: Adorjáni és 
Kobak szőlőhegy - II. o. Ezen osztályban a szőlők lejtős és dombos nyugati 
fekvéssel bírnak, a szélnek s dérnek kitéve. Henyei szőlőhegy - I. o. Ezen I. 
osztályban a szőlők lejtős és délkeleti fekvéssel bírnak és középszerű években 
középszerű bortermést adnak. Szuroki szőlőhegy - I. o. Ezen szőlők hasonlóak 
az előző szőlőhöz. Szarkahegy - III. o. Ezen szőlők egy átalyában északi hegy 
oldalakon fekszenek, a dereknek kitéve savanyú bort teremnek. Kosbai 
szőlőhegy I. o. A szőlők hasonlóak a henyei szőlőkhöz. Várhegy - I. o. A szőlők 
hasonlóak a henyei szőlőkhöz. 1872 - Hegypásztor felfogadás a henyei  hegyre: 
„Henyei hegyre 872 április 24-től 873 április 24-ig vagyis egy évre hegy 
pásztoroknak fel lettek fogadva Gőgös József és Torma  György, fizetésük: a, 
minden hold szőllő után 1/8-ad gabona fele részben búza, fele részben rozs, 
továbbá b, minden hold után tíz krajczár rézpénz. Azok pedig a kik kün laknak a 
hegyen tartoznak fizetni holdjára 30 kr. Minden kárért a pásztorok felelősek, 
úgy azért a szőllőn belül eső kárra ha kipuhatolni nem képesek - tartoznak 
sajátjukból azt megtéríteni - minek biztosítására lekötik minden vagyonukat.” 
1882 - Mintatér leírás részlet: Várhegy - termőréteg mélysége: 1,5 láb, leírása: 
barnás színű, homokos homag, altalaja: mint a feltalaj, lekötöttebb és csekély 
mésztartalmú. Lejtése, nedvességfoka és egyéb tulajdonságai: kedvező fekvés 
kelet és északnyugatnak lejtős. Közép tőkeállás, közép, jó minőségű bort terem. 
1885. május - Szőlőhegyen lévő házak számozása: „A szőlőhegyen lévő házak 
számozása elhatároztatván arra egy bizottság választatott. (Nevek) 7 fő, mely 
bizottság tartozik eljárásáról a legközelebbi gyűléshez jelentését beadni, továbbá 
határoztatott, hogy a számozási költséget a községi pénztár födözze.” Július 31 - 
Tamási község elöljárójának phylloxéra jelentése a szolgabíró úrnak a vészről: 
„van szerencsénk hivatalos tisztelettel jelenteni, miszerint Tamási község 
területén az összes szőlőhegyek megvizsgáltatván a szőlővesszők mind 
egészségesnek találtattak, így a phylloxéra jelenléte nem constatáltatott.” Majd 
1886. …..  

Kurdi Tibor 
 

Források: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárának dokumentumai. Az írás: 
Tamási kalendárium 2008, felelős szerkesztő: Örményi János, 118-120. old.) 
 


