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Tamási szőlő- és borkultúra 1886 - 1905 

 

A Tamási Kalendárium 2015-ös számában összefoglalásra kerültek Tamási 

és környékének szőlőtermesztésére vonatkozó levéltári adatai 1886-ig. A 

témakört most folytassuk az 1886-ot követő 20 év néhány Tamási és az 

Adorjántól Szemcse-szőlőhegyig terjedő egykori szőlőink, már folytonosan 

bővülő feljegyzéseivel, adataival.  

 

1886. szeptember 13. „A nagyméltóságú földművelés ipar és kereskedelmi 

magyar királyi Minisztérium f. évi 48447. szám alatt kelt intézvénye szerint 

tamási községben a phylloxéra fellépte constatáltatván f. évi 9242. sz. alatt kelt 

felhívásom kapcsán tekintetes urat a következőkre hívom fel. …. A járásbeli 

összes vészmentes községek elöljárói a szőllő munkások felfogadása tárgyában 

fennálló rendszabályok szigorú ellenőrzésére újból is s úgyszintén arra is 

utasítandók, hogy a lakosságot a nagyméltóságú minisztérium további 

rendelkezéséig is, a tamásii szőllőhegyeken való átvonulás s az említett szőllő 

területeken való járás kelés veszélyére s egyszersmind tilalmára 

figyelmeztessék. Gyökeres és sima szőllő vesszőknek, rőzséknek, leveleknek 

száraz vagy friss állapotban legyenek azok bárcsak csomagolásra is alkalmazva, 

úgy a szőllőtőke bárminemű egyéb részének, továbbá cserjék, gyümölcs és 

gazdasági facsemetének s átalában a szőllőkben alkalmazott bármely tárgynak 

Tamási község határából való kivitele további rendelkezésig a legszigorúbban 

eltiltandó, s a tilalom ellenőrzésére a községi elöljáróság felelősség terhe alatt 

utasítandó.” 1887 - Dr. Roboz Zoltán éves jelentésében Phylloxera szövetkezet 

létrehozása kapcsán: „Leszámítva a fent felsorolt 5 községet, melyeknél a 

védekezés a helyi érdekű szövetkezetek terhére hajttatik végre, az infiniált 

községek - 5 - és Tamási azok, hol a baj még eddig szemmel láthatólag kis 

mértékben van jelen, s a mely községekben a vészlepett, a vármegyei alap 

terhére szénkénegesíteni ajánlok 1887 tavaszán.” 1888 - Hesz Pál jegyző 

indítványa elhatároztatott, hogy a községi elöljáróság a butellázókkal fizetendő 

fogyasztási adókra nézve új egyezséget kössön, esetleg borkészleteiket vegye 

fel, s leszámolás után terhükre mutatkozó fogyasztási adót szedje be. - Szalai 

Ignácz községi bíró előadja, hogy némely szőlőhegyi lakosok a község 

tulajdonát képező legelőföldből kisebb-nagyobb területet elfoglaltatnak úgy, 

hogy most már többszöri figyelmeztetései is eredménytelenek. Kéri a közgyűlést 

az illető helyeken a felmérés mérnök által eszközöltetni, s az elfoglalt községi 

földterületeknek esetleg per útján leendő visszaszerzése iránt a szükséges 

további lépéseket megtétetni - egyhangú megbízás, hogy az illetők költségére a 

felmérést egy mérnök által eszközöltesse, s azokat kiknél elfoglalás fölelletik a 

jogtalanul elfoglalt földterületek visszaadására, illetve előbbi állapotban leendő 

visszahelyezésére esetleg per útján is kényszerítse. - A szőlőhegyek 

benépesülésével az ott lakók gyakran látogatták a szomszéd erdőket - hol fáért, 

hol vadért. A rendeleti tiltás ellenére - a szegénység növekedésével - a 
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kihágások folyamatosak voltak. Pl.: május 6. „Majsai bérlő mezőőre N. Pálnak, 

K. Berta tamási szőlőhegyi lakos ellen vadászati kihágás miatt tett feljelentése 

folytán 41/… szám alatt hozott ítéletét, fellebbezés folytán felterjesztem 

(Tekintetes Alispán Úrnak!)”. június 13. „Jelentem miszerint H. János és T. Pál 

csendőrökből álló járőr f. hó 12.-én Ny. Ferenc és N. János tamási (kosbai) 

szőlőhegyi lakosoktól egy-egy db egy csövű fegyvert elkoboztatott, mivel 

fegyver adót nem fizetnek és engedélyük nincs. A két fegyvert ezennel a Tek. 

címnek átadatnak.” 1890 - A községi bíró jelenti, hogy a szőlőhegyi birtokosok 

a községi legelőből kisebb-nagyobb területeket elfoglaltak, mely elfoglalások 

már mérnök által megállapítatva is vannak. Az elfoglalt területek iránt a 

közgyűlés intézkedését kéri. Elöljáróság megbízása: illető felek felszólítása az 

általuk elfoglalt területek önkéntes visszaadására. A már felmerült költségek 

megfizettetése, ha nem akkor per útján behajtás. - Tamási község kérelme: a 

vármegyei szőlőtelepen egy környékbeli szőlőmíves a szőlőmunkákban 

kitanítható legyen. Kéri továbbá nevezett község elöljárósága egy oltásban jártas 

egyén, ki az ottani telepen több napon keresztül oltásokat végezne, de költsége 

ennek is a phylloxéra alap terhére essék. 1891 - A szőlőhegyi lakosok által 

elfoglalt területen azok kimérése után, azonnal árkokat húzat az elöljáróság. - Az 

Eszterházy hitbizomány az ozorai és dombóvári uradalomhoz tartozó korcsma 

épület, tehát a Tamási községben lévő vendégfogadó, kis-korcsma és boltház 

nyilvános árverésen, örök áron eladatni fognak. Mivel Tamási járási székhely, 

forgalmas, más épület nincs, a nagyvendéglő megvételét indítványozza a 

képviselő testület, szavazás: 22 igen, 7 nem. - Tamási községben egy amerikai 

vesszőtelep létesítetett, melyben azonban egy részben hazai szőlővesszőt is 

ültetett ki. Vélemény: ezen hazai szőlővesszőnek példaszerű, sikeres 

szénkénegezésével sikerülne a lakosságot a szénkénegezés hasznos voltát 

meggyőzni a szőlőtermelőket, a szénkénegezésre buzdítani. Kérik a szükséges 

anyagot a géppel együtt a vármegyei phylloxéra alap terhére beszereztetni és 

rendelkezésre bocsátani. (A Tamási bíró megkeresése a PB elnökéhez.) - 

Elöljárósági előterjesztés a községi szőlővessző telepen alkalmazott vinczelléri 

állás szervezése és fizetésének megállapítása iránt és pedig akként, hogy ezen 

vinczelléri állás, a faiskola-kertész állással egybe köttessék, s a fizetés ezen 

egybekapcsolódó 2 állás után határoztassék meg. Elfogadván az állás egyesítése 

határozatilag kimondatik: évi javadalmazásra 120 Ft állapíttatik meg + utasítás 

ezen állásnak egy alkalmas szakegyénnel leendő mielőbbi betöltése iránt. 1893 - 

Szőlőtelepi vesszők eladása, szavazás: 21 eladás mellett, 12 ellenne. Nyilvános 

árverésen a legtöbbet ígérőnek adatassék el. A vesszők lemetszésére közülük 2 

főt küldenek ki. - Jegyző indítványozza, hogy a községi permetező gépeknek 

egyesek általi használatára bizonyos díjak határoztassanak meg - 1 napra 20 kr, 

félre 10 kr, minél fogva a jövőre csakis a díjak fizetés kötelezettsége mellett lesz 

használatra kiadható. - Községi szőlőtelep termésének eladása iránti intézkedés 

árverés útján, 3 kiküldöttel, mely eljárás eredményét jelenteni kell. - „Alulírott 

Tamási nagyközség elöljárói immel igazoljuk, hogy a vármegye tekintetes 



3 
 

phylloxéra biztos úr által kirendelt Dubrovitz István folyó évi július 12-étől a 

mai napig községünkben a zöld oltást tanította.” 1894 - Elöljáróságtól Gőgös 

János és társai szőlőhegyi lakosoknak kérvénye, melyben kérik, hogy a 

szőlőhegyi lakosok által a szőlőhegyi kisbírónak adott évi fizetés a jövőben a 

községi pénztárból fedeztessék. Miután a kisbíró a községi pénztárból 

meghatározott évi fizetést kér, a közgyűlés a folyamodók kérelmét 

teljesíthetőnek nem találja, s ez okból folyamodókat kérelmükkel elutasítja. 

1895 - Jegyzői előterjesztés a mezei kihágások okán befolyó pénzbüntetéseknek 

egy bizonyos részének a mező őrök részére való kiszolgáltatása tárgyban. 

Előterjesztés folytán a mező- és hegyőrök szerződményében biztosított fizetés 

emelése, és az illetőknek szolgálataik tételében nagyobb buzdítása czéljából 

határozat a kihágás után befolyó pénzbüntetésekből a pénztárt illető összegek 

fele része (50 %) az illető feljelentő mezőőröknek kifizettessenek. - 1895-re a 

phylloxéra kártétele folytán 440 kat. holdra csökkent a szőlőterület Tamásiban 

(1887 - 536, 1892 - 601 k. h.). 1898. december 30. Mező- és hegyőr választás. 

Hegyőrré: Öregvárhegyen: Tolnai M., Kovács J., Újvárhegyen: Kurucz Gy., 

Öreghenyén: Kovács A., Újhenyei hegyen: Gábor J., Szurok- és Szarkahegyen: 

Májer Gy., Adorján- és Kobakhegyen: Kovács István tamási lakosokat 

választják meg. 1902 - Tamásiban bizományosi szénkéneg raktár létrehozása. 

Örömmel veszik az esküdtek, mert messziről sokan nem hoztak szénkéneget. A 

Buhini pincét e célra felhasználhatják - fecskendők, hordók tárolására havi 

számadással, erről jelentést küldenek. 1904 - Szőlőhegyi küldönc fizetés 

emelése: Már 500 lélek lakik a szőlőhegyeken. A küldönc kézbesítésért 

levelenként 4 fillért kér. Fizetését 200 Ft-ra emelik, de a továbbiakban a 4 fillért 

nem kérheti levelenként. - A hegyőrök forgópisztolyai használhatatlanok, ezért 

újak beszerzését kérik, ezt engedélyezik is. 1905 - Az év folyamán több tűzeset 

történt. Február 24.-én 2 présház égett le bosszúállás szomorú eredményeként - 

Csajági Györgyé és Kurdi Györgyé.
 

Kurdi Tibor 

 

Források: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárának Évkönyvei és 

dokumentumai, Papp István, Vitéz Tarján Jenő és dr. K. Németh András 

helytörténeti írásai. Az írás: Tamási kalendárium 2016, felelős szerkesztő: 

Örményi János, 89-90. old.) 

 


