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Tamási sz l - és borkultúra 1906 - 1925 
 

A Tamási Kalendárium 2016-os számában összefoglalásra kerültek Tamási 
és környékének sz l termesztésére vonatkozó levéltári adatai 1905-ig. A 
témakört most folytassuk az 1905-öt követ  20 év néhány Tamási és az 
Adorjántól Szemcse-sz l hegyig terjed  egykori sz l ink, már folytonosan 
b vül  feljegyzéseivel, adataival.  

 
1906. Képviselőtestületi jegyzőkönyvben az Esküdtek között (I. - XII.) XII. 
Hajdics József mellett ifj. Fiola Pál szőllőhegyi lakosként van jelölve (eddig 
még nem volt ilyen). - 04. 06. Ábelecz Adolf és társainak kérvénye, melyben a 
szőllőikhez vezető Horhos - út megcsináltatását kérik - végrehajtandó.  
 

 
Fotó: Ismeretlen. Forrás: TMÖL XIV. 58. Tarján Jenő hagyatéka, 19. doboz. - dr. K. Németh 
András szívességéből 
 

Az els  sz l hegyi fényképek egyike - Mulatozó társaság a Várhegyen 1906 
 

1911 Mintaterek jegyzéke - Tamási: Művelési ág: szőlő, Minőségi oszt.: 
II.,Termőréteg mélysége: 1/2-1 láb, leírása: Sárgás, homokos agyag, Altalajának 
leírása: Világossárga agyagos homok, Lejtése, nedvességfoka és egyéb 
tulajdonságai: Keletre meredek lejtő, szabályos tőke és sortávolság, hazai, igen 
erős tőke állás, nagyobb részt olaszrizling,  szénkéneggel fenntartott. Jó 
minőségű és sok bort terem, forgatott föld, fekvése - dűlő: Várhegy, 
Hrsz.:13507, Birtokosának neve: Tóth Mihályné. 
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NÉPSZÁMLÁLÁSI ADATOK 

TELEPÜLÉSRÉSZ - ÉV 1910  1920  1930  

TAMÁSI 5528 5805 5668 
ÓVÁRHEGY 205 269 94 
ÚJVÁRHEGY 169 274 266 
ÖREGHENYE 479 370 517 
SZARKAHEGY 152 156 217 
SZUROKHEGY 290 342 243 
ÚJHENYE SZ L HEGY 248 296 121 
EGYÉB KÜLTERÜLET 137  -  - 
ÖREGHENYE SZ LL HEGY  - 234  - 
ÓHENYE SZ LL HEGY  -  -  - 
ADORJÁNHEGY  -  - 76 
RÁCVÖLGY  -  - 192 
TUSKÓSHEGY  -  - 182 
ADORJÁN-ÚJTELEP  -  - 49 
KOSBA  -  - 37 
ÖSSZESEN (F ): 1680 1941 1994 
SZ L HEGYEN LAKÓK 
ARÁNYA: 

30,4% 33,4% 35,2% 

Forrás: Magyar Statisztikai Közlöny 1910, 1920, 1930 - Budapest 
 

1917 - A szőlőhegyek benépesülésével az ott lakók gyakran látogatták a 
szomszéd erdőket - hol fáért, hol vadért. A rendeleti tiltás ellenére - a 
szegénység növekedésével - a kihágások folyamatosak voltak. Ezen iratok 
szerint pl.: az uradalom erdészei pedig „Erdei kihágási napló”-t vezettek 
időpont, név, lakhely, elvett zálog (kötél, spárga, sarló), helyszín, mód és 
károsítás nagysága rovatokkal. Így 1917. augusztus 14. és szeptember 6.-a 
között a 13 elkövetőből 2 tuskósi, 3 henyei, 7 ó-henyei és 1 adorjáni lakos volt. 
Életkoruk 14 (3 fő) és 75 év közötti. Elkövetéseik pl.: „szálerdőben száraz 
gallyak tördelése, egy háti tere” vagy „határszélen fűszedés, egy fej tere”. Az 
elkövetőket havonta egyszer a bíróságra idézték, ahol erdei kihágás címén 30 - 
30 fillér pénzbüntetést, míg a fiatalkorúak (3) dorgálás - büntetést kaptak. 1922 - 
Sok a baj a szőlőtermelés körül is ebben az időszakban. A legnagyobb gond a 
rézgálic beszerzése, ugyanis ez a nélkülözhetetlen szőlészeti védekezőszer 
hiánycikknek is számít és méregdrága, 1922 decemberében a hivatalos ár 1 kg - 
400 korona. A rézgálicproblémával párhuzamosan emelkednek az újságokban a 
hirdetések a direkttermő „Nova”- szőlővesszőről. Ez a vad, direkttermő ekkor 
terjed el általánosan Tolna megyében. Más ipari cikkek is drágák. Például egy 
hektós hordó 4000-5000 koronába kerül. Szaporítja a gondokat a drága szállítás 
és a gyenge kivitel, valamint az aránytalanul magas adó. A Tolna megyei Újság 
1922. december 9-i száma szekszárdi borvidék súlyos válságáról beszél, ahol a 
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magas árakkal, különösen pedig a rézgáliccal ,,uzsorálják” a gazdákat. Sürgősen 
megoldandó a permetezés gondja, az adó felülvizsgálata, valamint a borexport 
megteremtése. A felsoroltak azonban világpiaci problémák is (olasz, francia 
import), hiába keresik ez ügyben az alispánt a szőlősgazdák, ígéreten kívül mást 
nem kaphatnak. Szaporodnak ezzel egy időben a szőlőárverések és eladási 
hirdetések. 1923 - Tamási földaadó kataszteri változásról kimutatás. III. számú 
nyilvános jegyzőkönyv a községi (városi) elöljáróság az 1923 év folytán 
bejelentett és felfedezett adótárgy változás: Perczel János 1923 március. - Oka: a 
phylloxéra vastatrix által kipusztított szőlőterületté vált talaj, kellő megforgatása 
után, hazai szőlővel újra betelepíttetett. A kérelemben: A 13638 és 13639 hrsz. 
Várhegyi dűlő, fordítás után 1922 őszén és e folyó évben hazai vesszőkkel 
beültettem és azt szénkéneggel fogom megóvni a phylloxéra pusztítása ellen, 
ezen területen a szőlő annak pusztítása folytán veszett ki. A terület nagyság 
1218 és 336 négyszögöl, 6. osztály, kataszteri tiszta jövedelme 5 frt. 48 kor. és 1 
frt. 43 kor. Az 1218 négyszögöl szőlővel már be volt ültetve, míg a 336 
négyszögöl szántó volt. Kérem a 10 évi adómentességet. 1923. március 19. 
Perczel János szőlő tulajdonos. 1924 - Szigorúan bizalmas értesülés szerint a 
nincstelen munkásság körében a szélsőséges izgatás következtében az utóbbi 
időben a vallási nemtörődömség oly mérveket ölt, hogy - különösen a férfi 
munkások közül - egyáltalában senki sem jár Istentiszteletre, s a hatósági 
közegeket, egyházi és világi elöljárókat, azok utasításait egyáltalán nem 
respektálják. Tamási községben lefolytatott nyomozás során az ügyre 
vonatkozóan a kivetkező adatokat sikerült beszereznem: Tolnatamási községhez 
tartozó szőlőhegyekben, hol kb. 800 lakos lakik, B. István, Sz. Ferenc, Sz. 
István, I. István, P. János és K. Mihály szőlőhegyi lakos napszámosok a 
földmunkások országos szövetsége érdekében soc. dem. alapon állandó agitációt 
fejtenek ki. 1925-ben a község területe 7384 katasztrális hold volt, ebből 5090 
holdat szántó, 560 holdat rét, 600 holdat szőlő, 487-et legelő tett ki, 647 pedig 
terméketlen volt. A 6108 főnyi lakosságból 5290-en voltak katolikusok, 584-en 
evangélikusok, 200-an izraeliták, 21-en pedig reformátusok; 30 német 
nemzetiségű lakos kivételével ekkor mindenki magyarnak vallotta magát. 
Érdekesség, hogy a külterületen lakott a lakosság közel 40 %-a, összesen 2400 
lélek. A településen ekkor 1293 ház állt, 2554 lakórésszel és 5223 
mellékhelyiséggel. A község 6 rendőrt, 3 bábát és 12 mezőőrt alkalmazott 
„szegődményes alkalmazottként”, az önkéntes tűzoltóság 44 tagot számlált. 
 

Kurdi Tibor 
 
Források: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárának Évkönyvei és 
dokumentumai, a Tamási Táj számai, Farkas Páll, Szalay Antal, Papp István, 
Vitéz Tarján Jenő és dr. K. Németh András helytörténeti írásai. Az írás: Tamási 
kalendárium 2017, felelős szerkesztő: Örményi János,195-196. old.) 


