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,,A'  tamásiak  többnyire  földmív  élésből  élnek,  's  mivel  felette 

nagy  telkeket  foglalnák  el  szőllőhegyeik,  azok  is,  kik  mesterséget 

tanultak,  földmívelés  's szőllő  munkával  töltik  idejüket.  "  Állapítja 

meg  Szalay  Antal  Tamásiról  írt  helytörténeti  munkájában.  Véle

ménye  szerint  kevés  azonban  a  munkáskéz,  ezért  a  legszebb  he

gyek  parlagon  vannak.  Ebből  mind  a  lakosoknak,  mind  az  uraság

nak  sok  kára  származik.  Nincs  ára  a  szőlőhegynek,  a  legszebb 

helyen  lévő  tágas  kiterjedésű  szőlőt  is  1000  forinton 2  meg  lehet 

venni,  „...olly  kiterjedésű  szöllők,  mellyek  máshol  két  három  száz 

akót  adnak,  itt jó  termés  legyen[,]  ha  hatvant  vagy  százat  nyújta

nak"  Ellenben az  1829. évi bor  egészen  jó  termés  volt  (14000 akó). 

Tamási  történetéről,  tudomásom  szerint  két monografikus  igényű  könyv 
jelent meg: KOWTYtJ  1979. és TARJÁN  2001. Habár  mindkét  szerző,  mint 
tamási  lokálpatrióták  nagy  szorgalommal és odaadással  kutatták  a  település 
múltját,  a  gazdaságtörténetről,  ezen  belül  a  mezőgazdaságról  keveset  szól
nak.  Fontos  információkat  szerezhetünk  a  település  múltjáról  Papp  István 
(PAPP 2000.) munkájából  is, aki kutatásait  kiterjesztette  a volt  Tamási  járás 
egész  területére.  A  19. század  első  felének  mezőgazdaságtörténetéhez  ha
szonnal  forgatható  Szalay  Antal  (SZALAY  1830.)  műve  is. A  cikk  újra 
nyomtatásban,  2007ben  K. Németh  András  jóvoltából  ismét  megjelent. A 
szerkesztő    K. Németh  András    jól  hasznosítható  bevezetéssel  és jegyze
tekkel  látta  el Szalay  munkáját.  A továbbiakban  erre a kiadásra  (SZALAY/ 
K. NÉMETH  2007.) hivatkozom. 

2  Az ezüstalapú  forint  1750től  1892ig,  az  aranyalapú  valuta  bevezetéséig 
volt  a Habsburg  Birodalom,  majd  az OsztrákMagyar  Monarchia  elsődleges 
törvényes  fizetőeszköze.  Két fő  típusa  17501857  között  az  úgynevezett 
konvenciós  forint,  azután  pedig  az  osztrákértékű  forint.  Az  előbbi  60 
krajcárt  ért, az utóbbi  100 krajcárral  volt  egyenértékű WP. 

3  1 magyar akó= 54,3  liter. 



Szalay  véleménye  szerint  megfelelő  trágyázás  mellett  kiváló  ter
mékenységi!  földeket  müveinek  a  tamási  lakosok.  A  lakosok  szé
pen  gondozott,  felosztottan  használt  legelőiken  szarvasmarhákat, 
csikókat  nevelnek,  s  ezeket  eladva  fizetik  adójukat.  Szép  bevétel
hez  jutnak  a  bor  eladásából  is,  sőt  a  szorgalmasabbak  gabonát  is 
piacra  visznek.  „Az  utolsó  öszveírás  (ez  valószínűleg  az  1828as 

lehetett)  szerint  vagyon  945  szarvasmarha,  591  ló,  's 666  sörtvés; 

juhokat  itt  a '  jobbágyok  nem  tarthatnak,  hanem  az  uraságnak 

vágynak  igen  szép  's  nemesített  birkái  2500."  „ Tamási  adója  a 

jobbágytelek  után  fizetett  adó  (contributió)  : 1521  Ft,  a megyei  adó 

(domestica):  1751  Ft  (pengőpénz)".  így  jellemzi  Szalay  Antal, 
tamási  plébános    Tamási  első  helytörténetírója    a  települést  az 
1830as évek  elején. 4 

Az  olvasó  számára  nyilvánvaló,  hogy  milyen  változásra  utal  a 
tanulmány  alcíme.  Az  Osztrák  Császárság  egyik  koronaorszá
gában,  Magyarországon  is,  hosszú  évtizedek  küzdelme,  vajúdása 
után  megindult  az  úrbéri  viszonyok  felszámolása.  A  reformkori 
apró  lépések  után,  az  1847  végén  meginduló  rendi  országgyűlés, 
1848  tavaszán,  a  nemzetközi  és  a  magyar  forradalmi  események 
hátszelével  eltörölte  az  úrbériséget.  A  szabadságharc  leverése,  ha 
lelassította  is,  de  nem  szakította  meg  ezt  a  folyamatot.  A 
neoabszolutizmus  idején,  a volt jobbágyok  megváltással  ugyan,  de 
megszabadultak  az  úrbéri  szolgáltatások  alól.  Ez  a  változás,  ez  is 
köztudott,  alapvetően  módosította  a  mezőgazdasági  termelés 
feltételeit.  Egy  1857  nyarán  készült  jelentés  megállapította,  hogy 
az  úrbéri  kötelék  megszüntetése  nagyon  jótékony  hatással  volt  a 
mezőgazdaságra,  mivel  a  paraszt  egész  munkaerejét  saját 
földjének  szentelhette.  A  legelőszétválasztás  révén  a  vetésterület 
megnövekedett .  Azt  is  megállapította  még a  jelentés,  hogy  földet 
általában  a tulajdonos  művelte  meg,  bérbeadás  kevéssé  történt . 5 

„Tamási  ...az  Eszterházy  hercegség  Majorátust  Ozorai  Ura

dalmához  tartozik.  "
6  Tamásin  kívül  még két mezőváros,  Ozora  és 

Pincehely,  valamint  Szokoly,  Tótkeszi,  Kónyi,  Tengőd,  Értény, 

4  SZALAY/ K.NÉMETH  2007. 3133. p. 
5  ÉVSZÁZADOKON  ÁT 1985. Tolna Megye  leírása  Forrás:  TMÖL  M I V. D. 

962/1857.  fogalmazvány.  (Németből  fordítás.)  VI/58.  1857. június  8.  130. p. 
6  SZALAY/ K. NÉMETH  2007.  18. p. 



Bedeg,  Regöly  és  Pári  községek  soroltattak  még ide. A  földesúr  a 
herceg  Esterházy  család  volt,  melyet  már  1767ben  Tolna  megye 
legjelentősebb  birtokosaként  tartották  számon,  292  100 holddal. 7 

Tamásiban  a  jobbágyfelszabadítás  előtt  164  X

A  jobbágytelek 
és  26  úrbéri  szolgáltatással  tartozó  zsellértelek  volt.  Az  urbárium 
1806os  módosításakor  készült  egyezség  szerint,  mely  visszanyúlt 
az  1769ben  elfogadott  urbáriumhoz,  egy  egész  jobbágytelekhez 
22  hold  szántóföld  tartozott.  Egy  holdon  megtermelhető  szemter
més  nagyságát  két  pozsonyi  mérőben 8  határozták  meg.  A  szántó
föld  egyharmada  ugar  volt.  A  fold  minősége  szempontjából  első 
és  másodosztályba  soroltatott.  Egyegy  jobbágytelekhez  felefele 
arányban  került  a jobb  és  gyengébb  termőerejü  földekből.  Minden 
telekhez  egyegy  8  kaszás  rét  tartozott.  Egyegy  telek  tulajdonosa 
a  rétről  nyolc  szekér  szénának  való  terményt  kaszálhatott  le  két
szer  egy  esztendőben.  8  kapás  szőlő  is  tartozhatott  a  telkekhez.9 

Azok  a  jobbágyok,  akik  szőlőt  birtokoltak  Szent  Mihály  naptól 
Szent  György  napig  árulhatták  borukat.  A jobbágyok  kezelésében 
lévő  földterület  1/8a  után  kellett kilencedet  és tizedet  szolgáltatni. 
A  fennmaradó  részből  csak  kilencedet  kellett  átadni  a  földesúr
nak. 1 0 

A  robotot  két marhával,  saját  szekérrel,  szántáskor  négy  mar
hával,  ekével  vagy  boronával  kellett  végezni.  Ha  nem  volt  négy 
marhája  egy jobbágynak,  társulnia  kellett társaival.  Szántáshoz  két 
személy  szükségeltetett.  Az  egyiknek  értenie  kellett a  szántáshoz. 
Kaszáláskor,  aratáskor  vagy  szőlő  művelésekor  végzett  kézi  és 
igás  szolgálat  mennyiségét  1806ban  újra  meghatározták.  Egy 
egész  házhelyes  jobbágynak  csak  egyszer  kellett  igavonós,  kora
beli  kifejezéssel  élve  „marhás"  és  kétszer  kellett  gyalogrobotot 
úgynevezett  „kézi  munkát*'végeznie.  A  féltelkes,  a  negyedtelkes 

7  Tolna megye  nemességét  birtoklási  közösség  fűzte  a többi  dunántúli  megyé
hez.  A  polgári,  de  a nemesi  származású  új birtokosok is olyan üzleti,  vállal
kozói  mentalitást  hoztak magukkal, amely élesen  elüt  a birtokos  nemességről 
alkotott közfelfogással.  = GLÓSZ  1991. 12. p. 

8  1 pozsonyi mérő = 62,53  1. 
9  1 kaszás  rét =  800  négyszögöl,  1 kapás  szőlő  = 600  négyszögöl.  =  BÖŐR

SZABÓ  2007.,  1 szekér  széna = 5 q. TMÖL  TJFI  6413/  1893. 
0  TMÖL  ÖSSZEÍRÁS  1828.  A  latin  szöveg  fordításáért  ezúton  is  köszönetet 

mondok Cserna Anna főlevéltáros  kolléganőmnek. 



és  a  nyolcadtelkes  jobbágyoknak  csak  az  egy  hétre  számlálandó 
robotot  kellett  duplán  teljesíteniük.  A  hazátlan  zsellér  tizenkét  na
pot  tartozott  az  uraságnak  szolgálni,  melynek  idejét  1806tól  nem 
kellett  megdupláznia.  Ha  a jobbágynak  fél  teleknél  kisebb  birtoka 
volt,  csak  kilencedet  kellett  adnia.  A  negyed  teleknél  kisebb  terü
lettel  rendelkező  jobbágy  csak  házas  zsellérként  tartozott  szol
gálni. 1 1 

Ezek  az  értékek  1806ban  akkor  állandósultak,  amikor az  ozo
rai  uradalom  újabb  egyezséget  kényszerített,  az  1767es  úrbérren
dezés  után  Tamási  jobbágyközösségére.  Ennek  előzménye  az  volt, 
hogy  az  uradalom  1803ban,  az  addig  úrbéresek  által  használt 
Fornádot  aliódiumához  csatolta.12  Ez  általános jelenség  volt.  A  na
póleoni  háborúk  gabonakonjunktúrája,  majd  a  gyapjútermelés  nö
vekedése  által  indukált  fellendülés  idején  a  földesurak  minden 
eszközt  megragadtak,  hogy  az  uradalmaik  termékeiket  növeljék 
robotemeléssel,  az  előbb  említett  allódiumi  állománynöveléssel. 
Ezzel  szemben  a  parasztságnak  nem  volt  módja  földet  szerezni.  A 
legelőelkülönítések,  a  jobbágytelkek  újbóli  felmérése,  a  szerző
déses  földek  visszavétele,  a  tagosítások  tovább  gyengítették  őket. 
Az  előbb  említett  ügyek  miatt  hosszú  úrbéri  perekbe  sodródtak  a 
községek  a  földesúrral. 

Tamási  jobbágytelkeinek  száma  (164  és  VA) nemcsak  a  Dom
bóvári  járásban,  hanem  Tolna  megyében  is  a  legmagasabb  értéket 
jelentette.  Ugyanebből  a  járásból,  a  rangsorban  utána  következő 
községek  Szakcs  147 jobbágytelek  (zsellértelek:  76),  Gyulajován
ca  (ma  már Gyulaj)  133  (zsellértelek:  62), Döbrököz  120  jobbágy
telek  (zsellértelek:  65). 1 3 

Az  1848  előtt  úrbéri  perek  elhúzódása  Tamásira  is  jel lemző 
volt.  A  legelőelkülönítés  tárgyában  folyó  per  csak  több  évtized 
után  zárult  le. Egy  1846.  nov.  20i jegyzőkönyv  szerint  az  ozorai, 
dombóvári  és a  tamási  mezőváros  közötti  úrbéri  perben  első  fokon 
1844.  ápr.  12én volt  a végső  ítélet.  Azonban  ezután  még  fellebbe
zés  miatt  a  Helytartótanács  is  hozott  határozatot  másfél  évvel  ké

1 1  TMÖL ÚTI Tamási. 
1 2  Uo. 
1 3  ÉVSZÁZADOKON  ÁT  1985.  Forrás:  TMÖL  M I 1641/1852.  Kimutatás  az 

úrbéri  telkek  1847. évi számáról, valamint a birtokrendezések  állásáról  1852
ben Tolna megyében  VI/28. Dombóvári  Járás. 84. p. 



sőbb.  A  feljebbviteli  fórum  a jobbágyok  használatára  ítélt  földte
rületet  telkenként  további  8  holddal  toldotta  meg.  így  az  egész 
telkek  után  1320  holdat,  a  26  úrbéri  zsellér  után  (mindezt  egy 
teleknek  számítva)  26 holdat,  a  lelkésznek  12 holdat  a jegyzőnek  8 
holdat,  az  evangélikus  tanító  részére  4  holdat,  adtak.  Ez  összesen 
1370 holdat  tett k i . ' 4 

A  jegyzőkönyvben  meghatározták  a  jobbágyságnak  ítélt  kö
zös  legelő  és az  urasági  legelő  határait  is. Az urasági  legelő  Tamá
si  városából  észak  felé  kimenvén  az  uradalmi  birkamajor  körül 
terült  el, mely  egészen  az  ozorai  és  a  hársfasorral  elültetett  útig  és 
a major  alatt  fekvő  Kápolnai  kenderföldekig  terjedt.  Feltehetőleg  a 
terület  megegyezett,  illetve  ennek  része  lehetett,  az  1803ban 
elvett  Fornád.  Erre  utal  az  is,  hogy    a  szöveg  szerint    „  ember

emlékezet  óta",  egy  részben  földesúri  tulajdonban  lévő  földeket 
még  úrbérrendezéskor  adták  a  jobbágyoknak  a  telki  tartozmá
nyokon  felül.  Urasági  tulajdonban  maradt  a  Tamási  csárda  körüli 
néhány  holdnyi  legelő,  a  vásárállás,  a  szedreskert,  a  temetői  terü
letek.1 5 

A  közös  legelő  egy  része  északon  a  Tótkeszibe  vezető  út 
mentén  található  szántóföldeknél  helyezkedett  el.  Északkeleten  az 
urasági  birkaakol,  a  szérűskert,  a  Gonozdi  völgy,  az  itt  található 
uradalmi  szántóföldek  és  a  temető  határolta.  Egy  következő 
legelőegység  a  Belátó  hegyi  legelő,  mely  a  Pincehely  felé  vezető 
országútnál  húzódott.  Innen kelet,  délkelet  felé  haladva  a  censuális 
kenderföldek  és  az  úrbéri  szántóföldek  után  terült  el  a  Pusztafél 
legelő,  a  Cseréngáti  Rétek,  melynek  északnyugati  sarkánál  feje
ződött  be  a  közös  legelő.  Annak  érdekében,  hogy  az  uradalmi 
legelő  egy  tagban  legyen,  a jobbágyok  használatában  lévő  kápol
nai  kenderföldeket  az  uradalom  elcserélte  a  jobbágysággal  az 
ozorai  út  mentén,  a  szentmártoni  Rétek  közt  fekvő  területtel. 
Ennél  a  lépésnél  vita  keletkezett  a két fél  között,  mert míg a  kápol
nai  kenderföldek  minősége  egységesen  jónak  minősült,  addig  a 
jobbágyoknak  cserébe  adandó  terület  gyengébb  termőképességgel 
rendelkezett.  A  megoldás  az  lett,  hogy  a  gyengébb  területet  nem 
1000,  hanem  ennél  nagyobb  négyszögöleket  (1100,  1200,  1300) 

1 4  TMÖL  ÚTI Tamási.  1 hold  1200 négyszögölnek  számított. 
1 5  Uo. 



tartalmazó  holdban  osztották  k i .  A  jobbágyok  azt  is  sérelmezték, 

hogy  az  uraságtól  feltöretlen  gyepes  földet  kaptak.  Ennek  kár

pótlásaként  az  uradalom  minden  egyes  jobbágynak  7  robot

cédulát,  azaz 7 nap  robotot  ingyen  beszámított . 1 6 

1848ban a kicsivel  több,  mint  164  egész  telekből,  (melyhez  22 

hold  szántóföld  tartozott)  osztatlanul  csak  alig  több  mint  16  száza

lék  (43  db)  maradt meg.  A  legkisebb méret  a negyed  telek  volt.  Eh

hez  5,5  hold  szántó  tartozott,  az  összes  telekállomány  14  százaléka 

(38  db).  A  legjellemzőbb  teleknagyság  a  fél  telek  11  hold  szántó

földdel.  Az  összes  telekállomány  57%a  (153  db).  A  háromne

gyedes telkek  aránya,  16,5  hold  szántó  nagysággal,  12%  (33  db). 

De  nemcsak  telekosztódást  lehetett megfigyelni.  Tamási  hatá

rában  3  olyan  jobbágyporta  is  található  ebben  az  időszakban,  me

lyek  másfél  telken  33  hold  szántófölddel  gazdálkodtak,  ez  mind

össze  azonban  csak  1%ot  tett  k i . A  telekaprózódás  természetesen 

az  úrbériség  után  is  folytatódott.  Ennek  káros  voltára  a  hatóság  is 

felfigyelt.  Az  1850es  évek  végén  megpróbálták  megakadályozni 

a  volt  úrbéres  telkek  további  osztódását  és  az  Vgdos  telek  további 

feldarabolását  engedélyhez  kötötték. 1 7 

Még  szinte  be  sem  fejeződött  az  előzőekben  említett  per, 

amikor  új  helyzet  állt  elő  az  úrbériség  eltörlése  miatt.  A  korábbi 

erőfeszítések  azonban  bizonyosan  nem  vesztek  kárba,  mert  az 

úrbéres  és  majorsági  földek,  a  közös  használatú  területek  szétvá

lasztása  Tamásiban  már  1852.  április  19én  befejeződött. 

A  volt  jobbágyság  polgári  tulajdonba  helyezésére  azonban 

még  várni  kellett,  ehhez végre  kellett  hajtani  a  tagosítást. 1 8  A  tago

sítás  során  797  073  négyszögöl  került  az  uradalom  tulajdonába  és 

799  172  négyszögölet  kaptak  a  volt  úrbéresek.  A  peres eljárás  alatt 

újabb  vitás  kérdések  merültek  fel  a  két  fél  között.  Ezért  Esterházy 

Pál  hg.  1857ben  újabb  pert  indított  Tamási  község  ellen,  melynek 

tárgyai  között  szerepelt  a  tagosítás  mellett,  az  erdei  haszonvételek 

szabályozása,  a  bérföldek  megváltása  és  egyéb  úrbéri  kérdések.  A 

1 6  Uo. 
1 7  ÉVSZÁZADOKON  ÁT  1985.  Forrás:  TMÖL  Tolna  Vármegye  Bizottmá

nyának  iratai  282283.  p.  (Közgyűlési jegyzőkönyv)  384/1861.  A  Megyei 
Bizottmány  állásfoglalása  a  volt  úrbéres  telkek  felaprózásáról  és  el
cseréléséről VI/28.  1861. március  19.  171172. p. 

1 8  ÉVSZÁZADOKON ÁT  1985.  84. p. (Lásd  13. sz. jegyzet.) 



hamarosan  megszületett  megállapodás  szerint  az  uradalomhoz 
kerültek  a  fornádi  és  az  adorjáni  rétek,  melyek  helyett  a 
mezőváros  határában  található  kenderföldekből  részesültek  a  volt 
úrbéresek.  Az  úrbéri  illetményen  felül  1,  illetve  1  hold  alatti  tört 
részeket  parcelláztak  k i  számukra.  Az  erdei  rész  helyett  a  város 
minden  egész  telek  után  8  holdat  kapott.  A  terület  (Tamási 
határának  délnyugati  része)  magában  foglalta  a  korabeli  „...szőlő 

alja,  tiklegelő  és  bozót"  dűlőket  „egészen  a  kanálisig...".  Az  erdei 
részen  található  fákat  azonban  a  község  ebben  a  dűlőben  érdekelt 
lakossága  saját  céljára  felhasználhatta.  A  közel  50  gazda  úgy 
döntött,  hogy  valamennyi  fát  kivágják,  és  azokat  együtt  eladják 
egy  árverésen. 1 9 

Az  ozorai uradalom  és  Tamási  község  lakosai  között  az  úrbéri 
egyezség  1863.  január  7én  köttetett  meg,  mely  alapján  a  tagosítás 
és  egyéb  ügyek  elintézése  1864.  június  14én  befejeztetett  „barát

ságos  egyezséggel".
20 

Az  ötvenes  hatvanas  években  került  sor  a  polgári  korszakba 
lépett  Tamási  közigazgatási  határának  megállapítására  is.  Ez  az 
eljárás  sem  ment minden  zökkenő  nélkül.  Ennek  hátterében  az  állt, 
hogy  a  volt  földesúr  (a  herceg  Esterházy  család),  az  1848/49es 
forradalom  és  szabadságharc  után    sok  más  sorstársához  hason
lóan    az  allódiumához  tartozó  területből  úgynevezett  „eszmei 

községet",  Majsamiklósvárt  hozott  létre. 2 1  Az  „eszmei  (uradalmi) 

község  alatt  valamely  gazdaság  (uradalom),  vagy  ipartelep  terü

letét  magában  foglaló  olyan  önálló  községi"  alakulatot  kellett  ér
teni  „amelynél  a  képviselőtestület,  valamint  az  elöljáróság  tagjai 

  törzslakosság  hiányában    a  gazdaság  (uradalom),  illetőleg 

ipartelep  tulajdonosaiból  vagy  alkalmazottaiból  kerülnek  ki.  "  Ál
landóan  megtelepedett  lakossága  egyáltalán  nem  volt,  vagy  olyan 
csekély  számot  ért  el,  hogy  abból  községi  szervezetet  jogszerűen 
nem  lehetett  megalakítani.  A  terület  egy  vagy  több  birtokos  tulaj

1 9  TMÖL  TNI  SZJ  (A  kötet  a  szerződések  mellett  egy  ideig  az  elöljáróság 
tanácsülési  jegyzőkönyveként  is  szolgált.)  1862.  nov.  26.  A  kanális  a  Kop
pánycsatornára  vonatkozik.  A  megkapott  területen  alakították  ki  később  a 
Szedreskertet. 

2 0  TMÖL  ÚTI, TNI SZJ  1857.  júl.  19. 
2 1  Ugyanilyen  alakulat  volt  a járásban  pl. Újdombóvár,  SzemcseCsehi,  később 

Szemcséd. 



donában  volt.  Népessége  bérlőkből  vagy  uradalmi  alkalmazot
takból  állt.  Az  önkormányzatot  az  uradalom  színleges  választással 
állította  össze  olyan  egyénekből,  akik  a  birtokosuktól  függtek. 2 2 

Eszmei  községek  szervezésénél  az  alapítót  az  a  szándék  vezé
relte,  hogy  a  saját  kezelése  alá  tartozó  birtokot  továbbra  is  önálló 
közigazgatási  egységként  kezelhesse,  így  kivonva  azt  a  tényleges 
községek  önkormányzatának  fennhatósága  alól.  Az  eszmei  község
ben  élő  lakosoktól  korlátozottabban  lehetett  adót  behajtani.  Ezért  a 
korabeli  állam  ezt  a  tendenciát  igyekezett  gátolni.  Végül  azonban 
az  érdekelt  tulajdonosok  akarata  érvényesült  és  az  eszmei  közsé
gek  hosszú  évtizedeken  keresztül  fennmaradtak.  Felszámolásuk  az 
1920as  évek  végétől,  a  közigazgatási  reformok  bevezetése  után 
ment  végbe. 

Majsamiklósvár  kialakításánál  jelentős  szőlőterületek  kerültek 
az  eszmei  község  területére.  Igaz,  az  1800as  évek  eleje  óta  ura
dalmi  kezelésben  álló  Fornád  puszta  a  mezőváros  része  lett. 2 3  A  te
lepülés  polgárai  már  1853ban  sérelmezték  ezt  a  helyzetet  és 
kérvényt  (az  úgynevezett  „felszólalásokat")  nyújtottak  be  annak 
érdekében,  hogy  „A  Majsai  adóközséghez  csatolt  és  régi  időtül 

fogva  Tamási  adóközséghez  tartozó  úgynevezett:  Várhegy    Szarka

hegy    Szurokhegy    Henye    Kobakhegy    és  Adorjáni    mind 

Tamási  szőlőhegyek    és  az  úgynevezett:  Kandi    Borostyános

hegy    Kosba    Embervágó    Gelegonyás  és  Csókás  hegyierdőré

szüknek,    mellyekbül  a  Tamási  Sessiós  polgárok  évenkénti  tűzi  és 

épületi  faj  árandóságaik  szolgáltattak  ki  —  a  tamási  adóközséghez 

csatolása  iránt.  " 2 4  A  már  említett,  uradalommal  folytatott  több
éves  pereskedés  részeként  ebben  a  kérdésben  is  megállapodás 
született.  Az  uradalomhoz  csatolták  Fornád  pusztát,  míg  a  község

2 2  ÉVSZÁZADOKON  ÁT  1990.  343.  p.  Forrás: K. Balog János  által  fejezetbe
vezetőben  található  idézet,  mely  a  belügyi  államtitkárnak  Tolnavármegye 
alispánjának,  1932ben írt  leiratából  származik.  ALSÓ  1935.  1935.  90.  p 

2 3  TMÖL  TÉRKÉPTÁR  131.  A  fenti  állapotot  tükröző  kataszteri  térképen  a 
Koppánypatak  (vagy  csatorna)  Majsamiklósvárhoz  került,  így  az  1850es 
években  Tamási  területét  ábrázoló  kataszteri  térképen  azt  nem  is  lehet 
megtalálni. 

2 4  TMÖL  SZFI  406.  doboz  Határleírások.  („Atnézete  azon  felszólalásoknak, 

mellyek  Tamási  községtől  1853  év  június  27iki  és  a  községi  terület,  és 

földjövedelminyomozásról  közlött  tételek  ellen,  a  földadóprovisorium 

számára  tétettek.  ") 



hez  kerültek  a  Koppánypataktól  délre  elterülő,  mezőgazdasági 
müvelés  alatt  álló  dűlők.  A  változást  az  189les  kataszteri  térkép 
tartalmazta.25 

1857ben  határozták  meg  a  település  határában  található  sző
lők  földminőség  szerinti  osztályait  is.  Ez  elengedhetetlenül  szük
séges  volt  ahhoz,  hogy  a  szőlőtulajdonosok  megválthassák  ko
rábbi  úrbéri  szolgáltatásaikat.  Az  osztályozást  egy  bizottság  vé
gezte.  A  munka  befejezése  után  a  gazdákkal  megkötött  egyezség 
szerint  a  szőlőket  6  osztályba  (két  első,  két  második,  két  harma
dik)  sorolták. 2 6 

A  szőlők  megváltása,  a  tagosítás  elhúzódása  miatt  több  évet 
késett.  Csak  1863  júliusában  tartották  meg  a  tanácskozást  a  szőlő
váltság  ügyében  a  szőlőbirtokosok.  A  megbeszélésen  kiderült, 
hogy  a  megváltás  holdankénti  árát,  a  38  forintot  a  szőlőbirtokosok 
nagy  része  k i  tudja  fizetni.  A  fentiek  alapján  az  adorjáni  részen 
megváltották  szőlőjüket  a  Henyehegyi,  a  Szurokhegyi,  a  várhe
gyi,  a  Kosba  és  Kobakhegyi  szőlőbirtokosok,  míg  a  Szarkahe
gyiek  nem  tudtak  élni  ezzel  a  lehetőséggel. 2 7 

Az  úrbéri  viszonyok  felszámolása  mellett  a  liberálispolgári 
átalakulás  egyik  fontos  eleme  volt  Magyarországon  is  az  egyházi 
és  az  állami  szféra  szétválasztása.  A  szétválasztás  egyik  elemét 
jelentette  az,  hogy  a  világi  hívek  nagyobb  beleszólást  kaptak  a 
katolikus  egyház  ügyeibe,  az  egyházi  vagyon  kezelésébe. 2 8 

Tamásiban  is,  mint  más  községekben,  1870ben  választották 
el  egymástól  a  községi  és  egyházi  vagyont.  A  település  lakosai 
megegyeztek  Siegvert  Ignác  esperesplébánossal  és  az  egyházi  va
gyon  kezelésére  gondnokság  alakult.  A  gondnok  Marton  Antal 
lett.  A  gondnokság  úgy  határozott,  hogy  a  plébániához  tartozó  föl
deket  és  réteket  (megjegyzik,  hogy  azokat  „már  tökéletesen  kizsa

rolták  és  a  reá  tett  munkát  és  bevetett  mag  értékét  alig  adják  ki  " ) , 

valamint  a  tanító  földjeit  és  rétjeit  haszonbérbe  kiadják.  Ebbe  az 
esperesplébános  beleegyezett  főhatósága  engedélyével.  Ezután  a 

2 5  TMÖL  TÉRKÉPTÁR  132. 
2 6  TMÖL  TNI  SZJ  1857.  nov.  28.  A  bizottság  tagjai:  Györe  János,  Kutasi  Já

nos,  Szabó  István,  Tóth  József,  Szálai  Antal,  Bartus  Pál.  Napidíjuk  24  kr. 
pengő  volt. 

2 7  TMÖL  TNI SZJ  1863.  júl.  19. 
2 8  S ARNYAI.  HTM. GERGELYKARDOSROTTLER  1997.  148151.  p. 



földek  művelésére  pénzen  fogadtak  munkásokat,  hogy  ezáltal  a 
hívek  a  „reájuk  nézve  terhes  munkától  megmenekülhessenek". 

Ugyanígy  műveltették  a  későbbiekben  a  tanítói  földeket.  A  favá
gást  és  annak  behordását  is  pénzen  fogadott  munkásokkal  végez
tették  el . 2 9 

A  kapitalista  tulajdonviszonyok  megteremtése  együtt  járt  a 
közösségi  és  a  magántulajdon  szétválasztásával  is.  1891ben,  az 
állami  utasításra  meghozott megyei  és járási  rendeletek  Tamásit  is 
kötelezték  arra,  hogy  különítse  el  a  közbirtokosság 3 0  és  a  község 
vagyonát,  ahogy  ezt  már  a  községi  szervezési  szabályrendelet  16. 
§a  is  kötelező  érvénnyel  előírta  A  rendelet  végrehajtására  bizott
ság  alakult.  A  tagok  fele  a  közbirtokosság  soraiból  került  k i . 3 1 Iga
zán  nagy  érdekellentét  a  közbirtokosság  és  a  községi  vezetés  kö
zött  nem  lehetett,  hiszen  mindkét  testületben  az  irányító  szerep  a 
község  legvagyonososabb polgárainak  kezében  volt. 

1892  végéig  a  község,  mint  jogi  személy  és  a  közbirtokosság 
vagyona  együtt,  a  községi  elöljáróság  által  kezeltetett.32  A  képvi
selőtestület  1891.  október  8án  tartott  ülésén  tárgyalt  az  együtte
sen  kezelt  vagyon  elkülönítéséről.  Határozatot  azonban  csak  az 
1892.  január  4i  testületi  ülésen  hoztak,  amikor  az  általuk  kikül
dött  bizottság  jelentette,  hogy  a  község  és  a  közbirtokosság  meg
állapodott  a  vagyon  mikénti  elkülönítéséről.  Ezután  született  meg 
a  vagyonmegosztási  jegyzőkönyv  1892.  október  8án,  melynek 
aláírói  között  szerepelt  Kandi  János  községi  bíró  és  Tóth  István,  a 
közbirtokosság  elnöke.  A  megállapodás  1894.  január  elsején  lépett 
életbe.  A  vagyonmegosztás  tehát  zökkenőmentesen  lezajlott,  mely 
a  két  testület  érdekazonosságból  fakadt.3 3  A  közbirtokossági  bevé
telek  kiesése  azonban  meggyengítette  a  községi  háztartás  fedeze

9  TMÖL  TNI SZJ  1870.  február  15. 
0  A  feudális  időszakban  úrbéri  szolgáltatással  rendelkezők,  illetve  azok  leszár

mazottainak közössége,  akik  a közösen  használt  területeken  (legelő,  erdő)  tu
lajdonrészt  birtokoltak. 

1  TMÖL  TNI  KTJ  1/1892/7:  Tolna  vármegye  Alispánjának  13028/1891.  sz. 
rendelete és a Tamási  Járás  Főszolgabírájának  7800/1891. sz.  rendelete. 

2  Ekkor  a  községi  bírói  tisztét  Kandi  János  töltötte  be.  A  községi  képviselő
testület  összlétszáma,  ideértve  a  szavazati  joggal  bíró  elöljárókat  is,  54  fő 
volt. 
Ezt  megkönnyítette    mint  említettem    az  is, hogy  többen  mindkét  testület
ben  is jelen voltak. 



tét.  Erre  pedig  éppen  akkor  került  sor,  amikor  a  település  több 
nagy  beruházásra  jelentős  összegű  hiteleket  vett  fel.  Ezért  újabb 
költségvetést  kellett  készíteni,  mert  meg  kellett  keresni  a  felvett 
hitelek  törlesztésének  fedezetét. 3 4 

A  községi  és  a  közbirtokossági  vagyon  elkülönítési  elve  egy
szerű  volt.  Nagyrészt  azok  az  ingatlanok  és  épületek,  amelyek  ko
rábban  a  község  tulajdonában,  vagy  haszonélvezetében  voltak,  de 
a  közbirtokosság  földjén  helyezkedtek  el, visszakerültek  az  eredeti 
tulajdonoshoz.  Községi  tulajdonban  maradtak  azonban  azok,  a 
közbirtokosság  területén  lévő  létesítmények,  amelyek  Tamási  va
lamennyi  polgárának  javát  szolgálták. 

A  község  a következő  tételeket  adta át a közbirtokosságnak:  a 
gonozdi  malom  a  hozzá  tartozó  molnárlakással  és  vízjoggal,  a 
cseringáti  malom,  a  szentmártoni  malom  a  hozzá  tartozó 
moin ár lakás okkal  és  vízjoggal,  kisebb  földdarabok.  A 
közbirtokosság  által  átadott  ingatlanok:  amerikai  szőlőtelep  (1202 
öl) , 3 5  a  vágóhíd  és  a  hozzá  tartozó  terület  (155  öl) , 3 6  a  községi 
szegényházzal  beépített  földterület,  a  homokbánya. 

Művelési  ágak  változása 

Továbbiakban  bemutatjuk,  hogyan  változtak  a  19.  században 
Tamási  határában  a  művelési  ágak.  Ebben  segítségemre  voltak 
azok  a  tabellák,  melyek  1835  és  1892  között  készültek. 3 7 

Összehasonlításuk  nehézkes  volt,  mert  a  táblázatok  készítői  az 
egyes  időszakokban  eltérő  mértékegységeket  használtak  és  más
más  paradigmák  alapján  dolgoztak.  Mielőtt  azonban  az  elem
zéshez  hozzákezdenék,  lássuk  hogyan  ábrázolta  Szalay  Antal 
Tamási  határát  1830ban.  „A '  mi  Tamásinak  határát  illeti  ...  az 

úgy  nevezett  Szarka  hegy  ...  szőllővesszőkkel  vagyon  ültetve...  ". 

Halomtelket  „mező  "ként  jellemzi  a  korabeli  helytörténetíró. 
„Odorján  [Adorján]  ...  nagyobb  része  erdő  és  szőlő  ezen  pusztá

TMÖL  TNI KTJ  10/1893/5.  Az ekkor  folyamatban  lévő  két fontos  beruhá
zás:  a  járásbírósági  épület  és  a  hidegkúttamási  helyi  érdekű  vasútvonal 
megépítése. 
A majsai  határban  volt. 
A majsai  határban  volt. 
TMÖL  ÚTI,  SZFI  Tamási. 



nak;  de  vágynak  szántóföldek  's rétek  is...  Henye,  melly  felsőre  és 

alsóra  osztatik,  igen  hasznos  's  termékeny  határ,  hasonlóképpen 

szántóföldekre,  legelőre,  erdőkre,  's  szőllőkre  oszlik,  melly  jó  bo

rokat  terem.  "  „ Fornád  vagy  Sz.  Márton,  ...  termékeny  szántóföl

deket  's réteket  foglal  magában.  " „ Kosba,  ezen  a'  Pusztán  volt  a' 

hajdani  Tamási  vár,  és  díszlik  a  mostani  Miklós  vár  ...  többnyire 

szőllő  hegyekből,  erdőkből,  's  kevés  szántóföldekből  áll.    Itt  va

gyon  a ' Tamási  híres  vadasker.  "
38 

Az  idézetben  található  dűlőnevek  csak  töredékei  azoknak  a 
dűlőneveknek,  melyekkel  a  község  határát  részekre  osztották. 
Számuk  a  19.  században,  az  évek  múltával  folyamatosan  növeke
dett.  Ez  annak  volt  köszönhető,  hogy  a  század  második  felében 
megkezdődtek  a  földkataszteri  felmérések.  Egyre  precízebb,  mű
velési  ág  és  földminőség  szerinti  kimutatások  készültek.  A  ponto
sabb meghatározás  végett  egyegy  dűlőt  égtáji  megjelöléssel  (Szil
fák  völgye  1.  nyugati,  illetve  2.  keleti),  a  szomszédos  földrajzi 
egységhez  történő  viszonyítással  Szentmartoni  érnél  Henye  alatt 

és  birka  csapáson  alól")  vagy  római  és  arab  számokkal  (Kender
földek  I  I V . ,  Guzsali  völgyre  dűlő  12.)  kisebb  részekre  osztot
ták. 3 9 

A  19.  század  első  felében  nem  tüntették  fel  az  adott  település 
összterületét,  nem  választották  szét  egymástól  a  rétre  és  legelőre 
vonatkozó  adatokat,  nem  minden  esetben jelölték  a  határ  szőlővel 
beültetett  mennyiségét.  Eltérő  mértékegységek  is  nehezítették  a 
tendencia  megrajzolását.  Gondolok  itt a  rét nagyságának  megálla
pításánál  használt  kaszás  egységre,  vagy  a  szőlő  területének  kora
beli  mértékegységére,  a  kapás  megjelölésre,  vagy  a  magyar  hold 
és  a  kataszteri  hold  közötti  különbségre.  így  vállalni  kellett  azt, 
hogy  a  század  első  felére  vonatkozó  adatok  nem  lesznek  mindig 
pontosak. 

Mindezek  után  a  következőképpen  változott  a  határ  összterü
lete.  A  század  első  felében  alig  lehetett  4000  kat.  hold  a  határ 
nagysága.  Az  úrbéri  viszonyok  felszámolása  után  folyamatos  nö
vekedés  figyelhető  meg  1856ban  6438  kat.  hold.  (Ekkor  még 
csak  24  dűlő  volt  a  határban,  1877ben  6965  kat.  hold,  1892ben 
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már  7227  kat.  hold.  (A  dűlők  száma  ekkor  már  49.)  A  változás 

hátterében  az  ozorai  uradalom,  illetve  Majsamiklósvár  adóközség 

és  a  település  közötti    a  már  említett    határviták  álltak.  Állandó 

volt  az  ingatlancsere,  területátcsatolás.  Az  uradalom  és  a  település 

közötti  bizonytalan  határkérdéseket  jól  mutatja,  hogy  1890ben  a 

foglalások  miatt  Babits  Zsigmond  pécsi  püspök,  mint  hg.  Ester

házy  Miklós  hitbizomány  zárgondnoka  pert  próbált  indítani  Ta

mási  ellen,  de  ezt  a  pécsi  kir.  ítélőtábla  elutasította. 4 0 

A  földterület  művelési  ágak  szerinti  változása  Tamásiban 4 1 

1835  és  1895  között 

1835/3642  1848/4943  185644  187745  188746  189247  189548 

kat.  hold 

Szántó  3624  3613  3899  5559  5143  5195  28207 

Kert  n. a.  n. a.  n. a.  2  73  46  108 

Szőlő  344  339  n. a.  609  536  601  440 

Rét  659  657  513  391  587  556  3449 

Legelő  n. a.  n. a.  880  315  578  492  4425 

Mgi 
terület 

n. a.  n. a.  n. a.  n. a.  n. a.  n. a.  36629 

4 U  TMOL ÜTI. 
4 1  A táblázatban  szereplő  adatok  közül  az  1835/36ban, a szántóterületnél  hasz

nált  hold  mértékegység  esetében  nem tudható, hogy milyen  négyszögöl  egy
ség  (1000, 1200,  1600) alapján  történt  a számítás. Az 1835/36ban,  illetve  az 
1848/49ben  a kaszás,  illetve  a kapás  mértékegységet  800,  illetve  600  négy
szögöllel  számítottam  át.  (lásd  9.  sz. jegyzet.)  így az  értékek  a  következő
képpen  változtak:  1835/36:  szőlő:  918  kapás  =  344  kat.  hold,  rét:  1318 ka
szás = 659 kat. hold,  1848/49ben  szőlő: 903 kapás = 339 kat. hold,  rét: 1314 
kaszás  =  657  kat.  hold.  Az adatok  kerekített  értékek,  mert  négyszögöleket 
nem vettem figyelembe  a táblázat  készítésénél. 
TMÖL ÚTI. 
TMÖL  NKI 31/1848. 
TMÖL  SZFI.  Tamási. 
Uo. 
Uo. 
Uo. 
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1835/36  1848/49  1856  1877  1887  1892  1895 

kat.  hold 

Műv. 
alól 
kivont 

n.  a.  n. a.  150  87  303  335  1216 

Összesen  n. a.  n. a.  6438  6965  7223  7227  46282 

Dinamikus  növekedés  figyelhető  meg  a  szántóterület  alakulá
sánál,  amely  a  legelő  és  a  rét  rovására  a  hetvenes  évek  közepéig 
folyamatosan  terjeszkedett.  A  növekedés,  illetve  a  megtorpanás 
hátterében  a  már  említett  gabonakonjunktúra  erősödése,  majd  a 
hetvenes  évek  gabonaválsága,  valamint az  állattenyésztés  szerepé
nek  ismételt  felerősödése  állt.  Tamásiban  is  látható,  a  szűk  keretek 
közé  szorított  parasztgazdaságok  természetes  földéhsége.  Ennek 
kielégítésére  a  legelők  rovására  igyekeztek  termőterületüket 
növelni.  Itt  jegyzem  meg,  hogy  Tamási  járásban  és  magában 
Tamásiban  már az  1850es  évek  elején  is  felfigyelt  a  hatóság  arra, 
hogy  a  parasztcsaládok  gyakran  megelégszenek  az  egy  gyermek
kel  és  a  másodszülöttet,  még  megszületése  előtt  igyekeznek 
„ eltüntetni.  "

49 

A  19.  század  végén  és  20.  század  elején  több  parasztpolgár 
kezdeményezésére  harc  indult  azért,  hogy  az  úrbéri  egyezség  útján 
szerzett  közös  legelőt    melynek  területe  525  kat.  hold  volt    fel
osszák.  A  kezdeményezés  felemás  sikerrel  járt.  A  földművelés
ügyi  miniszter  csak  45  kat.  hold    melynek  felosztása  az  1900as 
évek  elején  kezdődött  meg    feltörését  engedélyezte  a  telkek  rész
arányában,  a  többi  feldarabolásához  azonban  nem járult  hozzá.  Az 
indoklás  szerint  az  engedélyezett  terület,  elszórt  és  beékelt 
fekvésű,  legelőként  nem  hasznosítható.  A  maradék  (480  kat.  hold) 
azonban,  közlegelő  céljaira  alkalmas  és  a  gazdák  legeltetési  érde
keinek  kielégítése  céljából  szükséges.  A  felosztás  a  település  ke
leti  oldalán  lévő  dűlőket  érintette.  Többek  között  a  Cseréngát 
mellékét,  az  Öregállást,  Pusztafél  csúcsdűlőt,  Bognár  katlant. 5 0 

ÉVSZÁZADOKON  ÁT  1985.  Forrás:  TMÖL  M I  V I I . A.  6428/1858. 
Részletek  a megyei  főorvosnak  a  megyefőnökhöz  küldött  1858.  évi jelenté
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A  legelő  mellett,  a  rétek  területe  is  szűkült.  1871ben  a  ci
gánytelki  és a  Vásár  állásban  lévő  réteket  már  veteményeskertnek 
használták  Tamási  polgárai. 5 1 

A  szőlő  művelési  területe  a  nyolcvanas  évek  közepéig  növe
kedett,  majd  ekkor hirtelen  10  százalékos  visszaesés  tapasztalható 
Az  ok közismert  Tolna megyét  is  elérte  a  filoxéra,  vagy ahogy  ab
ban  a  korban  nevezték,  a  „hydra". Tamásiban  először  1886  tava
szán  észlelték. 5 2 

Erdő  egyáltalán  nem  szerepelt  a  19.  századi  Tamási  határának 
művelési  ágai  között.  Az  erdő  tulajdonlásának  kérdése  az  úrbéri
ség  felszámolását  rendező  perben  is  szóba  került.  Az uradalom ál
lítása  szerint  Tamási  határában  nem  volt  erdő,  épület  és  tűzifát 
mindig  az uradalmi erdőkből  kaptak.  Ezzel  szemben  a  község  sze
rint  Tamásiban  nemcsak  a  telkes  gazdáknak,  hanem  a 26  kisházas 
zsellérnek  is  volt  faizási  joga,  amelyért  viszontszolgáltatás  nem 
járt.  A  korábban  már  idézett  „felszólalásokban"  1853ban  a 
visszaigényelt  területek  közt  szerepeltek  is  erdőrészek  (Borostyá
nos,  Babodi,  Galagonyás,  Gyertyános  és  Embervágó).  Ezek 
Tamásihoz  való  tartozását  a  pincehelyi  lakosok  is  bizonyították. 
Azonban  az  1864ben  megkötött  „barátságos  egyezség"  után  is 
erdő  nélkül  maradtak  a tamásiak  a  19.  évszázadban. 5 3 

A  19.  század  elején  a  Kapós  mellékvizének,  a  Koppánypa
taknak  a  szabályozásával  megkezdődött  a  mocsaras  területek  fel
számolása.  Már  1807ben  megásták  a  Koppány  medrét  Tamásitól 
Adorjánig.  A  munkálatok  1838ban  fejeződhettek  be  Regöly  hatá
rában,  ahol  a  patak  a  Kapósba  torkollik.  A  korabeli  helytörténet
író,  Szalay  Antal  megállapította,  hogy  a  lecsapolásnak  pozitív  és 
negatív  hatása  is  volt  egyszerre.  Visszaszorult  a  településen  a 
nádtermelés,  amely addig építőanyagként  és áruként  jelentős  hasz
not  hozott  a  lakosoknak,  de  nőtt  a j ó  minőségű  rétek  területe.  Ha
marosan  visszaállt  azonban  a  régi  állapot.  „  ...  mind  a'  Kapós 

visszanyomulása,  mind  pedig  az  említett  árok  nem  tisztogattatása 

ismét  a'  régi  állapot]ába  hozta  csak  nem  a'  nagy  kiterjedésű 

Bozótot.  "  Az  újbóli  szabályozásra  csak  a  következő  században, 

5 1  TMÖL  SZFI  LEÍRÁS 1871. 
5 2  TMÖL  A I 659/1886 
5 3  TMÖL ÚTI. 



1928  után  került  sor,  amikor  a  Tolnamegyei  Nagykoppány  Patak 

Társulat  1930 és  1933  között jó karba  helyezte  a  medret.5 4 

Növénytermesztés 

Szántóföldi  növények 

Tolna  vármegye  legfontosabb  termékei  a  19.  században  a  ga
bona,  dohány,  bor,  gyapjú  szarvasmarha,  ló,  hal.  A  század  nagy 
részében  az  egész  megyében,  így  Tamásiban  is  a  meghatározó 
művelési  rendszer  a  háromnyomásos  gazdálkodás  volt.  A  három 
részre  osztott  határ  egyik részét  tavasszal,  a  második  részét  ősszel 
vetették  be,  a  harmadikat  pedig  pihentetvén  meghagyták  ugarnak. 
1848  előtt  ugarként  tartották  számon  a  település  határában  a  Rét
földet  és  a  Kismezőt. 5 5  Őszi  vetésű  gabonafélékhez  tartozott  a 
tiszta  búza,  a rozs  és a kétszeres. 5 6  A  parasztgazdaságokban  ebben 
az  időben  ez  utóbbit  vetették  a  legnagyobb  területen.  Tavaszi 
vetésű  növényekként  tartották  számon  az  árpát,  a  zabot,  a  kukori
cát,  a kölest,  a burgonyát  valamint a  dohányt. 

Az  1871ben  készült  határleírás  szerint a művelés  alatt álló  te
rületeken  a háromnyomásos  művelési  rendszeren  belül  hároméves 
vetésforgást  alkalmaztak.  Első  évben  búzát,  kétszerest  és  rozst,  a 
második  évben  kukoricát  vetettek.  A  harmadik  évben  ugaron 
hagyták  a  területet.  A  község  határában  található  szántóföldek  mi 
nősége  között  jelentős  eltérés  volt.  A  minőségbeli  különbséget 
osztályozással  jelölték.  Az  első  osztályba  sorolták  Kis  mezőt,  a 
Kenderföldeket. 5 7 

A  gabonatermelés  jelentősége  a  század  második  felében 
megnövekedett.  Az  ötvenes  évektől  az  1880as  évek  elejéig  tartó 
gabonakonjunktúra  többtermelésre  késztette  a  mezőgazdasági 
termelőket.  Magyarországon  megindult a  hatalmas  kiterjedésű  le
gelők  feltörése.  A  példátlan  méretű  legelőfeltörések,  az  aszályos 
évek  és  az  ismétlődő  marhavészek  következményeként  fokról 
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fokra  visszaesett,  egyenesen  lehanyatlott  a  külterjes  állat,  ezen 
belül  is  a  szarvasmarhatenyésztés. 5 8  Ezek  a  változások  Tamási 
gazdaságtörténetében  is  nyomon  követhetők.  A  földtulajdonossá 
váló  tamási  parasztpolgárok  az  ötvenes  évek  közepétől  a  legelők 
rovására  növelték  a  gabonatermeléshez  szükséges  földterület 
nagyságát. 

A  legelőfeltörésekről  az  elöljáróság  döntött  a  település  lakói
val  egyetértésben.  1852ben  müvelés  alá  vonták  a  Rétföldet,  a 
Kismezőn  pedig  engedélyt  kaptak  arra  a  helybeli  gazdák,  hogy  az 
itt  birtokolt  földterületüket  szabadon,  egyéni  döntésük  alapján 
használhassák. 5 9  18561857ben  a  Halomtelek  nevű  legelő  került 
feltörésre.  1865ben  a  közlegelőből  hasítottak  k i  350  holdat  a 
szántóföldi  müvelés  céljára. 

Gabonatermelés  növekedését  mutatja  az  is,  hogy  jelentősen 
csökken  a  község  határában  termelt  kender.  Természetesen  ebben 
szerepet játszott  a háztartások  igényeit  egyre jobban  kielégítő  ipari 
termékek  megjelenése  is.  A  század  utolsó  harmadában  a  Kender
földeknek  csak  töredékén  vetették  ezt  a  növényt . 6 0 

A  minél  több  termelés  érdekében  növekedett  a  haszonbérbe 
kivett  területek  nagysága.  A  bérlők  egy  része  azonban  keveset 
vagy  alig  törődött  a  föld  termőerejének  pótlásával,  így a  bérlemé
nyek  minősége  gyorsan  romlott.  Ez  kiváltotta  a  földtulajdonosok 
felháborodását.  Sérelmeik  orvoslására  1869.  augusztus  8án  nép
gyűlést  tartottak  a  reggeli  órákban  a  városháza  előtt.  Itt  a  telkes 
gazdák  azt  követelték,  hogy  a  haszonbérbe  kiadott  földeket  is há
romnyomásos  gazdálkodásban  legyen  kötelező  művelni,  valamint 
kérik  az  elöljáróság  támogatását  annak  érdekében,  hogy  ezt  a sza
bályt  senki  se  szeghesse meg,  mert  már most  is a „gyöpföldek  oly

annyira  kizsarolva  vannak,  hogy  termési  képességüket  elvesztet

ték".
61 

A  föld  minőségének  javítását  már korábban  is  szívén  viselte  a 
település  elöljárósága.  1854  végén  arra  köteleztek  minden  gazdát, 
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hogy  negyed  telek  után  mindenki köteles  egy  kocsi  trágyát  kivinni 
a  város  földjére. 6 2 

A  szántóföldek  trágyázása  attól  függött,  hogy  az  adott  dűlő 
milyen  távolságra  helyezkedett  el  a  község  lakott  területétől.  A 
közelben  lévők  (pl.  Kis  mező,  Régi  Gyöpföldek,  Halomtelek,  a 
Kenderföldek  döntő  része)  táperejét  pótolták,  míg  a  távolabb  lé
vőket  (Öregállás,  Szilfai  dűlő,  Gonozdi  bozótra  dűlő,  Puszta  parti, 
majsai  határszéli  szántóföldek)  csak  pihentették. 6 3 

De  nemcsak  a  föld  minőségére,  hanem  a  megtermelt,  még 
szabadban  lévő  terményre  is  vigyázni  kellett.  A  rendszeres  ter
ménylopások  megakadályozására  a községi  elöljáróság  56  csőszt, 
mezei  őrt  alkalmazott  a  határban.  Kettőt  a  külső  részen,  kettőt  a 
belső  részen,  egyet  a  Gyöpföldön.  Bérüket  terményben  fizették. 
1854ben  minden  negyed  telkes  gazdát  arra  köteleztek,  hogy  a 
szántóföldi  művelési  ág után  1 kéve 6 4  őszi  gabonát  és  1  nyolcados 
kukoricát  juttasson  a  terményőröknek. 6 5  A  réti  földek  után 
ugyanennyit  kellett  fizetniük.  A  gyöpföldi  csősz,  aki  a  ken
derföldekre  is  felügyelt  1  icce  őszi  gabona  készpénzt  is  kapott. 6 6 

Ügyelniük  kellett  a  csőszöknek  a  hidakra  és  a  kutakra  is.  A 
legelőfeltörések  után  a  megnövekedett  földterület  miatt  emel
kedett  a  csőszöknek  fizetett  járadék  is.  1857ben  minden  negyed 
telek  után  a  gazdák  kötelesek  voltak  kétszer  1 kéve  búzát  adni  a 
csőszöknek,  akiknek  azonban  minden  további  juttatás  nélkül  a 
kenderföldeket  is  felügyelniük  kellett.  Az  1865ös  szántóföldi 
területgyarapodás  után  újabb  kétszer  1 kéve  búzával  emelkedett  a 
csőszök  fizetése. 6 7 

TMÖL  TNI SZJ  1854. dec. 9. 
TMÖL  SZFI  LEÍRÁS  1871. 
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korabeli  iratokban ezután  is találkozhatunk  ezzel a pénznemmel. = M K L 
TMÖL  TNI SZJ  1852. febr.  7.,  15., 1856. márc. 27.,  1857. júl. 5.,  1865. jan. 
18. 



A  század  végén,  a  határban  szolgálatot  teljesítő  mező  és 
hegyőröknek  egyre  komolyabb  kihívással  kellett  szembenézniük. 
Nemcsak  a  terménylopások  szaporodtak  meg, hanem  agresszívab
bakká  váltak  a  termények  megdézsmálói  is.  Ezért  országos  rende
let  született  az  1890es évek  közepén  arról,  hogy a mezei  járőröket 
hatékonyabb  fellépésük  és  biztonságuk  növelése  érdekében  fel 
kell  szerelni  forgópisztollyal,  melyet  az  őrszolgálatban  állandóan 
maguknál  kellett  tartaniuk. A  fegyverek  beszerzéséről  a  főszolga
bírók  gondoskodtak.  A  járások  nagy  része  a  Peterlongoféle 
forgópisztolyokat  szerzett  be. 6 8 

Található  adat  a  képviselőtestületi  jegyzőkönyvben  arra  vo
natkozóan,  hogy  milyen  növényvédelmi  eljárásokat  alkalmaztak 
ebben  a korban. 

1868ban  a  községi  elöljáróság  megbízott  két  vállalkozót, 
hogy  „ a Rácvölgyi  legelő  területén  a  Csike  árkánál  a  határ  árok

tól  kezdve  a  Koppány  csatornán  átívelő  hídig"  kaszálják  le  és 
hordják  össze  az ún. szerb vagy disznó  tüskét. 6 9 

A  hernyók  és  kártékony  rovarok  irtását  vármegyei  szabály
rendelet  mondta  k i minden  község  területén,  melyről  a  községek
nek jelentést  kellett  tenniük  a  szolgabíráknak. 7 0 

1891ben  az  elöljáróság  határozatot  hozott  arról,  hogy minden 
telkes  gazda  köteles  egy  és  negyed  telek  után  5  db  ürgét  ingyen 
kiirtani,  s ezt  az  ürgefejek  bemutatásával  igazolni. Azt is kimondta 
a  testület,  hogy  aki  a  határban  ürgét  irt minden  egyes  ürgefejért 
1891.  május  végéig  2  krajcárral,  azon  túl pedig  1 krajcárral  díjaz
tatik.  A  megszabott  jutalom  kifizetése  azonban  késett.  Még a kö

TMÖL  TJFI  1976/1896.  1894. évi X I I .  tc.hez  kapcsolódó  48000  sz.  rende
let.    Majsamiklósvár  a magánmezőőrei  rendelkeztek  forgópisztollyal.  — Az 
iratok  szerint két cég versenyzett  ekkor a közbeszerzésért.  Peterlongo  János 
innsbrucki  és Szailler Miklós  bécsi  fegyvergyárosok.  (A neveket  a korabeli 
gyakorlatnak megfelelően,  a magyar helyesírás  szabályai  szerint  használták.) 
Számtalan  néven  fordul  elő  a  köznyelvben.  Pl.  birka,  disznó,  muszka, 
orosz,  ördög,  rác vagy  szamártövis,  sváb  kóró.  Kártékony  gyom,  irtása 
kötelező.  2045  cmre  nő  meg,  szúró  tövisekkel  van  felfegyverezve.  Utak 
szélén,  legelőkön,  különösen  községek  körül  a magas hegyvidék  kivételével 
az egész országban  megterem. = KFDI.  TMÖL  TNI SZJ  1868. aug. 2. 
TMÖL  TJFI  1557/1888. 60/rkgy. 1873 



vetkező  év elején  is  eredménytelenül  kérték  a telkes  gazdák  az ür
gék  kiirtásáért  felmerülő  költségeik  megtérítését. 7 1 

A  községben  megtermelt  gabonafelesleget,  hosszú  évtizede
ken  keresztül  az  alkalomszerűen  megjelenő  közvetítő  kereskedők 
vásárolták  fel  a  település  birtokos  gazdáitól.  így  történt  ez  1856
ban  is, amikor a mezővárostól  60 pozsonyi  mérő  gabonát  vett  meg 
Fischer  Jakab,  aki minden  egyes  mérő  gabonáért  6  pengő  forintot 
fizetett.7 2 

Az  így  kialkudott árak  azonban  nem  mindig  lehettek  kedve
zőek  a  termelők  számára.  A  magasabb  haszon  elérésére  lehetősé
get  kínált  a  kereskedők  közötti  verseny  megteremtése.  Ennek  ér
dekében  Tamásiban  is  igyekeztek  meghonosítani  a  piaci  gabona
kereskedést  az  1890es  évek  elején,  amely addig a községben  nem 
volt  gyakorlatban.  A  gabonaszeműek  helybeli  piacra  szállítását 
helypénzmentességgel  is  ösztönözték. 7 3 

A  hetivásárok  alkalmával  tartandó  gabonapiac  helyének  kije
lölése  többéves  vitát  indított  el.  Ez  azzal  is  összefüggött,  hogy  a 
vásártér  részeként  nyilvántartott  disznópiac  áthelyezése  „a  helyi 

közforgalmi  viszonyok  változásával  szükségessé  vált  ".  Erre  a  köz
séget  már  felsőbb  helyről  érkezett  felszólítások  is  „buzdították". 

Több  beadvány  érkezett  ezzel  kapcsolatban.  Ezek  említése  azért 
érdemes,  mert  ma  talán  már  elfeledett  helynevek,  épületek  nevei 
szerepelnek  bennük.  Az  egyik  indítvány  azt  javasolta,  hogy  az 
úgynevezett  budai  városrész  mellett  levő  izraelita  fürdőház  mö
götti  térségre  helyezzék  a vásárteret. 7 4  Szóba  került  Mautner  Ignác 
vegyeskereskedő 7 5  kérésére,  Mautner  háza  előtti  tér a Tót  utcában. 
(Egy  kanyargós  utca  a  Szent  Mária  templomtól  északra. 7 6 )  Egy 
újabb  javaslat  a  ún.  kis  kocsma 7 7  előtti  térséget  javasolta.  1894
ben,  a  képviselőtestületi  ülésen  erre  a  térségre  jutott  a  legtöbb 
szavazat,  de  végül  a  hetipiac    bizonyos  változtatásokkal:  a  tér 

7 1  TMÖL  TNI KTJ 4/1891/10.,  3/1892/4. 
7 2  TMÖL  TNI SZJ  1856. jún.  15.  1858ig külön  pengőforint  is  forgalomban 

volt, amit ezüstből vertek. = WP. 
7 3  TMÖL  TNI KTJ 4/1892/12. 
7 4  A Gonozdipatak  által hasított  terület. 
7 5  TMÖL  TJFI  5161/1885. 
7 6  TMÖL  Térképtár  131, 132. 
7 7  FN 99. p. 



messzebb  került  a  házaktól,  valamint járdák  és  ülőhelyek  készül
tek    a régi  helyén  maradt.7 8 

Ma  már talán  kevesen  gondolják,  hogy  a  19.  század  első  felé
ben  Tolna  megye  élen  járt  a  dohánytermelésben,  országosan  a 
második  helyen  állt.  A  Dombóvári  járásban,  melyhez  Tamási  is 
tartozott,  Tamásin  kívül  még 5  községben  foglalkoztak  termelésé
vel . 7 9  Híres  volt  a  döbröközi  dohány,  a  más járásbeli  (faddi  és  a 
pálfai)  községek  mellett. A  dohányt  ugaron  termelték,  ezért  nem 
tetszett  a  földesuraknak  az  ugaron  termelt  termények  után  eltörölt 
kilenced. 8 0 

1851ben,  a dohánymonopólium  bevezetése  jelentősen  vissza
vetette  a  termelést.  Ezután  azt  csak  engedéllyel  lehetett  ter
meszteni.  Már  1852ben  a  községi  elöljáróságon  kellett  jelent
kezni  annak,  aki  a  Rétföldön  dohányt  akart  termeszteni.  A  leg
felső,  állami  engedélyezés  csak  több  év  múlva  1861ben  érkezett 
meg  Tamási  számára. 8 1  Ebben  az  évben,  december  16án  Tamá
siban  komoly  összetűzésre  került  sor  a pénzügyőrség  és a  lakosság 
között  akkor,  amikor a  pénzügyőrök  a  vásár  ideje  alatt lefoglaltak 
egy  szekér  csempészett  dohányt.  A  kedélyeket  csak  egy  század 
katona  odatelepítése  tudta végleg  lecsillapítani. 8 2 

A  dohánycsempészet  elleni  küzdelem  továbbra  is  napirenden 
volt.  Az  1880as  évek  végén  módosították  a  dohányjövedéki  sza
bályokat.  Megszüntették  azt  a  dohánytermelők  számára  megsza
bott  kedvezményt , 8 3  mely megengedte,  hogy  a  termelő  a  családjá

8  TMÖL  TNI KTJ 9/1894/2.,  10/1894/3.,  13/1894/1., 3/1900/4. 
9  Döbrököz,  Gyulaj,  Kurd,  Pári, Pincehely. A járásban  a  legtöbb  dohányt  Kur

don  és Pariban  termelték. 
0  A járás  26  községgel  bírt,  melyben 3 uradalom (ozorai, dombóvári,  iregi), 1 

közbirtokosság  (lápafői),  2  majorság  (szántói,  várongi)  1 pusztai  gazdasága 
(enyingfürgedi)  volt.  TMÖL  NKI 31/1848. 

1  ÉVSZÁZADOKON  ÁT 1985. Forrás: TMÖL  MI  1024/1852. A dohánymono
pólium  bevezetésének  hatása  Tolna megye  dohánytermelésére.  VI/31.  1852. 
86.  p.,  Forrás:  TMÖL  Tolna  vármegye  első  AI  1161/1861.  VI/73.  1860. 
március 27. Tolna megyei dohánytermelő  községek  névjegyzéke.  155. p. 

2  ÉVSZÁZADOKON  ÁT  1985.  Forrás:  TMÖL  Tolna  vármegye  első  AI 
394/1862.  VI/90.  1862.  február  5. A  Dombóvári  Járás  főszolgabírájának  je
lentése  a  főispánhoz  a  csempészett  dohány  lefoglalása  miatt Tamásiban k i 
tört  zavargásokról.  178180. p. 

3  1868. évi XIV.  tc. 8. §., 1876. IV. tc. 6 §. 



hoz  tartozók  számától  függően    a  fogyasztási  illeték  befizetése 
mellett    saját  használatra  visszatartson  fejenként  10  kg  dohányt. 
A  rendelet  kimondta, hogy  a  visszatartott  mennyiség  minden  500 
grammja  után  80 korona  illetéket  és pénzbüntetést  kell  fizetni.  Az 
említett  és  a  később  törvénybe  iktatott  rendeletek  és  törvények 
kérlelhetetlen  szigorral a csempészet  visszaszorítását  célozták. 8 4 

Terméseredmények  számszerű  bemutatását  megnehezítette, 
hogy  az  ezeket  közlő  jelentések  nagyrészt  termésbecslések.  A 
becslést  elvégző  főszolgabíró  legtöbbször  csak egyegy  szóval  (jó, 
közepes,  rossz) jellemezte  a várható  eredményt.  A  19.  század  első 
feléből  csak  1848ból  találtam  mennyiségi  kimutatást . 8 5 

A  Dombóvári  Járás  1847. évi  terméseredményei 

Helység 
neve 

Úrbéri 
telkek 
száma 8 7 

Tiszta 
búza 

Kétszeres  Rozs  Árpa  Zab  Kukorica  Burgonya  D o h á n y Helység 
neve 

Úrbéri 
telkek 
száma 8 7  pozsonyi  mérő 

Bedeg  45   2973  — 250  1092  994  109 

Dombóvár  56  — 4832  - — — 1519  341  — 

Döbrökóz  120  — 8458  3006  25  1920  1980  1030  40 
Értény  81  — 3068  1033  38  1569  1950  1301  — 

Felsőnyék  61  444  4823  — 969  1135  1060  930  — 

Gyulaj  133  — 13574  — 561  2500  3900  1920  80 

Ireg  107  — 7682  - — 1070  1270  700  — 

Kánya  34  — 2960  — — 131  800  603  — 

Kocsola  83  —  6417 
-

— 1494  7001  1101  — 

Kónyi  90  1125  5348  1633  223  1200  1938  370  -
Kurd  56  — 7149  — 300  1792  2003  1600  301 
Lápafö  16  — 1002 

-
— — 460  309  -

Nagyszokoly  112  — 8852  -  548  591  91  — 

Nak  44  — 2158  825  —  880  990  770  — 

Ozora  83  — 6100 
-

610  716  960  401  — 

Pári  36  — 235  2452  110  536  931  2121  270 

Pincehely  105  — 8624  — 610  1300  1  100  80 
Regöly  10  2422  4844  2422  — 1684  3400  2103  — 

Szakály  80   8712  191  321  1263  730  472  
Szakcs  147  3873  37.S7  2173  240  580  2500  2361 

-

Szántó  48  — 1002  3129  336  800  970  780  -
Tamási  164  3555  7680  1764  421  1084  6851  1813  31 

TMÖL  TJFI  781/1888. 1887. évi XLIV.  tc. 
TMÖL  N K I 31/1848. 
A  táblázat  tartalmazza  a  járás  uradalmainak  adatait,  azonban  ezeket  nem 
használtam  fel,  mivel  Tamásihoz  viszonyítva  csak  a  községek  és  mező
városokjelenthettek  összehasonlítási  alapot. 
Kerekített  értékek. 



Helység 
neve 

Úrbéri 
telkek 
száma 

Tiszta 
búza 

Kétszeres  Rozs  Árpa  Zab  Kukorica  Burgonya  Dohány Helység 
neve 

Úrbéri 
telkek 
száma  pozsonyi  mérő  q 

Tengőd  70  — 2300  170  — 795  2305  1660 
Tótkér  12  337  34  571  —  326  1030  1270  — 

Tótkeszi  74  — 5968  — — 894  1400  1290  — 

Várong  10 
-

616  880  - 350  470  601 

E  szerint  Tamásiban  3555 pozsonyi mérő  (1777 q) búza,  7680 

mérő  (3840  q)  kétszeres,  1764  mérő  (882  q)  rozs,  421  mérő  (210 

q)  árpa,  1084  mérő  (542  q)  zab,  6851  mérő  (3425  q)  kukorica, 

1818 mérő  (909 q) burgonya és 31 mázsa  dohány  termett. 8 8 

Habár  köles  is  szerepelt  a  központból  leküldött  nyomtatvá

nyon,  azt  a járás  egyetlen  gazdaságában  sem  termeltek. Ez  persze 

nem  jelenti  azt,  hogy  a  felmérés  előtti  időszakban,  többek  között 

Tamásiban  is, ne  vetették  volna ezt  a  gabonafélét.  A  mezőgazda

sági  terméseredmények  közül  hiányoznak  a  szőlőre  vonatkozó 

adatok. 

Fentebb  már  elhangzott,  hogy  a  parasztgazdaságokban  első

sorban  kétszerest  vetettek.  Az  1828as  összeírás  szerint  a  terület 

/5ébe  kétszeres  és csak  Vsébe  került  tiszta  búza . 8 9  A  Dombóvári 

Járás  26  községe  közül  Tamási  mellett  5  település  (Tótkeszi, 

Kónyi,  Felsőnyék,  Regöly  és Szakcs)  határában  arattak  csak tiszta 

búzát. 

Az  1847. évi szemes termények  összesített  adatai' 

Helység neve  Összesen/pozsonyi 
mérő 

Helység 
neve 

Összesen/pozsonyi 
mérő 

Bedeg  5309  Nak  4853 
Dombóvár  6351  Ozora  8386 

A  kimutatásban  szereplő  termények  egyedül  csak  a  dohánynál  adták meg 
mázsában  a mértékegységet. A méterrendszert csak  1876. január  1 je  (idevo
natkozó  törvények:  1876.  I I .  tc.  1925. XIX tc.) után  vezették be.   1 pozso
nyi  mérő = 62,5  liter.  1 pozsonyi  mérő búza  átlagos hektolitersúlyát (1 hl  — 
7580  kg)  ismerve  2  pozsonyi  mérő  (125  1) búza  körülbelül  1 mázsával 
egyenlő. =  KFDI. 
Pedig  a  megyében  1780 és  1828 között  8000 kataszteri holddal  növekszik 
meg  területe. = Évszázadokon át 1978. 327. p. TMÖL összeírás 1828. Tanári. 
TMÖL  NKI 31/1848. 



Helység  neve  Összesen/pozsonyi 
mérő 

Helység 
neve 

Összesen/pozsonyi 
mérő 

Döbrököz  15389  Pári  4264 
Értény  7658  Pincehely  10174 
Felsőnyék  8431  Regöly  13862 
Gyulaj  20535  Szakály  11217 
Ireg  10022  Szakcs  13153 
Kánya  3891  Szántó  6237 
Kocsola  14912  Tamási  20975 
Kónyi  11467  Tengőd  5570 
Kurd  11244  Tótkér  2298 
Lápafő  1462  Tótkeszi  8262 
Nagyszokoly  9991  Várong  2316 

Tamási  a  járásban  a  legnagyobb  telekállománnyal  rendel
kezett.  Ennek  megfelelően  a  szemes  termények  összesített  táblá
zatán  is  az  első  helyet  foglalta  el. Természetesen  nem  minden  ga
bonafélére  igaz  ez.  Azokban  a  községekben  pl . ,  ahol  nagyobb 
hangsúlyt  fektettek  a  lótenyésztésre,  több  árpa  és  zab  termett 
(Döbrököz,  Értény,  Gyulaj,  Kónyi,  Kocsola,  Kurd,  Regöly).  A 
sertéstenyésztés  nagyobb  jelentőségére  utal  a  kukorica mennyi
sége.  Ennél  többet  csak  Kocsolán  termesztettek91 

A  kukorica már  a  19.  század  első  felében  is  fontos  szerepet 
játszott  a  sertéstenyésztésben.  A  sertéshizlalásnak  két formája  élt a 
vizsgált  időszakban.  Az egyik a  makkoltatás,  a  másik  a  gabonafé
léken,  kukoricán  való  tartás.  Ez  utóbbi  jelentősége  a  19.  század 
második  felében  növekedett  meg. 9 2 

Bizonyos  összehasonlításra  ad  lehetőséget  az  előbbi  adatokkal 
a  század  végén,  1893ban  készült  felmérés,  mely  elsősorban  az 
állattenyésztéshez  szükséges  takarmánytermésre  koncentrált.  Ek

Annak  ellenére, hogy a század  első  felében,  a táplálkozásban  a  marhahúsnak 
volt  meghatározó  szerepe, a húsfogyasztás  szokása  éppen  a vizsgált  időszak
ban  változott  jelentősen.  A  sertéshúsnak,  ezzel  együtt  a jószág  tartásának  a 
jelentősége  a múlt  század  második  felében  nőtt meg. = BELLON  TIBOR 
Ez  az  újvilági  növény  a  19.  században  vált  nélkülözhetetlenné  elsősorban  a 
takarmányozásban,  hizlalásban.  Érdemes  megjegyezni,  hogy  a  takarmány
növények  terméseredményeit  tartalmazó  jelentés  arra  is  kitért,  hogy  a  gaz
dáknak  egyedül  csak  kukoricából  van feleslege.  így az  összes  mennyiségnek 
kb.  a felét  a piacon értékesítik  a  termelők. 



kor  Tamásiban  a  zab  évi  termése  1300  q,  a  kukoricáé  3300  q. 
Szembetűnő  a  zabtermés  mennyiségének  növekedése,  ami  a 
belterjes  állattartás  nagyobb  szerepét  mutatja.9 3 

Szőlőmüvelés 

Tamási  határában  az  187les  határleírás  szerint  az  első  osz
tályú  szőlők  a henyei, a szuroki, a kosbai  szőlőhegyeken,  valamint 
a  Várhegyen  helyezkedtek  el.  A  lejtős,  délkeleti  oldalon  termett 
szőlőből j ó  minőségű  bort  lehetett  készíteni.  Az Adorjáni  és a Ko
bakhegyen,  lejtős,  dombos  talajon  telepített  szőlők  nyugati  fekvé
sűknél  fogva  „erős  szeleknek"  voltak  kitéve.  A  Szarkahegyi 
szőlők  az  északi  oldalon  feküdtek  és  itt a  korabeli  felmérő  szerint 
„savanyú  bor"  termett.9 4 

Az  ország  jelentősebb  szőlőtermő  vidékein  a  szőlő  és  bor
termelést  a  szőlőbirtokosok  szervezete  irányította.  Az  egymástól 
eltérő  felépítésű  hegyközségek  (a  kifejezést  ekkor  még nem  hasz
nálták)  együttműködési  rendje  a  19.  század  első  felére  szilárdult 
meg.  A  hegyközségek  bizonyos  értelemben  megelőzték  korukat, 
hiszen  egy  a  polgárosodásban  visszamaradt  országban  jelentettek 
egészen  eltérő  társadalmi  helyzetű  személyek  számára  olyan 
együttműködést,  amely  ha  nem  is  a  mai  fogalmaink  szerint,  de 
meglehetősen  demokratikus  keretek  között folyhatott. 9 5 

Tamásiban,  mint  uradalmi  területen  nem  létezhetett  önkor
mányzat  a  szervezetben.  Az  uradalmi  intéző,  vagy  későbben  a 
közigazgatási  tisztségviselő  jelenlétében  választották  vezetőiket, 
elöljáróikat  az  egyes  területi  egységek  szőlőtermelői.  Az  elöljárók 
választására  legtöbbször  Szent  György  napján  került  sor.  1860
ban  is ezen  a napon  gyűltek  össze  az  Szőlőhegy  érdekeltjei  elöljá
róik  megválasztására.  Az  ülésen  több  mezővárosi  szőlőbirtokos  is 
megjelent.  A  tárgyaláson  jelen  volt  „tekintetes  Kolozsváry  János 

úr",  az  uradalom  képviselője.  Megállapították  a  hegyelöljárók 
fizetését.  A  hegybírók  (Szálai  István,  Máj er  István,  Pap  István, 

A  természetes  széna  a  réten  szabadon  termett  =  PNL.  Gyep  vagy  egyéb 
takarmánytermő  terület  második  növedéke.  TMÖL  TJFI  6413/  1893. 
TMÖLSZFI  leírás 1871. 
KOMÁROMI ÉVA. 



Köszörűs  József,  Szalavári  János)  20  forintot  és  egy  pár  új 
csizmát,  a  12  hegymester  fejenként  20  forintot,  és  az  5  hegyi 
kisbíró  egyegy  új  pár  csizmát  kapott.  A  hegybírók  megkérték  a 
főbírót,  hogy szedesse be  a  fizetés  alapját  a  polgároktól. 9 6 

A  hegyközségeket  je l lemző  sajátosságok  biztosították,  hogy 
azok  a  19.  század  második  felében  egyre  erőteljesebben  megin
duló  polgárosodás,  a modern  kor viszonyai között  sem  váltak  meg
haladottakká,  szerepüket  és  helyüket  az  új  társadalmi  rendben  is 
megtalálták.  A  19.  század  végén  a  hegyközségek,  a  közigazgatás 
decentralizált  szerveivé  váltak.  Egységesítésüket  a  19.  század  vé
gén  pusztító  filoxérajárvány  utáni  újratelepítés,  a  termelők  na
gyobb  együttműködésének  igénye  vetette  fel  a  hegyközségek  tör
vényben  való  szabályozását.  Ezt  valósította  meg  a  mezőgazdaság
ról  és  mezőrendőrségről  szóló  1894.  évi  X I I . törvénycikk.  A 
hegyközségnek  elsősorban  az  elpusztított  szőlők  felújításának,  új 
szőlők  telepítésének,  továbbá  a  szőlőpenész  ellen  való  közös  vé
dekezésnek  az  előmozdítása,  valamint  a  szőlők  közös  őrzése,  a 
hegyrendészeti  szervezkedés  volt  a  célja.  A  hegyközség  megala
kítása  önkéntes  volt,  és bizonyos  feltételek  megléte  esetén  a  birto
kosok  egyharmada  elhatározhatta  a  hegyközség  alakítását.  Ilyen 
esetben  a  többi  birtokos  sem  maradhatott  k i a  szervezetből.  Felté
telként  említi  a  törvény  a  minimum  húsz  fő  szőlőbirtokos  létszá
mot  és  a  száz  katasztrális  hold,  vagy  ennél  nagyobb  összefüggő 
szőlővel  beültetett  területet.  A  hegyközségek  a  közös  tevékenység 
kereteit,  formáit  és  tartalmát  a  hegyközségi  rendtartásban  hatá
rozták  meg,  amelyet  a  hatóságoknak  kellett jóváhagyniuk.  A  fel
adatok  teljesítéséhez  szükséges  költségek  fedezése  céljából  a  sző
lőbirtokosokra  területük  nagyságával  arányosan  járulékot  vetettek 
k i .  A  törvény  meghatározta  a  hegyközségi  önkormányzat  szerve
zetének  kereteit  is,  miután  választmány  és  hegybíró  választását 
tette  kötelezővé. 9 7 

Mint  az  előző  példából  látható  volt,  Tamásiban  is  működött  a 
szőlőbirtokosok  ezen  együttműködési  szervezete.  A  már  többször 
hivatkozott  szerződési  jegyzékben  1857  és  1890  között  rendszere
sen  megtalálhatók  Várhegyen  (később  Öreg  és  Új  Várhegy), 

TMÖL  TJFI  III/199/1861. 
KOMÁROMI ÉVA. 



Kosbai  Tuskóson  (Várhegyi  Tuskós),  Sonkolyütön  (később  Új 
Sonkolyütő),  Szarkahegyen,  Szurokhegyen,  Adorjáni  és  Kobak
hegyen,  Henyei  (Új  és  Öreg)  hegyen  (Henyei  Tuskós)  a  megvá
lasztott  hegybírók  (hegyfelügyelők),  kisbírók  és hegymesterek  ne
vei . 9 8 

A  „hegyközség"  a  szőlők  védelme  érdekében  hegypásztoro
kat  fogadott  fel. Pl.  1872ben  a Henyei hegyre  és a Várhegyre  két
két  hegypásztort  alkalmazott.  Fizetésük  a  következőképpen  ala
kult:  minden  hold  föld  után  1/8  gabona,  fele  részben  tiszta  búza, 
fele  részben  rozs,  továbbá  minden  hold  föld  után  10  krajcár  kész
pénz.  Azoknak  a  szőlőtulajdonosoknak,  akik  kint  laktak  a  hegyen 
30  krajcárt  kellett fizetni  minden  hold  után. 9 9 

A  filoxéraveszély  miatt  a  község  vezetése  fokozottabban 
szorgalmazta  az  állandó  felügyeletet  a  Tamási  körüli  szőlőkben, 
mely  együtt  járt  az  őrzési  díjak  emelkedésével.  Ez  a  díjnövekedés 
a  szegényebb  családoknak  nem  kis  megterhelést  jelentett.  1885
ben  a  szőlőhegyi  lakosok  (kb.  90  család)  panaszt  tettek  a  főszol
gabírónál  a  tamási  elöljáróság  ellen jogtalan  fizetési  terhek  miatt. 
Levelükben  azt  írták,  hogy  a  község  egyoldalúan  intézkedett 
hegyőrök  felállításáról.  A  hegyőrök  helyett  a  régi  hegymester  al
kalmazását  kérték,  mert  ez  kisebb  terhet  rótt  rájuk. 1 0 0  Azt is  kíván
ták,  hogy  a  hegymestert  a  szőlőbirtokosok  választhassák.  Kérésü
ket  a  következőképpen  indokolták:  „alkotmányos  korszakot" 

élünk  „hol  ily  kérdésekben  nem  a  kisebb  számú  községi  lakosok 

(kb.  35  család),  hanem  a szőlőbirtokosok  többsége  dönt".
m 

Kupi  Gergely  községi  bíró  válaszában  kifejtette,  hogy  azért 
nem  teljesíthető  a  kérés,  mert  ez  „visszamenetelt  jelentene  a  múl

takra".  A  hegyőri  intézményt  kb.  12 évvel  ezelőtt  állították  fel. Az 
egyes  szőlőterületeken  nem  egyszerre,  hanem  fokozatosan  alkal
maztak  újabb  és  újabb  hegyőröket.  A  szőlőhegyiek  kérelmét  a  fő
szolgabíró  elutasította,  mert  a panaszosok nem  cáfolták  meg,  hogy 
már  812  éve működik  a  hegyőri  intézmény.  Tehát  ez  már jól  be
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TMÖLTKI  SZJ  1857. ápr. 26.,  1858. máj. 2.,  1862. máj. 1 1., 1865. jan. 15., 
1873.  ápr. 23.,  1880. jan.  11., 1881 és  1890  között  csak az  éveket  jelöltem, 
ahol volt adat. 
TMÖL  TKI SZJ  1872. ápr. 24. 
Erejüktől  függően  hol természetben,  hol pénzben  adtak  neki  fizetséget. 
TMÖL  TJFI  295/1885. 



vált  gyakorlat.  A  régi  hegymesteri  intézmény  pedig  a  községi  la

kosok  szőlőinek  védelmét  nem  biztosította. 

A  filoxéra  Tamásiban 

A  filoxéra  európai  megjelenéséről  a magyar  szakminisztérium 
időben  tudomást  szerzett,  és  már  1874  decemberében  megtette  a 
szükséges  óvintézkedéseket.  Az  osztrák  tartományokból,  Horvát
szlavónországból  származó  gyökeres  és  sima  szőlővesszőkre  be
hozatali  tilalmat  rendelt  el.  Zárolta  a  filoxéra  által  ellepett  Pan
csova  (a  Temes  bal  partján)  határát . 1 0 2  A  szőlőbetegség  terjedését 
azonban  így  is  csak  késleltetni  lehetett.  A  fertőzés  magyarországi 
terjedése  idején,  1881ben  elrendelték  a  filoxérabizottságok 
felállítását  és  a  fíloxérával  fertőzött  településeket  zárlati  csopor
tokba  osztották. 1 0 3 

A  budai  zárlati  csoportba  került  Tamásiban  és  Regölyben 
1886. augusztus 28án  konstatálták  először  a  filoxérát.  A  hivatalos 
vizsgálatot  Lehóczky  miniszteri biztos  végezte  el  szeptember  ele
jén,  melynek  eredményét  közölték  az  összes  járásbeli  község 
elöljáróságával. 1 0 4  Figyelmeztették  a  lakosságot  a  tamási  szőlőhe
gyen  való  átvonulás  veszélyeire,  a  szőlőmunkások  felfogadása 
tárgyában.  „Gyökeres  és  sima  szőlővesszőknek  rőzséknek, 

leveleknek  száraz  vagy  friss  állapotban  legyenek  azok  bárcsak 

csomagolásra  alkalmazva;  úgy  a  szőlőtőke  bárminemű  egyéb  ré

szeinek,  továbbá  cserjék,  gyümölcs  vagy  gazdasági  facsemetéknek, 

nem  különben  használt  szőlőkaróknak,  s  általában  a  szőlőkben 

alkalmazott  bármely  tárgyaknak  Tamási  község  határából  való  ki

vitele  további  rendelkezésig  a  legszigorúbban  eltiltandó,  s  a  tila

lom  ellenőrzésére  a  községi  elöljáróság  felelősség  terhe  alatt 

utasítassék.  "
105 

Szőlővesszőket  és  használt  szőlőkarókat  csak  a  filoxérave
szély  csökkenésével,  1893tól  lehetett  újra  engedély  nélkül  szállí

1 2  TMÖL  A I 747/1872, BURUCS 1998. 
1 3  TMÖL  AI 747/1872. 
1 4  TMÖL  TJFI 4340/1886, 4431/1886, A I 747/1872. 
1 5  Tolna vármegye  alispánjának  9668/1886.  számú  1886. szept.  13án kelt ren

delete,  mely a  földművelésügyi,  ipari  és kereskedelmi  miniszter 9242/1886. 
sz. jelentése  alapján  készült. 



tani,  de  még  ekkor  is  deszkarekeszbe,  illetve  zsákvászonba  kellett 
azokat  csomagolni. 1 0 6 

Mindenki  köteles  volt  jelenteni,  ha  szőlejében  észlelte  a  filo
xérát  és  a  helyszínen  kellett  megsemmisíteni  a  beteg  tőkét.  Abban 
az  esetben  ha  ez  elmaradt,  büntetést  szabtak  k i  a  termelőre. 1 0 7 

Bobics  Antal  uradalmi  főügyész  azért  kapott  pénzbüntetést,  mert  a 
tamási  szőlejében  talált  beteg  tőkék  közül  egyet  vincellérjével  a 
községházára  vitetett  megvizsgáltatni.  Ezzel  azonban  maga  is 
filoxératerjesztőjévé  vált.  Ezért  2  Ftos  pénzbírságot  kapott.  Az 
ítélet  indoklása  a  filoxéra  ravasz  terjedésének  meggátlása 

céljából  kiadott  szabályrendelet  ellen  [vétett]  azzal,  hogy  a 

szőlőtőkét  kiemelte  s  azt  a  községbe  távol  eső  szőlejéből 

behurcolta...  "
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1886  májusában  felmérték  a  szőlővel  beültetett  területeket. 
Azoknak  a  községeknek  az  adatait  közöltem  a  táblázatban,  melyek 
az  adott járásban  a  legnagyobb  a  szőlőterülettel  rendelkeztek.1 0 9 

Járás/település neve  A  szőlőterület  (kat.  hold) 

Dombóvári  járás 

Ozora  544 

Tamási  536 

Döbrököz  392 

Simontornyai járás 
Miszla  514 

Gyönk  470 

Simontornya  458 

Dunaföldvári  járás 
Paks  2138 

Dunaföldvár  819 

TMÖL  TJFI  760/1893. 
1883.  évi  X V I I  tc.  12 v.  §. 
TMÖL  TJFI  3607/1888.  A  12.  §  így  hangzott:  „A phylloxera  terjedésének 

megakadályoztatása  végett  elrendelt  intézkedések  ellen  elkövetett  kihágások 

100  Ftig,  ismétlés  esetében  200  Ftig  terjedő  pénzbüntetéssel  fenyítendők.  " 

A  legalacsonyabb büntetési  tétel  2 Ft  volt. 
TMÖL  A I 747/1872. 



Járás/település neve  A  szőlőterület  (kat.  hold) 

Györköny  687 

Bölcske  502 

Völgységi  járás 
Mórágy  720 

Cikó  509 

Központi  járás 

Szekszárd  2725 

Bátaszék  2233 
Ocsény  946 
Báta  683 

Decs  590 

Már  1886ban  létezett  az  a  pénzalap,  mely  a  filoxéra  elleni 
védekezés  anyagi  fedezetét  célozta  biztosítani.  A  szőlőbirtokosok
nak  minden  négyszögöl  után  1  krajcárt  kellett  befizetni.  Ez  újabb 
terhet jelentett  a  polgárok  számára.  Mint  más  adónemek  esetében 
itt  is  jelentős  hátralékok  halmozódtak  fel.  A  terhek  könnyítésére 
csak  pár  évvel  későbben  tettek  lépéseket  a  hatóságok.  1892ben 
írták  össze  a  filoxéra  által  elpusztított  szőlőterületeket  adómentesí
tés  céljából. 1 1 0 

További  intézkedések  között  szerepelt  az  is,  hogy  a  várme
gyei  fíloxérabizottság  a  betegség  elleni  védekezés  és  a  hatósági 
árrendszabályok  betartásának  felügyeletére  1  évi  időtartamra  fel
ügyelőket  nevezett  k i .  Tamásiban  ezt  a  posztot  Bartics  Antal  ta
nító  töltötte  be. 1 1 1 

A  szőlővész  elleni  védekezés  megkönnyítése  érdekében  a 
vármegyei  fíloxérabizottság  1888.  október  8án  rendeletet  hozott 
arról,  hogy  a  filoxéra  ellen  hatásos  szénkéneg  beszerzésével,  sző
lővesszőiskolák  berendezésével,  illetve  a  bizottság  rendelkezésé
re  álló  amerikai  ellenálló  fajú  szőlővesszők  szétosztásával  segíteni 
fogja  a  községeket  és  az  egyes  termelőket.  A  szénkéneget  beszer
zési  áron  fogja  árusítani.  A  bizottság  a  szőlővesszőtelep  létesítésé
hez  nyújtott  segítség  feltételéül  szabta  800  ölnyi  trágyázott  és 

1 1 0  TMÖL  TJFI 4314/1886., TNI KTJ 4/1892/7. 
1 1 1  TMÖL  A I 747/1872. 



megforgatott  terület  kialakítását  és  az  elnyerendő  szőlővesszők 
előírás  szerint  gondozását . 1 1 2 

A  fíloxérabizottság  a  Riparia,  Portalis,  R.  Sauvage,  Solonis, 
Rupestris,  Vialla,  Othello,  Jaquez  és  JorkMadeira  amerikai 
vesszőket  szerezte be  és árulta  kedvezményes  áron 1 1 3 

További  segítséget  jelentett  a  községi  permetezőgép,  bár  ez 
inkább  az  1884  óta jelen  levő  lisztharmat  és  peronoszpóra  elleni 
védekezést  segítette.  Fokozottabb  használatára  1891  után  kénysze
rültek  rá  a  szőlősgazdák.  Az  említett  gombafertőzések  ebben  az 
évben  olyan  elemi  erővel  lepték  meg  a  szőlőket,  hogy  az  évi  ter
mésnek  több  mint  a  fele  elpusztult.  Az  1890es  évek  vége  felé 
szükségessé  vált  a  kétszeri  permetezés.  Tamásiban  a  permetező
gép  mind  gyakoribb  használatát  mutatta,  hogy  1893ban  a  községi 
jegyző  javasolta,  hogy  az  eddig  ingyen  kikölcsönözhető  gépre  ve
zessenek  be  egész  napra  20  krajcár,  fél  napra  10  krajcár  bérleti 
díjat. 1 1 4 

Az  elpusztult  szőlők  újratelepítésére  és  általában,  a  szőlőmü
velés  ügyének  előmozdítására  a  szakminisztérium  1885től  szőlé
szeti  és borászati  vándortanítói  kerületeket  állított  fel. A  kerületek 
több  megyét  is  felöleltek,  melyek  határa  évről  évre  változott . 1 1 5  A 
kerületeket  megbízott  szőlészeti  szakemberek,  úgynevezett  ván
dortanítók  járták.  Feladatuk  között  szerepelt  a  szakismeretek  át
adása,  a  szőlőmüvelés,  a pince  és borkezelés  helyes  módszerének 
ismertetése,  az  amerikai  szőlőtelepek  kezelése,  és  az  ellenálló 
amerikai  fajták  terjesztése.  Nehéz  és  fáradságos  munkát  végeztek. 
Tolna  megyében  legtöbbször  Dezső  Miklós  és  Deák  Tamás  for
dult  meg. 1 1 6 

A  filoxéra  okozta  szőlőpusztulásnak  rendkívül  súlyos  anyagi 
és  társadalmi  következményei  lettek.  A  károk  nagyságát  jól  mu
tatta,  hogy  még  több  mint  tíz  évvel  a  növényi  betegség  első  meg
jelenése  után,  erre  az  időszakra  hivatkozva  kérte  a  gazdasági  is
métlőiskola  felállításának  elhalasztását  a  tamási  képviselőtestület. 

1 1 2  TMÖL  TJFI  5826/1888. 
1 1 3  TMÖL  TJFI  7144/1893. 
1 1 4  TMÖL  TNI KTJ 5/1893/6.  MAGYAR BOR. 
1 1 5  Villány    Pécs    Szekszárd,  később  Belső  Somogy    Tolna  borvidék,  majd 

Tolna, Fejér  és Veszprém  megyék  borvidéke. 
1 1 6  TMÖL  A I  747/1872. 



Az  iskola  kiadásainak  fedezéséhez  emelni  kellett  volna  a  községi 
pótadót,  azonban  a  lakosság  a mindennapi  legszükségesebb  kiadá
sait  is  alig  tudta  fedezni.  Az  adó  „emelése  a  lakosság  teljes  meg

semmisülését  vonhatná  maga  után,  — jövedelmi  forrása  nincsen, 

mert  a  legtöbbet  jövedelmező  szőlőket  a filoxéra  teljesen  elpusztí

totta...  "
U1 

A  jövedelmi  forrás  kapcsán  közbevetőleg  meg  kell  jegyezni, 
hogy  a  feudális  kötöttségek  alól  felszabaduló  parasztságnak  je
lentős  bevétele  volt  saját  termésű,  palackozott  borának  eladásából. 
Az  árusítás  mikéntjéről  1868ban  kiadott  belügyminiszteri  körren
delet  intézkedett,  felszólította  a  vármegyéket  az  erre  vonatkozó 
szabályrendeleteik  megalkotására.  Tolna  vármegye  szabályren
delete  272/1875.  szám  alatt  született  meg,  mely  szerint  a  szőlőtu
lajdonosok  iparengedély  nélkül  árulhatták  boraikat.  Természete
sen  igazolni  kellett  többek  között,  hogy  a  bor  saját  termés,  be 
kellett jelenteni  az  eladni  kívánt  mennyiség  nagyságát,  az  árusítás 
helyét . 1 1 8  Az  eladandó  palackot  parafa  dugóval  (és  nem  pl. 
kukoricaszárral)  kellett  lezárni,  melyre viasznak  és  saját  pecsétnek 
is  rá  kellett  kerülni.  Fontos  előírás  volt,  hogy  a  palackot  árusító 
szőlősgazda  nem  „kocsmáztathat",  azaz  „sem,  álló  sem  ülő 

vendéget"  nem  fogadhat.1 1 9  Ennek  a  szabálynak  a  betartására  a 
regálébérlők  gondosan  vigyáztak.  Az  1880as  évek  közepén 
Drenovits  István  és  Kandi  János  birtokolták  Tamásiban  ezt  a 
jogot.  Erdekeik  megsértése  miatt  többször  panaszt  emeltek  a 
hatóságnál.  1884ben  Marton  Antalt  azért  jelentették  fel,  mert 
Marton  a  neki  fateknőt  készítő  cigányoknak  adott  egy  korsó  bort  a 
saját  udvarán.  1886ban  Kurucz  Mihályra,  tamási  féltelkes  szőlős 
gazdára  tettek panaszt, aki  borát  lepecsételt  palackokban  árulta.  Ez 
nem  szabályszerűen  történt,  mert  Kurucz  a  háza  előtt,  illetve 
kocsin  látott  vendégül  1520  embert  „korcsmaszerűleg".  A 

felsőbb  hatóság  az  ügyek  kivizsgálása  után  Martont  felmentette, 
míg  Kuruczot  megbüntet te . 1 2 0 

1 1 7  TMÖL  TNI KTJ  1897.  jún.  27/1. 
1 1 8  Ez  nem  lehetett községen  kívül  eső  terület,  illetve  szőlőben  fekvő  tanya. 
1 1 9  TMÖL  A I  2189/1875,  1868  júl.  7én  kiadott  belügyminiszteri  13713.  sz. 

körrendelet. 
1 2 0  TMÖL  TJFI  5676/1884, 4450/1886. 



Visszatérve  a  fíloxéravész  utáni  állapotok  elemzéséhez,  meg 
kell  állapítani,  hogy nemcsak a  szőlőbirtokosok  kerültek  hátrányos 
helyzetbe.  A  szőlők  pusztulása  napszámosok  tömegét  fosztotta 
meg  munkájától,  ugyanis  az  egymást  követő,  földmívelésügyi  mi 
niszter  által  kiadott  rendeletek  azt  is  megtiltották,  hogy  a  járvá
nyos  zónába  került  napidíjasok  máshol  munkát  vállaljanak.  Akkor, 
amikor  Dunaszentgyörgy  község  szőleiben  filoxérát  találtak, 
azonnal  kiadtak  1888.  február  19én egy  rendeletet,  mely  az  ilyen 
esetekben kötelező  érvényű  utasításokat  tartalmazta.  Ebben  többek 
között  megtiltották,  hogy  az  itt  dolgozó  munkásokat  máshol  al
kalmazzák,  mert  ruhájukon,  de  főleg  szerszámaikon  az  alig  látható 
rovarokat  elhurcolhatják. 1 2 1 

A  munkahiány  és  a  nagymértékű  elszegényedés  miatt  Tolna 
megyéből  megindult a  kivándorlás  Szlavóniába.  A  hatóságok  által 
készített  statisztika  szerint  1891 júniusa  és  1893  áprilisa  között,  a 
filoxéra  következtében  beállott  anyagi  romlás  miatt  összesen  340 
család  (618  fő)  vándorolt  ki a  megyéből.  A  kivándorlók  alig  több 
mint  egyharmada  (116  család)  a  dombóvári  járásból  került  k i . A 
járáson  belül  legtöbben  Tengődről 1 2 2  (15  család),  Kocsoláról  (12 
család),  Felsőiregről  (15  család),  Kónyiból  (11  család)  keresett 
máshol  megélhetést.  Tamásiból  4  család  vándorolt  k i . Feltételez
hető  azonban,  hogy  nem  mindenki  került  oly  messzire  korábbi 
lakhelyétől,  sőt Tolna megyében  maradt.  A  nemzetközi  tapasztala
tok  alapján,  a  magyar  szakemberek  is  felismerték,  hogy  a 
homoktalaj  immunis  a  filoxéra  betegségre.  Ilyen  talajréteg  Tolna 
megyében  a  Kapós  völgyében,  Szekszárdtól  északra  a  Sió  és  a 
Duna  medre  közti  területen  fordult  elő.  Ezeken  a  területeken  a 
hatóságok,  egyesületek  támogatták  a  szőlőtelepítést    pl .  a  Paks 
melletti  Gyapa  térségébe,  a  Tolna  megyei  gazdasági  egyesület 
javasolta  elszegényedett  családok  telepítését    és  engedélyezték  a 
szőlővesszők  szállítását. 1 2 3 

1 2 1  TMÖL  TJFI  3764/1888.  Földmívelés,  Ipar,  Kereskedelmi  miniszteri 
rendeletek:  30180/VI.  1888. június  20.,  5455/1888,  45915/VI.  1888.  szep
tember  3. 

1 2 2  Tengőd  ekkor  még Tolna  megyéhez  tartozott.  Csak  1950.  február  elsejével 
csatolták  Bedegkérrel  és Kányával  Somogy  megyéhez. 

1 2 3  TMÖL  TJFI  4259/1893.,  A I 747/1872.  A  szőlővesszők  szállítását  azonban 
csak ellenőrzés mellett lehetett megtenni  egy  idő után. 



Faiskola 

A  filoxéravész  után  nagyobb  szerepet  kapott  a  gyümölcster
mesztés,  mivel  a  kipusztult  szőlők  helyére  sokan  gyümölcsfákat 
ültettek.  A  gyümölcsfaoltványok  iránt  mutatkozó  megnövekedett 
kereslet  a  faiskolai  termelésnek  nagy  lendületet  adott. 1 2 4 

Tamásiban  hosszú  évtizedek  óta már létezett  faiskola. Az  olt
ványok  nevelése  szakértelmet  kívánt,  ezért  a  telep  vezetése  ko
moly  felelősséggel  és  munkával  járt,  melyet  azonban  ellensúlyo
zott  az  évi bér és egy  különjut ta tás . 1 2 5  Nevezetesen  az  a  lehetőség, 
hogy  a községi  faiskola mindenkori gondozója  az  ültetvények  és a 
csemeték  között  termett  szénát  lekaszálhatta  és azt  takarmányként 
felhasználhatta.  Ez  a  kedvezmény  különösen  a  század  utolsó  évti
zedeiben  jelentett  előnyt.  A  faiskola  gondozója  azonban  a  leka
szált  szénát  másnak  nem  adhatta  el, felhasználási  jogát  át nem  ad
hatta.  Még azt  sem  nézte  jó  szemmel  a  gazdaközönség,  ha  család
tag  szállította  el a  levágott  szénát,  mint  ahogy  ez  történt  Szálai  Ist
ván  esetében  is.  1894ben  Szálai  helyett  ugyanis  egy alkalommal 
apja,  Szálai  Ignác  (Tamási  község  bírája)  saját  kocsiján  szállította 
el  fia  számára  a  friss  zöldtakarmányt.  Ezért  a  bírót  többen  felje
lentették.  A  fegyelmi  bizottság  azonban  a  községi  bírót  felmen
tette,  elfogadva  védekezését,  miszerint  a  fuvarozást  nem  saját 
maga,  hanem  fia  számára  végezte,  akinek  szerződésben  rögzített 
joga  felhasználni  a  faiskolában  termett  szénát . 1 2 6 

A  faiskola  vezetőjének  idővel  bővült  a  munkaköre.  A  filoxé
ravész  idején  felállított  szőlőtelep  felügyeletét  is  el  kellett  látnia. 
Gondoznia  kellett  a  telep  melletti  rétet  is.  1888ban  fűzfát,  re
kettyét  és malátát  ültettek  ide. 1 2 7 

Fontos  szerepe  van  a  községi  faiskoláknak  a  selyemher
nyótenyésztésben.  A  telepről  a  gyümölcsfák  és  akácfák  mellett 
szederfacsemetéket  is eladtak,  illetve  szétosztottak. 1 2 8 

Mind  az  akác,  mind  a  szederfák  ültetése  a  19.  század  végén 
vesz  nagyobb  lendületet.  Az  akácfa,  illetve  annak  virágzata,  köz

1 2 4  FAISKOLAI  TERMESZTÉS. 
1 2 5  1880ban pl. 3 mérő  búza és 10 Ft készpénz  volt a  fizetség. 
1 2 6  TMÖL  TKI SZJ  1871. nov. 19. TJFI  6451/1894. 
1 2 7  TMÖL  TKI KTJ 8/1888/3. TJFI  6451/1894. 
1 2 8  TMÖL  TJFI  1201/1889. TKI KTJ 3/1890. 



tudottan nemcsak  a méz készítéséhez jelentett alapanyagot,  hanem 
a  szőlészetben  és a borászatban  is  fontos  szerepet játszott.  Iránta  a 
fdoxéravész  utáni  új  telepítések  idején  növekszik  meg  a  kereslet. 
A  szederfák  ültetését  a  Tolna  megyei  székhelyű  Bezerédj  Pál, 
selyemtenyésztési  miniszteri  meghatalmazott  szorgalmazta  ren
dületlenül.  Tamási  község  az  említett  két  fafajta  számára  a  tele
pülés  déli  részén  elterülő  községi  szőlőket  ajánlotta  fel. Az  átadás 
két  szakaszban  történt.  Először  1900ban,  a  terület  egyik  felében 
(600800  öl),  főszolgabírói  sürgetésre  létesítettek  szederfakertet. 
(Korábban  a  község  a  felsőiregi  úton  levő,  a  vármegye  tulajdonát 
képező  hársfákat  akarta  elkérni  kivágatásra  és értékesítésre.  Ennek 
ellentételezéseként  felajánlotta,  hogy  helyükre  megfelelő  számban 
szederfákat  ültet.)  Majd  1901ben  a  községi  szőlők  másik  felét, 
mivel  annak  fenntartása  nagy  költséggel  járt  és  a  községnek  soha 
nem  hozott hasznot,  engedték  át  akácfaültetvénynek. 1 2 9 

Faültetésre  nemcsak  gazdasági  okok  miatt  került  sor.  1896
ban  a  megye  erdészeti  albizottsága  felhívására  a  millenniumi  ün
nepségek  alkalmából  Tamási  is  állított  emlékfákat.  Fasort  ültetett 
a Kép (?) utcában,  a községháza  és a  takarékpénztár  felőli  oldalán 
az  utca  egész  hosszában,  a  már meglévő  élő fasorral  párhuzamo
san.  Ebből  az  alkalomból  a  település  lakói  a  község  földjén  is ál
lítottak  emlékfát . 1 3 0 

1 2 9  TKI KTJ 1/1896/19.  1900.  jan.  6.  1/1901/7. 
1 3 0  TMÖL  TKI KTJ 1/1896/9. 



r 

Állattenyésztés 

Állatállomány 

Az  állatállomány  változása  a  19.  században,  Tamásiban 

18281 3 1  1835/361 3 2  1848/491 3 3  1 8 9 5 , 3 4 

ökör  1272  1072  1278  2620 

fejőstehén  111  58  55  909 

meddő  79  83  126 

tinó   21  40  Bika: 10 

borjú  56  56  56  1859 

ló  546  474  541  1559 

sertés  713  415  814  9721 

juh  123  191  324  25437 

bivaly  56 

szamár  45 

öszvér  1 

kecske  2 

baromfi  24086 

méh  575 

Mint  ahogy  a jegyzetben  jeleztem,  az  1895ös  állatstatisztika 
tartalmazza  Majsamiklósvár  adatait  is,  így  nehéz  egyértelműen 
meghatározni  a  csak  Tamásira  vonatkozó  mutatókat.  Ezért  az 
adatok  elemzése  csak  egykét  megállapításra  szorítkozhat.  Ehhez 
a  korábbi  történeti  kutatások  eredményei  és néhány,  egyértelműen 
a  községgel  foglalkozó  levéltári  forrás  nyújt  segítséget. 

1  TMÖL  ÖSSZEÍRÁS  1828. Az adózó  személyek  száma  1058. Értelmiség: 2. 
Fivérek:  16. Fiúk:  141.  Lányok  37. Szolgák:  45. Szolgálók:  1. Mesterembe
rek:  40. Kiskereskedők:  1. 

2  TMÖL  ÚTI. 
3  TMÖLNKI  31/1848. 
4  Ekkor már együtt  szerepeltek  Tamási  és Majsamiklósvár  adatai. = MSA292. 
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A  táblázatból  jól  látható,  hogy  az  1895ben  Majsamiklós
várral  együtt  szerepeltetett  összesítés  az  állatfajták  nagy  részénél 
többszörös  mennyiségi  emelkedést  eredményezett.  A  növekedés 
jelentős  része  az  Esterházyuradalom  gazdaságából  származott 
ugyan,  melyből  azonban  minden  bizonnyal  több  esetben  Tamási 
község  is kivehette  részét. 

így  lehetett  ez  a  szarvasmarhaállomány  tekintetében.  A  szá
zad  utolsó  harmadában  ugyanis  megnövekedett  a  szarvasmarha
tenyésztés  szerepe.  Feltételezhető,  hogy  a  fejőstehénállomány  egy 
részét  a  tamási  gazdák  istállóiban  tartották.  A  tenyésztés  fejleszté
sét  ösztönözte  a  központi  kormányzat.  A  gazdasági  tárca,  érzé
kelve  a  gabonatermelés  területén  mutatkozó  világverseny  hatását, 
1879  után  erőfeszítéseket  tett a belterjesebb  gazdálkodási  rendszer 
meghonosításáért.  Ennek  egyik  elemeként  az  állattenyésztés  fel
lendítését  tűzte  k i célul.  Támogatta  a  nyugati  tejelő  marhák  elter
jedését,  a  tej gazdálkodási  ismeretek  átadását.  Kiválasztott  közsé
gekben  a  gazdákat  segítő  tejgazdasági  felügyelők  alkalmazását 
szorgalmazta.  Tolna  megyében  Dőrypatlan,  Csibrák,  Uzdborjád, 
Újdombóvár,  Majsa(miklósvár),  Szemcsecsehi,  Gindlicsalád, 
Paks  (a  hozzátartozó  Gyapa  és  Csámpa  puszták)  kerültek  ebbe  a 
körbe . 1 3 5 

Az  ökörállomány  közel  fele  is  Tamási  községhez  tartozhatott. 
A  század  első  felében  számuk  1000  felett  volt.  Ennek  magyará
zata,  hogy  1848  előtt  a jobbágyság  a  robotot jobbára  ökörfogattal 
teljesítette. 1 3 6  A  robot  megszűnése  után  a  fogatok  száma  csökken
hetett,  azonban  a  paraszti  gazdaságokban  ezután  is  szükség  volt 
rájuk  a gabonatermesztés  felfutása  miatt. Hiszen a  század  második 
felében  is a  gazdák  elsősorban  ökröket  fogtak az  eke  elé, a lovakat 
inkább  fuvarozásra  használták.  A  szántóföldeken  az  eke  előtt  csak 
akkor  jelentek  meg  nagyobb  számban,  miután  a  paraszti  gaz
daságokban  elterjedtek  a  különféle  gyári  vasekék. 1 3 7  1849  és  1895 
között,  1865ből  ismert  felmérés  szerint  Tamásiban  az  igavonó 

TMÖL  TJFI  912/1888.  A  kiválasztott  községek  (a  már  említett  eszmei 
községek)  nagyrészt  közép és nagybirtokok voltak, de ösztönző,  példát adó 
erejük  nem  tagadható,  pl.  Tamásinál  sem,  mely  Majsamiklósvárral  szinte 
teljesen  összenőtt. 
KIRÁLY  1968.494. p. 
DOBÁNY.,  TAKÁCS., GUNST 1998. 191192. p., M  KL. 



állatok  száma  603  darab,  mellyel  a  község  az  első  helyet  foglalta 

el  a Dombóvári  Járásban.  Ezek egy része  a ló mellett ökör  lehetett. 

A  csökkenésben  az  említett  ok  mellett,  szerepet  játszhatott  az 

1860as években  tomboló  keleti  marhavész  is. 

Az  igavonó  állatok  száma  a Dombóvári  járásban,  1865ben1 3 8 

Tamási  603 
Szakcs  564 
Döbrököz  544 
Ozora  514 
Gyulajovánca  482 
Ireg Muti  pusztával  422 
Új dombóvár  396 
Regöly  380 
Pincehely Gyánti  pusztával  369 
Tengőd  331 
Tótkeszi  321 
Kónyi  320 
Dombóvár  289 
Szántó  282 
Értény  276 
Kocsola  272 
Szakály  270 
Nagyszokoly  246 
MajsaKecsegeMegyes  230 
Felsőnyék  222 
Nak  220 
Kurd  202 
Bedegh  189 
SzemcseCsehi  166 
Fürgéd puszta  154 
Kánya  114 
Pári  102 
Várong  102 
Lápafő  96 
Tótkér  81 

A  megyében  a  lóállomány  a  század  második  felében  nagyrészt 

állandónak  tekinthető. 1 3 9  Az  1895ös  hatalmas  mennyiségi  gya

TMÖL  A I 1286/1865. 
KIRÁLY  1968.494. p. 



rapodás  az  uradalomnak  köszönhető.  A  19.  században  Tolna 
megyében  nagyrészt  melegvérű  lovakat  tartottak  fenn.  A  mező
gazdasági  munkára  jobban  alkalmas  hidegvérű  lovak  csak  a  hu
szadik  században  terjedtek  el. Ebben  fontos  szerepet játszik  majd 
Tamási  és környéke,  ahol a hideg és melegvérű  lovak  keresztező
déséből  egy jó nevű  félvér  tenyészet  alakul majd k i . 

A  lóállomány  minőségének  fenntartását  állami  tenyésztele
pek  biztosították.  A  községekben,  így Tamásiban  is  az  állami  mé
nek  számára,  úgynevezett  ménistállót  kellett  fenntartani, melyeket 
az  állatorvos  rendszeresen  megvizsgált.  A  községben  az  ellenőr
zést  1887ben  Freund  Lajos  végezte  el. A  század  utolsó  harmadá
ban  a  megfelelő  szaporítást  biztosító  apaállat  a  székesfehérvári 
méntelepről  érkezett.  Lehetőség  volt  arra,  hogy az  egyes  községek 
az  apaállatokat,  a  ménlovakat  Székesfehérváron  válasszák  k i , de 
Tamási  községe  a  távolság  és  a magas  költségek  miatt  megelége
dett  azzal,  ha  az  általuk  megjelölt  szempontok  alapján  elküldték 
számukra  a  tenyészállatot.  1889.  évi  fedeztetési  idényre  egy,  leg
alább  170 cm magas, pej  szőrű  ménlovat  kértek. 1 4 0 

Magyarországon  először  1870ben  írták  össze  országosan  a 
méhcsaládokat.  Ezután  rendszeresen készültek  ilyen jellegű  felmé
rések,  melyekről  Tamási  vonatkozásában  1890es  évek  közepéről 
van  adatunk.  Ekkor a  Tamási  járásban  3  olyan  méhészről  készült 
feljegyzés,  akik  25nél  több  méhtörzzsel  rendelkeztek.1 4 1  Nagyszo
kolyban  51  családdal,  Kurdon  27  családdal  gazdálkodott  egyegy 
termelő.  A járás  harmadik nagyobb  méhállománya  Tamásiban,  dr. 
Löwy  Mór birtokában  volt.  A  Lőwy  tulajdonában  lévő  30  család 
1893ban  3,5  q  mézet  és  20  kg  viaszt  termelt.  A  viaszt  saját 
háztartásában  használta  fel, a méz nagy  részét  piacon  értékesítette. 
A  mézet  kilónként  4050  krajcárért  nemcsak  lakóhelyén,  hanem 
Budapesten  és Bécsben  is  árusította. 1 4 2 

TMÖL  TJFI  6395/1887.  TKI KTJ 7/1888/2.    A  pej  kedvelt  szín  volt  a 
gazdaközönség  körében.  =  LÓTENYÉSZTÉS. 
Kas. 
TMÖL  TJFI  8022/1894. = MN1. 



Állattartás  a  19.  században 

Ebben  az  időben  Tamásiban  is  egymás  mellett,  tehát  párhuza
mosan  létezett  a  külterjes 1 4 3  és a belterjes  állattartási  gyakorlat. Az 
istállózó  állattartás  mellett  még  a  század  nyolcvanas  éveiben  is 
mindennapos  volt  a  rideg  legeltetés,  melynek  során  az  állatok  az 
év  nagy  részében  a  külterületen  voltak.  Kaszás  József  gulyásnak 
még  1883ban  is  az  elöljáróság  az  egész  évre  ad  megbízást  rideg 
marhák  őrzésére.  E  döntése  alapján  a  főleg  már  istállóban  ta
karmányozott  állatok  is kint  maradhattak  a  legelőn. 1 4 4 

A  legelőkre  kihajtott  állatok  őrzésére  minden  évben  fogadott 
pásztorokat  a  községi  elöljáróság.  Az  1870es  évek  közepéig  a 
szolgálati  év  kezdetét  és  végét  a  hagyományok  szerinti  április  24
hez,  Szent  György  napjához  kötötték.  Később  az  időtartam  a  nap
tári  évvel  egyezett  meg.  Az elöljáróság  egy  vagy  két  ökörcsordást, 
tehéncsordást,  csikóst  és kanászt  alkalmazott. 1 4 5  Az ökör  és  tehén
csordások  nevei  a  század  végéig  megtalálhatók  a  községi 
szerződések  jegyzékében,  a  csikósok  és  a  kanászok  fokozatosan 
elmaradtak  a  nyilvántartó  könyvből.  Utoljára  kanászról  1875ből 
van  adatunk,  míg  csikósról  a  jegyzék  1890ig  ad  hírt.  A  juhászt 
nem  az  elöljáróság,  hanem  a  birkát  tartó  gazdák  kisebb  közössége 
bérelte  fel. A  pásztoroknak  az  állatok  őrzéséért  kezesek  által  ga
rantált  anyagi  felelősséget  kellett vállalniuk.  Segítőket  (kiscsordás, 
bojtár)  is  kellett  fogadniuk.  A  tehéncsordás  munkája  1874től  a 
községi  bikák  gondozásával  egészült  k i . A  szerződésben  a  kötele
zettségek  mellett  meghatározták  a  pásztorok  bérezését  is,  mely 
termény  és  pénzjuttatásból  állt.  A  terményjuttatás  rendszerint  
minden  egyes  állat  után    egynyolcad  pozsonyi  mérő  búzából  és 

A  magyar,  valamint  a  középeurópai  külterjes  állattenyésztés  csak  a 
feudalizmus  fokozatos  megszűnésével,  a gabonamonokultúrával  együtt  járó 
háromnyomásos  gazdálkodás  megszűntével,  a tagosítással,  a folyók  völgyé
nek  rendezésével,  a mocsarak,  lápok  vizének  levezetésével,  a  földművelésre 
alkalmas  területek  feltörésével,  az  intenzív  (belterjes)  földművelés  elterjedé
sével,  a  szálas  és a kapás  takarmánynövények  termesztésének  fellendülésé
vel,  a  18. sz.  közepétől  kezdett  erőteljesen  csökkenni,  de  csak a  19. sz. má
sodik  felében,  egyes területeken  csak  századunk  [20. század    A. G.]  elején 
maradt  abba. = MNL. 
TMÖL  TNI SZJ  1871. dec.  24i szerződés. 
Ökörcsordás  = gulyás, tehéncsordás =  tehénpásztor. 



szemes  kukoricából,  illetve  negyed  vagy  fél  kenyérből  állt.  A b i 
kák  őrzéséért  a  tehéncsordásoknak  járt  még minden évben  egy pár 
új  csizma  is.  Ugyancsak  minden  állat  után  kapták  a  pásztorok  a 
pénzbeli  fizetést.  Egykét  alkalommal találkozhatunk  a  szerződé
sekben  „sópénzzel"  és  „ostoros"  pénzzel  is. A  legeltetésért  adott 
fizetségnek  az  is elengedhetetlen  része  volt,  hogy a községi  elöljá
róság  megengedte  kéthárom  saját  jószág  tartását. 1 4 6  Ez  az  úgyne
vezett  „nyaraltatási"  jog,  a  közösségi  nyári  legelő  használatát 
jelentette. 1 4 7 

Egy  szerződés  teljes  szövege: 1 4 8 

„Szakály  Mártont  Náj máj er  Ferenccel  fogattattak  1883január  1

től  első  csikósoknak  a következő  fizetés  mellett, 

1.  Minden  egy  drb  csikó  után,  fent  nevezett  csikósok  kapnak  egy 

nyolcados  gabonát,  mely fele  részbe  ősziből  fele  részbe  pedig 

tavasziból  áll. 

2.  Minden  drb  után  két  krajcárt  kapnak  készpénzbe. 

3.  Mindegyik  két  drb  jószágot  hajthat  a közös  legelőre. 

4.  Fent  nevezett  csikósok  kötelesek  a saját  költségükön  a  nyájhoz 

szükséges  embereket  kellő  számba  állítani,  mind  magok,  mind 

cselédeik  hanyagságából  károkat  megtéríttetni.  Kötelesek 

végre  a kezeik  alá  őrzés  végett  átadott  jószágot  darabszám 

szerint  5 forint  büntetés  mellett  a város  bírójának  időnként 

bejelenteni. 

5.  Továbbá  kötelesek  fent  nevezett  csikósok  a ménesből  eltévedt 

lovakat  vagy  csikókat  előállítani. 

6.  Végre  fent  nevezett  csikósok  biztosítékul  lekötik  minden  ingó 

és  ingatlan  vagyonukat. 

Kelt  Tamásiban  Január  7. 1883. " 

A  saját jószágok  száma az őrzött  állatok  fajtájától  függött. 
A  nyaraltatás  „nyári  legelőt"  bérlő  falvak  vagy kisebb paraszti  közösségek 
gyakorlataként,  illetve  nyári  haszonbérletre  átadott  jószágok  (főként  juhfal
kák)  formájában  az  18801960  közötti  évtizedekben  is  létezett.  = MN2. 
Nyaraló:  a  településtől  távoli,  rendszerint  ősgyep,  ahol  az  állatok  tavasztól 
őszig  tartózkodnak,  legelnek.  Itt alakítják  ki a  legeltetési  időszakokra  az ál
latállomány  részére a megfelelő  szállást. = MNL1. 
TMÖL  TNI SZJ  1883.  január 6. 



A  „konvenciósok"
H9  Tamási  földbirtokkal  rendelkező  polgá

rai  voltak. Távollétük  alatt  földjeik  műveléséről  a  község  gondos
kodott.  Erre  a  célra  az  elöljáróság  közmunkát  vett  igénybe.  Való
színűleg  nem  szívesen  hagyták  ott  saját  földjeiket  az  erre a  kijelölt 
személyek.  Ezért  1854ben  az  elöljáróság  határozatot  hozott  arról, 
hogy  „Azon  egyénekre  nézve  pedig,  akik  a  városnak  bárminemű 

munkájára  makacsságból  meg  nem  jelennek,  annyiszor  amennyi

szer  a  vonós  napok  után  két  pengő  forintba,  a  gyalognapok  után 

pedig  1 pengő  forintba  büntettessék    azon  kívül,  hogy  az  elmu

lasztott  munkát  pótlólag  teljesíteni  köteles...  "
150 

Az  egyes  állatok  számára  külön  meghatározták  a  legeltetés 
helyét.  A  sertéseket  az  1850es  évek  elejétől  a  Halomtelken  és  a 
Rétföldön  etették.  A  sertések  legelőterülete  azonban  a  művelhető 
földterület  iránti  igény  növekedésével  fokozatosan  szűkült.  Erre 
volt  példa  a  Halomtelek  feltörése,  melyre  185657  táján  került 
sor.151 

Az  187les  határleírás  szerint  jobb  minőségű  legelők  Öreg 
Henyében,  a  henyei,  a  szuroki  szőlőhegyen  voltak.  Itt  „édes  fű 

termett,  amely  nyáron  gyakran  kisült".  Gyengébb  volt  a  legelő 
minősége  a  Bognárkatlanban,  a  Rácvölgyben,  melyek  „dombos, 

magas  helyen"  feküdtek.  Első  osztályú  rétekként  tartották  számon 
a  cseréngáti,  a  Bozóti  erdei  réteket,  a  kosbai  szőlőhegyet,  ahol 
„vegyes  fű  termett  és jó  időjárással  kétszer  is  lehetett  kaszálni".  A 
Gonozdi,  a  Szentmártoni  érnél,  a  Városkatlanban,  Puszta  kutak 
völgyében  lévő  rétek  savanyú  szénát  teremtek.  A  Lapos  fekvésű 
területeket  időnként  használhatatlanná  tették  a  „vízöntések". 

Adorjánban  édes  fű  termett,  itt egyszer  kaszáltak. 1 5 2 

A  község 1 5 3  legelőjét  nemcsak  Tamási  polgárai  használták. 
Más  településekről  is  legeltettek  itt állatokat,  elsősorban  birkákat. 
A  legelő  használatáért  bért  kellett  fizetni.  1855ben  Hemer  István 
zombai  lakos  birkái  legeléséért  havonta  20  Ft  pengőt  fizetett  a 
községnek. 1 5 4 

Egész  esztendőre  felfogadott  pásztorok. 
1 5 0  TMÖL  TNI SZJ  1854. nov. 6. 
1 5 1  TMÖL  TNI SZJ  1852. febr.  15.,  1856. márc. 27.,  1857. júl.  5. 
1 5 2  TMÖL  SZFI  LEÍRÁS  1871. 
1 5 3  A község  helyébe  később  a közbirtokosság  lépett. 
1 5 4  TMÖL  TNI SZJ  1855. okt. 25. 



A  művelési  ágak  változásával  foglalkozó  fejezetben  már szó 
volt  arról,  hogy  a  19.  század  második  felében  folyamatosan  csök
kent  a  település  határában  található  legelök  nagysága.  Ezért  már 
az  ötvenes  évek  végén  szabályozni  kellett  a  legelőre  kivihető  ál
latok  számát.  1858  elején  a  községi  elöljáróság  korlátozta  a  lege
lők  használatát,  az  állatok  számát  a  telki  birtok  nagyságától  tette 
függővé.  Minden  negyed  telek  után  1  db  jószágot  lehetett  a 
legelőre  hajtani. így egy  egész  telek tulajdonosa  4  db jószágra  ka
pott  jogosultságot.  A  telki  birtokkal  nem  rendelkezők  pedig  nem 
„ ereszthették  ki " ide  állataikat. 1 5 5 

Később  már  nem  szűkítették  tovább  a  legelőre  vonatkozó 
mennyiségi  keretet,  de  1882ben  már a telkes  gazdáknak  is  fizetni 
kellett  a  legeltetésért  minden  darab  jószág  után  1 Ft  50  krajcárt. 
Díjfizetés  nélkül  hajthatott  ki a  községi  legelőre  a  plébános  4  da
rab,  a községi  jegyző  2 darab,  a katolikus mester  2 darab,  az  evan
gélikus  mester  2  darab,  az  izraelita  hitközségi  tanító  2  darab  j ó 
szágot. 1 5 6  Nem  korlátozták  a  telkes  gazdák  által  legelőn  tartott 
sertések  számát.  A  nem  telkes  gazdák  még  fizetség  mellett  sem 
legeltethették  itt sertéseiket.  A kihajtás  ellenőrzésére  8 tagú  bizott
ság alakult. 1 5 7 

Nemcsak  az egyes tamási  polgár,  hanem  maga  a mezőváros  is 
„legelőhiányban  szenvedett".  1861.  nov.  ljétől  a  cigánytelki 
földekből  6 évre  a mezőváros  27 gazdának  haszonbérbe  adta  az ott 
található  legelőket.  A  gazdák  a  felparcellázás  után  folyamatosan 
használták  is  a  területet.  A  város  azonban  már a  haszonbérleti  idő 
felénél  kérte  a  bérlőket,  hogy  mondjanak  le  a  további  3  év  ha
szonbérletről,  mert  égetően  szüksége  van  a  legelőre.  A  bérlők  tel
jesítették  a  kérést . 1 5 8 

Azzal  a  rendelettel,  hogy  a  legeltetési  jogot  a  telki  birtok  lé
tétől  tették  függővé,  a hazátlan  és a nem  úrbéres  kisházas  zsellérek 
nehéz  helyzetbe  kerültek.  A  korlátozást  nemcsak  Tamásiban  lehe
tett  megfigyelni.  A  közeli  Regölyben  majdnem  lázadás  tört  k i  az 
említettek  körében.  Itt  a  legeltetés  korlátozásáról  az  elöljáróság 

TMÖL  TNI SZJ 1858. máj.  17., 1865.  jan.  18. 
A mester  szó itt tanítót jelent. 
TMÖL  TNI SZJ 1882. márc. 1. 
TMÖL  TNI SZJ 1864. dec. 1. 



1861.  március  24én  hozott  határozatot.  E szerint  a  zsellérek  jövő
ben  csak  bizonyos  meghatározott  legelőbér  mellett  hajthatták 
marháikat  a  legelőre.  Ez  ellen  az  egész  zsellérlakosság  tiltakozott. 
A  rendelet  kihirdetésekor  szidalmazták  a  községi  bírót,  illetve  az 
elöljáróságot,  valamint  akadályozták  őket  munkájában.  Mikor  ké
sőbb  megidézték  őket  az  elöljáróságra  és kilátásba  helyezték  meg
büntetésüket  „ vállatvetve  kijelentették:  hogy  nincs  hatalom,  mely 

őket  megbüntetni  képes  legyen  ".  Miután  a két hangadót,  Varga Jó
zsefet  és  Pléh  Józsefet  12  botütésre  ítélték,  újabb  erőszakoskodá
sok  keletkeztek.  Szabó  Péter  bíró  a  főbíró  segítségét  és  hangadók 
megbüntetését  kérte.  Varga  Józsefet  végül  8  napi  fogházra  és  3 
napi böjtre  ítélték. 1 5 9 

Máskor  a  hazátlan  zsellérek  az  ozorai  uradalmi  réteken  pró
bálták  meg  erőszakkal  legeltetni  marháikat,  vagy  lovaikat. A  pa
naszos, az  uradalmi  tisztviselő,  a  főszolgabírónak  írott  levelében,  a 
zsellérek  erőszakos  cselekedetére  utalva,  már  a  „gyászos  emlékű 

1849.  évi  károkat"  említette,  féltve  a  tulajdon  szentségét  és  sért
hetetlenségét. 1 6 0 

Az  uradalom  tisztségviselője  tehát  mereven  szembehelyezke
dett  a kényszer  szülte  jogtalansággal.  Kevés  megértést  tanúsított  a 
háttérben  álló  súlyos  gazdasági  feszültségek  iránt.  A  fenti  maga
tartás  ellenkezőjét  tapasztaljuk  hasonló  esetben  Tamásiban.  Igaz, 
közel  harminc  évvel  később,  amikor  a  képviselőtestület  nagy  ré
szét  már birtokos parasztok  alkották. 

Tamásiban  a  szőlőhegyi  lakosok  foglaltak  el  a  község  tulaj
donát  képező  legelőkből  kisebbnagyobb  területeket  az  1880as 
évek  végén.  A  községi  elöljáróság  felhívása,  melyben  felkérték  a 
jogtalan  földfoglalókat,  hogy  adják  vissza  a kérdéses  területeket,  a 
figyelmeztetések  és  fenyegetések  ellenére  eredménytelen  maradt. 
Ezért  a  község  egy  földmérő  mérnököt  fogadott  fel, hogy  a „ meg

szállt"  földrészeket  felmérje.  A  költséges  mérésék  befejezése  után 
a képviselőtestület  határozatot  hozott  arról,  hogy  vissza  kell venni 
a  községi  tulajdont  és  ismét  felszólította  a jogsértőket  a  terület  ön
kéntes  elhagyására,  valamint  a  felmerült  költségek  megtérítésére, 
ellenkező  esetben  pert  helyezett  ellenük  kilátásba.  Az  erélyesebb 

TJFI  I l i / l 17/1861. 
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hangnemnek  lett  is bizonyos hatása,  többen  engedelmeskedtek,  de 
még  mindig  maradtak  néhányan,  akik  nem  akarták  az  eredeti  álla
potot  visszaállítani.  Sőt!  Szálai  József  és  több  társa  arra  kérték  a 
község  vezetését,  hogy  a  község  ne  vegye  el  tőlük  az  elfoglalt  te
rületeket.  Azzal  érveltek,  hogy az  általuk  bitorolt  földdarabok  egy
részt,  mivel  beékelődnek  telkeikbe, a  község  számára  kevésbé  ér
tékesek,  másrészt  ha  meghagyják  tulajdonaikban  a  vitatott  része
ket,  saját  földjeiket  is  könnyebben  meg  tudnák  művelni.  A  képvi
selőtestület,  az  ellentétek  békés  rendezése  végett,  engedett  a ké
résnek.  A  kérdéses  ingatlanokat  haszonbér  fejében  meghagyta  a 
korábbi  használóinál  és  kötelezte  őket  arra,  hogy  térítsék  meg  a 
község  által  már kifizetett  mérnöki  felmérési  díjat. 1 6 1 

Tamási  képviselőtestületének,  a  község  lakóinak  gondjait 
ismerő  és megértő,  azon  segítő  politikáját  nemcsak  a  fenti  eset bi 
zonyítja.  A  legelő  területét  nemcsak  mezőgazdasági,  hanem  szoci
ális  célokra,  házhelyek  kialakítására  is  felhasználták.  Ilyen  szán
dékkal  hasítottak  ki a  „tamási  mezővárosi  polgárok  legelőjéből" 

három  dűlőt    Tóhely,  Keresztfa,  Cigánykút    1861ben.  A  par
cellákat  a  szőlőhegyi  lakosoknak  és  zselléreknek  ajánlották  fel  a 
piaci  árhoz  képest  jóval  alacsonyabb  értéken  azzal  a  céllal,  hogy 
az  itt élő lakosok könnyebben  élhessenek.  A  kedvezmény  igénybe
vételét  azonban  feltételhez  is kötötte  a  település  elöljárósága.  Elő
írták,  hogy  az  adott  házhelyen,  záros  határidőn  belül,  házat  kell 
építeni  és  az  új  épületet,  csak  az  elöljáróság  beleegyezésével  ad
hatják  el a tulajdonosok. Arra  is ügyeltek  a település  vezetői,  hogy 
az  olcsón  megszerzett  ingatlan  ne  lehessen  nyerészkedés  alapja. 
Elrendelték,  hogy azoknak,  akik  eladnák  házaikat,  váltságdíjat  kell 
fizetni  a város  pénztárába.  Ennek  nagyságát  a  tóhelyi  és a  kereszt
fai  részeken  40  Ftban,  a  cigánykútiak  esetében  pedig  25  Ftban 
határozták  meg. 1 6 2 

1 6 1  TMÖL  TKI  KTJ  4/1888/4.,  1/1890/6.,  2/1890/3.,  4/1891/8.,  8/1891/6., 
8/1891/7.,  1/1895/6. 
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Termény  és  állatszállítás 

Tamásiból  az  állatokat  a  19.  század  nagy  részében  lábon  haj
tották  a  vevőkhöz.  Például  még  1893ban  is  marhahajtásra  hasz
nálták  a  DombóvárTamási  törvényhatósági,  nagy  forgalmú  utat. 
A  szállítást  megkönnyítő  és meggyorsító  vasútvonal  csak  a  század 
utolsó  évtizedében  épült  meg, de ekkor mindjárt  kettő  is. 

Az  egyik,  a  keszőhidegkútgyönktamási  helyiérdekű  vasút 
1893.  november  27én  készült  el. Másnap  a  község  vezetői  ünne
pélyesen  fogadták  az  addigra  felépült  indóháznál  az  első  vasúti 
kocsit.  Az  állomás  neve  TamásiMiklósvár  lett.  Habár  ez  a vonal 
volt  a  Tolna  megyei  vicinális  vonalak  közül  legrövidebb,  mégis 
nagy  jelentőséggel  bírt,  mert  Tamásit,  mint  NyugatTolna  gazda
sági  központját  kapcsolta be  az  országos  hálózatba. 1 6 3 

A  másik,  a  Győr VeszprémDombóvár  helyiérdekű  vasútvo
nal,  amely  érintette  Tamásit,  1895.  december  29ével  nyílt  meg  a 
forgalom  előtt.  E  vasútvonal  jelentőségében  messze  felülmúlta  a 
keszőhidegkútgyönktamási  helyiérdekű  vasutat.  A  forgalom 
megindulása  utána  hamarosan  kiderült,  hogy  29%kal  rövidebb 
úton  jutnak el  a  gabonás  vagonok  Tamásiból  Dombóvárra.  Ennek 
következtében  a  Tamásit  a  fővonalhoz  csatlakoztató  rövid  mellék
vonalon  csak  darabáruforgalom  maradt. 1 6 4 

A  veszprémdombóvári  vasút  fontosságát  Tamási  akkori  ve
zetői  is  felismerték.  Még a  tervezés  időszakában  a  törvényhatóság 
azon  kérdésére,  miszerint mi lenne  előnyösebb  a község  számára  a 
dombóvár tamási  műút  vagy  az  VeszprémDombóvár  vasútvonal 
kiépítése,  egyöntetűen  a  vasút  mellett voksolt a  képviselőtestület. 
A  szavazás  indoklásában  leírták  a  képviselők,  hogy  ez  nemcsak  a 
község,  de az  egész járás  számára  előnyösebb  lenne.  „Felsőireg  és 

ERDŐSI  1983. 291. p. TMÖL  TJFI  8206/1893. 8427/1893. TNI SZJ. 
Uo.  292293. 298. p. 301. p. Mindkét  vasút  esetében  kártalanították  azokat 
a  földtulajdonosokat,  akiknek birtokán  keresztül  ment a vasútvonal. Az első 
esetben  ölenként  10 és 20  krajcár  közötti  kártérítésről  állapodtak  meg a fe
lek,  a veszprémdombóvári  vasút  építése  alkalmával,  a kisajátított  területek 
öle  után  40  krajcárt  kaptak  a birtokosok. TMÖL  TKI KTJ 5/1893/5,  1897. 
máj.  5. jkv./4. 



Szemcsecsehi  örülne,  ha  Tamási  csatlakozna  a  veszprémi  vonal 

építéséhez.  Sőt  jó  lenne,  ha  ott  állomás  létesülne.  "
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A  fentiekhez  annyit  kell  hozzáfűzni,  hogy  Felsőireg  csak  an
nak  örült,  hogy  a  vasútvonal  megépül,  azonban  a  szomszéd  tele
pülés  vezetői  azért  egyáltalán  nem  lelkesedtek,  hogy  a  vonalat 
Tamási  mellett  fogják  elvezetni.  Felsőireg  községi  képviselőtes
tülete,  miután  eldőlt,  hogy  a  pályát  Tamási  felé  vezetik,  1893ban 
emlékiratot  bocsátott  k i , melyben  igyekezett  bizonyítani  a  tamási 
irányú  tervezet  hátrányát.  A  minisztérium  azonban  a  szakvéle
mény  alapján  véglegesen  Tamási  mellett  döntött,  mert  a  Felső
iregen  átvezető  pálya  4  kmrel  hosszabb  lenne  és  az  itt  lévő,  igen 
rossz terepviszonyok  tovább  nehezítenék  az  építkezést . 1 6 6 

A  veszprémdombóvár i  vonal  Tolna  megyei  szakasza 
277  000  kat.  holdnyi  mezőgazdasági  területet  kapcsolt  be  az 
áruszállításba.  Az  előzetes  számítások  szerint  évente  innen 
vasúton  1 088  082  q gabonát,  12 820 hl bort, 709 410  q fát, 4714  q 
gyapjút  és rengeteg  élő állatot  vihetnek majd  piacra. 1 6 7 

Az  állatokat  nem  a  célállomásra,  hanem  a  kőbányai  elosztó
helyre  szállították  először,  ahol  átfogó  állatorvosi  ellenőrzést  tar
tottak.  Különösen  szigorúan  betartatták  ezt  a  kötött  útvonalat  a 
hatóságok  járványok  idején.  Ekkor csak  a  vasúti  állatszállítást  en
gedélyezték  és megtiltották  a  lábon  való  hajtást. 1 6 8 

Állategészségügy 

A  19.  század  nagy  részében  súlyos  gondot  jelentettek  a  járvá
nyos  állatmegbetegedések.  Ezek  közül  is  a  legtöbb  kárt  okozta  a 
„keleti  marhavész".
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  A  már a  18.  század  óta, Európaszerte  pusz
tító  betegség  Magyarországon  is  többször  felütötte  a  fejét.  A 
kiegyezés  előtt  több  intézkedés  is  született  a  járvány  megakadá
lyozására.  Ezeknek  többkevesebb  sikere  is  lett.  A  megfigyelő 
szolgálatok,  a  karanténok  hatására  az  időről  időre  jelentkező  kórt 

TMÖL  TKI KTJ 1/1891/3. 
Erdősi,  1983. 294295. p. 
Erdősi,  1983. 293. p. 
TMÖL  TJFI  8929/1893,  8090/1894,  8481/1894. 
A  vírusos  betegség  később  több  más  nevet  is  kapott:  ragadós  tüdőlob, 
marhapestis,  ragadós  száj  és  körömfájás. 



sikerült  megállítani.  Tolna megyét  az  1850/5 les  időszak  járványa 
érintette  a  legsúlyosabban,  amikor  a  szarvasmarhaállomány  je
lentős  része  elpusztult. 1 7 0 

Tamásiban  is  többször  előfordult  a  betegség.  1854ben  pl .  a 
megyében  csak  itt és Nagyszokolyban  észlelték.  A  mindkét  helyen 
életbe  léptettet  szigorú  intézkedések  hatására  a  kórt  hamarosan 
felszámolták.  A  marhavész  idején  25  napig  volt  Tamásiban  az 
(állat)orvos. 1 7 1 

A  járvány  leghosszabb  ideig,  kisebb  nagyobb  intenzitással  az 
1860as  években  jelentkezett.  A  legnagyobb  kárt  az  1864.  évben 
kitört  országos  járvány  okozta.  Ekkor  leginkább  az  ország  fontos 
exportcikkét,  a  szürkemarhákat  pusztította  a  betegség,  amely 
azonban  a  juhállománynál  is  megjelent.  A  járvány  elleni  védeke
zés  megszervezésére  országos  főbizottmány,  több  megyét  magába 
foglaló  bizottságok,  illetve  az  egyes  megyékben  működő  albizott
ságok  alakultak.  Tolna  megye  Fejér  és  Veszprém  megyével  volt 
egy  csoportban.  A  regionális  bizottság  székhelyeként  Székesfe
hérvárt  határozták  meg.  A  megyei  albizottság  tagja  lett  Tamásiból 
Müller  Ádám  kerületi  orvos  és  Kovács  János,  a  dombóvári  járás 
főszolgabírája.  Tolna megyében  ekkor  a járvány  elsősorban  Medi
náról,  a  Gindlicsaládhoz  tartozó  Apáti  pusztáról,  Kápolna  pusztá
ról  (Harc), Bátaszékről  és  Bátáról  szedte  áldozatait.  A  legnagyobb 
veszteséget  Bátán  regisztrálták.  Itt több  mint  ötszáz  szarvasmarha 
pusztult  el.  A  járvány  lezáródásáról  a  megyei  albizottság  elnöke, 
Perczel  Sándor  első  alispán  1865.  április  12i  levelében  adott 
hírt . 1 7 2 

Kóros  esetek  Tamásiban  ezúttal  nem  fordultak  elő.  Ennek 
örömére  a  lakosság  elhatározta,  „hogy  Isten  őket  ezen  súlyos 

vészedéitől  továbbra  megóvja,  s  jószágát  megtartsa  ...  évenként 

október  hó  20án  a  Szt.  Vendel  napját  egész  ünnep  tartásával 

megünnepelendik,  miután  pedig  mezővárosunkban  evangélikus 

hitvallásúak  is  volnának,  f.  évi  október  hó  18án  felszólíttatik, 

hogy  ők  is  Istennek  magas  kegyelmét  igénybe  vévén  készek  é  azon 

1 7 0  TMÖL  TJFI 516/1861. 
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1 7 2  TMÖL  A I 1590/1864.  Lásd még KOVÁTS  1987. 582588. p. 



szent  napot  szinte  megünnepelni,  s  magukat  a  munkákról  vissza

tartani,    mire  ők  ezen  ünnep  megtartását  elvállalták".
m 

Egy  évvel  korábban,  az  1863.  évi  járvány  idején  azonban 
valószínűleg  Tamásiban  is  sok  betegségben  elhalt  állatot  kellett le
vágni.  Erre  vonatkozóan  nem  állt  rendelkezésre  közvetlen  adat. 
Annak  feltételezése,  hogy  ekkor  Tamásiban  is  szükség  volt  ilyen 
kényszerintézkedésre,  a  húsfogyasztási  adó  tárgyában    az  adóbe
szedők  és  a  község  vezetői  között    lefolytatott  vitából  lehet  kö
vetkeztetni.  A  vita  hátterében  az  állt,  hogy  mivel  „az  álladalom" 

az  1863.  és  az  1864.  évi  húsfogyasztási  adót 1 7 4  előre  be  akarta 
szedni,  a község  is egy  összegben  kérte  az  összeget  a községi  adó
kezelőktől,  Fischer  Ábrahám  és  Taubner  Farkas  mészárosoktól. 
Utóbbiak  dolga  azzal  is  nehezült,  hogy  a  községi  képviselőtestü
let    tekintettel  az  állatelhullások  következtében  kárt  szenvedett 
gazdákra    kikötötte,  hogy  felpuffadás  vagy  „ más  szerencsétlen

ség  miatt"  elpusztult  állat  levágása  után  fogyasztási  adót  nem 
szabad  szedni.  Ilyen  feltételek  mellett  először  vissza  akartak  lépni 
az  adószedők,  de  miután  a  község  megengedte  a  havonkénti 
törlesztést,  felemelve  az  adózandó  időszakot  12  hónapról  14 
hónapra,  mégiscsak  elvállalták  feladatot.1 7 5 

A  hatvanas  évek  járványai  nagy  szerepet  játszottak  abban, 
hogy  a  kiegyezés  után  a  magyar  kormány  az  állategészségügyet 
központi  irányítás  alá  vonta.  A  számos  egymást  követő  és  egy
másra  épülő  rendelet  következetes  végrehajtásának  eredménye
ként  1881ben  megszűnt  Magyarországon  a „keleti  marhavész". 

Rendszeresekké  és  szigorúbbá  váltak  a  tavasszal,  legelőre 
hajtás  előtt  lefolytatott állatvizsgálatok,  melyeket  a  körzeti  állator
vosok  végeztek  el. Tamásiban  és a  környező  településeken  a vizs
gáló  orvos  Mórocza  János  (majd  Freund  Lajos),  a  nagyszokolyi 
térségben  (Galamb  József  okleveles  állatorvos)  volt.  A  vizsgálat
ról  minden  esetben  jegyzőkönyvet  vettek  fel.  Ebben  közölték  a 
vizsgált  helységek  neveit,  a  vizsgált  állatok  számát.  Részletesen 
azt  is  leírták,  hogy  az  egyes  állatokat  milyen  korban  és  csoportban 
találták,  használva  a  korabeli  megnevezéseket  (gulyamarha,  cse

TMÖL  TNI SZJ.  1863. október  18. 
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lédmarha,  anyagulya).  A  községi  állatállományon  belül  külön 
kellett  vizsgálni  a  tenyészállatokat,  mely  feladatot  a  kilencvenes 
években  Freund  Lajos  már,  mint  törvényhatósági  állatorvos  látta 

e l . 1 7 6 

Az  állatbetegségek  elleni  védelemben  megjelenik  a  védőoltás 
is.  Tolna megyében  az  1890es évek  elejétől  vezették  be  a  sertések 
között  előforduló  orbánc  terjedésének  megakadályozására  ezt  a 
gyógyászati  eljárást.  1893ban  kísérleti  céllal  ott  kezdték  alkal
mazni,  ahol  a  betegség  évről  évre  pusztított.  Az  oltást  a  hatósági 
állatorvosnak,  illetve  annak  felügyelete  alatt  kell  végezni.  Költsé
gét  az  ebadóalap  terhére  számolták  e l . 1 7 7 

Az  állategészségügy  fejlődése  magával  húzta  a  táplálkozás
egészségügy  szerepének  erősödését  is, melynek jele  Tamásiban  is 
tetten  érhető.  1886ban  dr.  Piringer  József,  Tamási  körorvosa  je
lentésében  arra  hívja  fel a  hatóságok  figyelmét,  hogy  a  tamási mé
szárosok  48  krajcárról  50  krajcárra  emelték  a  marhahús  árát.  En
nek  indokolatlanságát  többek  között  azzal  is  magyarázta,  hogy  az 
árusított  hús „ kevés  tápértékkel  bíró,  nyálkás  húsú,  fiatal  "  (egy és 
két  év  közötti)  marháktól  származott.  „Ez  olyan  visszaélés"  írta 
Piringer,  „mely  [a]  népnek  úgy  anyagi,  mint  egészségügyi  kárát 

okozza.  A  fiatal  alig  valami  táperőt  magában  foglaló  hús  drágán, 

kilónként  50  krajcárért  méretik;  már  pedig  lelkiismerettel  állítha

tom,  hogy  a  nyert  táperő  nem  ér  húsz  krajcárt,  mert  annyi  áru 

burgonya  is  legalább  kétszer  annyi  táperőt  rejt  magában,  mint 

azon fiatal,  nyálkás    majd  egészen  vízből  álló    húsnemű  anyag.  " 

Az  áremelést  azért  hajtották  végre  a  tamási  mészárosok,  mert  egy 
levágandó  állat  után  befizetendő  húsvizsgálati  díjat  50  krajcárra 
emelték.  Ennek  oka pedig az  volt,  hogy  a községet  kötelezték  arra, 
hogy  egy  korszerű,  a  higiéniai  követelményeknek  megfelelő  vá
góhidat  építsen. ' 7 8 

TMÖL  TJFI  1426/1884.,  1863/1886.,  1612/1888.,  8387/1893.  anyagulya  = 
a fias tehenek bikával  együtt járó  csoportja. =  MNL2. 
2278/1893.  A  sertésorbánc  a  3  hónaposnál  idősebb,  de  1 évesnél  fiatalabb 
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lédmarha,  anyagulya).  A  községi  állatállományon  belül  külön 
kellett  vizsgálni  a  tenyészállatokat,  mely  feladatot  a  kilencvenes 
években  Freund  Lajos  már,  mint  törvényhatósági  állatorvos  látta 

e l . 1 7 6 

Az  állatbetegségek  elleni  védelemben  megjelenik  a  védőoltás 
is.  Tolna megyében  az  1890es évek  elejétől  vezették  be  a  sertések 
között  előforduló  orbánc  terjedésének  megakadályozására  ezt  a 
gyógyászati  eljárást.  1893ban  kísérleti  céllal  ott  kezdték  alkal
mazni,  ahol  a  betegség  évről  évre  pusztított.  Az  oltást  a  hatósági 
állatorvosnak,  illetve  annak  felügyelete  alatt  kell  végezni.  Költsé
gét  az  ebadóalap  terhére  számolták  e l . 1 7 7 

Az  állategészségügy  fejlődése  magával  húzta  a  táplálkozás
egészségügy  szerepének  erősödését  is, melynek jele  Tamásiban  is 
tetten  érhető.  1886ban  dr.  Piringer  József,  Tamási  körorvosa  je
lentésében  arra  hívja  fel a  hatóságok  figyelmét,  hogy  a  tamási mé
szárosok  48  krajcárról  50  krajcárra  emelték  a  marhahús  árát.  En
nek  indokolatlanságát  többek  között  azzal  is  magyarázta,  hogy  az 
árusított  hús „ kevés  tápértékkel  bíró,  nyálkás  húsú,  fiatal  "  (egy és 
két  év  közötti)  marháktól  származott.  „Ez  olyan  visszaélés"  írta 
Piringer,  „mely  [a]  népnek  úgy  anyagi,  mint  egészségügyi  kárát 

okozza.  A  fiatal  alig  valami  táperőt  magában  foglaló  hús  drágán, 

kilónként  50  krajcárért  méretik;  már  pedig  lelkiismerettel  állítha

tom,  hogy  a  nyert  táperő  nem  ér  húsz  krajcárt,  mert  annyi  áru 

burgonya  is  legalább  kétszer  annyi  táperőt  rejt  magában,  mint 

azon fiatal,  nyálkás    majd  egészen  vízből  álló    húsnemű  anyag.  " 

Az  áremelést  azért  hajtották  végre  a  tamási  mészárosok,  mert  egy 
levágandó  állat  után  befizetendő  húsvizsgálati  díjat  50  krajcárra 
emelték.  Ennek  oka pedig az  volt,  hogy  a községet  kötelezték  arra, 
hogy  egy  korszerű,  a  higiéniai  követelményeknek  megfelelő  vá
góhidat  építsen. ' 7 8 
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dásának  jellemzése,  ez  esetben  érdemes  kivételt  tenni és  szólni  az 
uradalom  kosbai  pusztáján  felépített  Miklósvár  környékén  létesí
tett  vadaskertről.  A  már  idézett  korabeli  helytörténetíró,  Szalay 
Antal  leírásából  tudható,  hogy  a  kert  két  részből  állt.  Az  egyik  a 
nagy  vagy  az  öreg  vadaskert  (területe  600  hold),  téglafallal  volt 
bekerítve.  Szalay  korában  ezt  olyan  magasra  emelték,  hogy  egy 
szarvas  sem  tudta  átugrani.  A  másikat,  a  kis  vadaskertet  (területe 
284  hold),  palánkkal  kerítették  be.  A  vadászok  rendelkezésére  állt 
még  egy  elkülönített  vaddisznókert  (50  hold)  is.  A  vadaskertek 
hátteréül  szolgált  egy  több  mint  25 000 kat. holdas  terület.  Nyáron 
a  vadállományt  itt tartották,  etették  és csak  télen  hajtották  be  őket 
kertekbe.  A  vadászat  idején  több  ezer hajtó  vett  részt  az  állatok  te
relésében.  A  biztonságra  rendkívül  ügyeltek.  A  vadakra  felügyelő 
állomány  1 vadászmester,  2  erdőmester,  8  lovas  vadász,  8 gyalog 
vadász,  2  vadászsegéd,  10 pásztor.  1822  és  1829  között  a  Szalay 
által  készített  statisztika  szerint  1743  db  szarvast,  5428  db  dám
vadat,  219  db  őzet,  641  db  fekete  vadat  (vaddisznó)  ejtettek  itt el. 
A  fényes  pompával  megrendezett  vadászatok  a  X I X .  század 
közepéig  rendszeresek  voltak.  Ezt  követően  Miklósvár  hanyatlani 
kezdett  és  a  szerény  vidéki  kastélyok  színvonalára  süllyedt 
vissza.1 8 2 

A  polgári  korszakban  Tamási  község  határában  is  k i  lehetett 
bérelni  6 évre  a vadászati jogot.  A bérbeadó  Tamási  község  képvi
selőtestülete,  később  a  közbirtokosság  volt.  A  közbirtokosságot 
alkotó  gazdák  megpróbálták  elérni  azt,  hogy  a  bérleti  díjat  fel
osszák  egymás  között,  de  ezt  a községi  jegyző,  Hesz  Pál  1895ben 
megvétózta,  mert azt a törvény  nem tette  lehetővé. 1 8 3 

Kezdetben  a  bérleti  jogért  egyedül  folyamodott  egyegy  vál
lalkozó.  Azonban  az  árverésen  kialkudott  bérleti  díj  olyan  magas 
volt,  hogy  a  bérlő  hamarosan  a  haszonbér  csökkentését  kérel
mezte.  Az  állandó  fizetési  problémák  miatt  ezért  a  közbirtokosság 
1895től  6 évre  a Tamási  vadásztársaságnak  adta  a vadászati  jogot 
61  Ft évi bérért.  Az egyesület  képviselője  Szévald  Móric,  a  tamási 
járás  főszolgabírója  vol t . 1 8 4 

SZALAY/  K. NÉMETH  2007. 3031,  44. p. = TMM. 
TMÖL  TKI KTJ 2/1895/4. (1883. XX. tc. 3 §.) 
TMÖL  TKI KTJ 5/1890/6.,  1/1892/10., 4/1895/3. 



Befejezés, avagy átmenet  a 20.  századba 

A  tanulmány  végén  a  szükséges  összegzés  helyett,  inkább 
azokról,  a  19.  század  közepén  elindult  folyamatokról  kell  szólni, 
melyek  egy,  a  következő  századba  átnyúló  átmenet  első  szakaszát 
képezték  és  a  20.  század  első  felében  (egy  pillanatnyi  kitérővel) 
folytatódtak.  A  feudális  kort  lezárni  szándékozó  tárgyalások,  bir
tokrendezések,  tagosítások,  közigazgatási  határrendezések  csak 
időleges  eredményt  hoztak  és  nem  fejeződtek  be.  Még  fennma
radt,  ha  átalakult  formában  is,  a  korszerűtlen  közös  birtoklás,  a 
közbirtokosság,  közös  legelő,  községi  földek  alakjában.  Az  egyes 
birtokosok  csak  nevesítve  lettek,  de  tulajdonuk  felett  nem  nyertek 
korlátlan  rendelkezési  jogot.  Azonban  kényszerítették  a  folyama
tok  végig  vitelét  a  polgári  gazdasági  rend  elvei.  Ugyanilyen  szük
ségszerű  volt  egy  újabb  tagosítás  is.  A  század  utolsó  évtizedeiben 
folytatódó  birtokaprózódás  tette  ezt  egyre  inkább  elkerülhetet
lenné.  Ezt  mutatja,  hogy  a  tagosítás  kérdésével  Tamási  képviselő
testülete  már  1901ben  foglalkozott. 1 8 5 

A  mezőgazdasági  termelés  fejlődése,  az  országos  folyama
tokkal  megegyezően,  a  következő  században  tovább  folytatódik 
Tamásiban.  Az  új  fajták  megjelenésével  átalakul  a  szőlőművelés. 
Nagyobb  teret  kap  a  gyümölcs  és  zöldségtermesztés.  Az  állatte
nyésztésben  a  század  utolsó  harmadában,  államilag  is  támogatott 
változások    tejtermelő  szarvasmarhák,  hússertések    általánossá 
válnak.  Ehhez  a  fejlődéshez  Tamási  és  környéke  is  hozzájárul  az
zal,  hogy  az  itt  élő  gazdák  a  hideg  és  melegvérű  lovak  kereszte
zésével  egy  j ó  nevű  félvér  tenyészetet  alakítanak  k i . 

TMÖL  TKI KTJ 3/1901/3. 
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