
BEVEZETŐ 
 
 
 

A „hivatalos” irodalomban teljesen ismeretlen, amikor a könyvek előszavát megelőzően, 
még bevezetőt is írnak. Ennek a kivételes helyzetnek most az ad örömteli okot, hogy a „Ta-
mási szőlőhegyi pillanatok”-nak immár második részét tartja kezében a Tisztelt Olvasó. Talán 
ez a legfontosabb visszajelzés, mintegy értékelése is az első résznek - az Olvasók részéről. 
Jelenti továbbá azt is, hogy az ,,ELŐSZÓ”-ban megfogalmazott gondolataim, elképzeléseim 
eljutottak mindazokhoz, akik részére a szőlőhegyi pillanatokat megjelenítettem, felidéztem, 
nem csak az emlékekben, de látható formában is.      

  
Az első rész előszava valószínűleg megfelelő útmutatást adott, jól foglalta össze a leglénye-

gesebbet a témáról. Mindezt teszi annak ellenére, hogy próbáltam elkerülni a terjengős, ke-
vésbé fontos részleteket, mely azonban még így sem mellőzi néha a személyes kitérőket. Ta-
lán az Olvasó - így különösebb kutatás nélkül -, megtudja, hogy milyen témákat szerettem 
volna feltétlenül megismertetni szőlőhegyeink kérdéskörére vonatkozólag.     

 
A fotók felhasználása során időnként nehéz mérlegelni, mi fontos és mi nem. Azonban a 

könyvem megjelenéséhez kapcsolódó felhívásra ismét kinyíltak a családi fiókok, a képes al-
bumok. Az elővett, beszédes fényképek mellet az emberekben, a lelkekben lévő - talán -, utol-
só emlékeket is igyekeztem papírra vetni. Így tartva magam az előszavamban foglaltakhoz 
remélve, hogy még szemléletesebb lett e könyv.  

 
A második rész anyagának fotói és írásai az első rész előzményeivel egyező fejezetekre ta-

gozódnak. Ezzel szolgálják azt a célt, hogy az egyes témakörök, témák, egyéni vélemények és 
érzések még átfogóbb, még részletesebb képet adjanak szőlőhegyeink pillanataiból. Külön 
öröm számomra, hogy az egyik legelfelejtettebb témakörről - a szőlőhegyi külterületek kiala-
kulásáról és azok életéről -, igen jelentős fényképanyagot ajánlottak fel közlésre. Az pedig, 
hogy az 1950-es évek végéről több témában is színesben! látható a szőlőhegyi múlt egy da-
rabja, csak ráadás. Ezt és más témákat támogatták a levéltári kutatások újabb eredményei, to-
vábbi adatokkal, még több ismeretet szolgáltatva egykori szőlő- és borkultúránkról.  

 
Fentiekkel ajánlom könyvem a Tisztelt Olvasó számára.  
  
                                                                                                                Kurdi Tibor  
  

                                                                                                                     2014 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SZŐLŐHEGYEK 
 
Szőlőhegyeinken az elmúlt évszázadok szőlőművelői, őseink, nagyszüleink történeti és nép-

rajzi szempontból egykor gazdag és gyönyörű szépségű tájakat hagytak maguk után. A tamási 
szőlőhegyek a várossal szembeni dombokon, a szemcse-szőlőhegyi részen kezdődnek, majd 
innen kelet felé haladva egészen az adorjánhegyi magaslatig találkozunk az egykor összefüg-
gő szőlőterülettel borított, hegyes-völgyes domboldalakkal. E löszös talajú dombvonulatokon 
már a középkorban nagyjából hasonló területű formajegyeket hordozó szőlőkultúra alakult ki, 
melyet az egyes „hegyek” (ma is használt elnevezéseikkel Szemcse-szőlőhegy, Kosba, Vár-
hegy, Szarkahegy, Szurokhegy, Öreghenye, Kobakhegy és Adorjánhegy) kisebb övezetekre 
bontanak. Jellegzetes elhelyezkedésüket jól mutatja az alábbi 1778-as térképmásolat részlete 
vagy az 1859-ben készült kataszteri térkép. 

  

 
Forrás: MOL: S 16 No 176 - III. Az Esterházy és Eszterházy családok térképei és tervrajzai - Arcamun Kiadó. DVD-ROM. 

 
Tamási községhez tartozó erdő térképének szőlőhegyeket ábrázoló részlete 

1778-ból 
 
Hogy e szőlőhegyi tájból maradt-e az utókor számára valami? Vajon mit mutatnak a mai 

fényképek? Sajnos a fotók közül a szőlőhegyeket, vagy azok részleteit mutató képek kerültek 
elő a legkisebb számban a gyűjtés folyamán. Nyilván nem sokan tartották fontosnak, hogy 
egy-egy szőlőhegyi panoráma fotóval megőrizzék a meglévő és látható táj képét, arculatát. A 
bemutatásra kerülő képeken a szőlőhegyek legtöbbször háttérben lévő domboldalakként látha-
tóak, csak igen ritkán szerepelnek központi témaként. Márpedig városunkkal szembeni szőlő-
hegyeink mindig is uralták e kultúrtáj képét. További gondot jelentett, hogy a régebbi korok 
fényképezőgépeivel nehezebb volt részletekben gazdag, távoli képeket készíteni. Ezen kis 
mértékben segített csak az akkori képek mai digitális javítása.   

 
 



Fotó: 1984. Forrás: Magyarország megyéi - Tolna. 
 

 
Látkép a Szarkahegyről egykor 

 
 

A Szarkahegy nyugati oldalának újabb képe 1984-ből. A szőlőhegyi felvétel azt a köztes pil-
lanatot örökítette meg, melyben már megkezdődött a domboldalon a présházak, nyaralók épí-
tése. Azonban a régi művelésű szőlőtőkék téli sorai jól szemléltetik a gondos művelést, gya-
korlatilag az egész domboldalon.  



 
Fotó: Kurdi Tibor - 2007. 07. 18. 

 

 
Látkép a Szarkahegyről napjainkban 

 
 

A Szarkahegy nyugati oldalának újabb képe ezúttal már napjainkból. A nyár közepén készült 
felvételen a lombos fák a területek egy részét elfedik. Az azonban jól látható így is, hogy a 
régi művelésű szőlőtőkék lombos sorai már csak foltokban ismerhetőek fel a domboldalon.    
 

 
 
 



 
Fotó: Brózik család - 1957.10.17. 

 

„ Látkép a szőlőhegyről nyugati irányban ” 
 

A szőlőművelés leg embert próbálóbb munkája a meredek hegyoldalak megművelése. Ezt 
jól szemlélteti a Várhegy keleti részének eredeti, színes fényképe. Az évszázadok során kiala-
kult szőlőkultúra folyamatosan terjedt ki hegyeink valamennyi földterületére, így ez alól a ha-
sonló meredélyek sem voltak kivételek. Ennek legfőbb oka - már a XIX. század elejétől -, a 
Tamási mezővároshoz tartozó földterületek, telkek (szántó, szőlő, legelő) szűkössége, mely a 
lakosság lélekszámának növekedésével folytonosan alakult ki. Ezt a hiányt tovább növelte 
Majsamiklósvár „eszmei község” létrehozása az 1850-es években, mely Szemcse-szőlőhegy 
kivételével magába foglalta valamennyi szőlőhegyünket. A település polgárai már 1853-ban 
sérelmezték ezt a helyzetet és kérvényt (az úgynevezett „felszólalásokat”) nyújtottak be an-
nak érdekében, hogy: 

 

„ A Majsai adóközséghez csatolt és régi időtül fogva Tamási adóközséghez tartozó úgyneve-

zett: Várhegy - Szarkahegy - Szurokhegy - Henye - Kobakhegy - és Adorjáni - mind Tamási 

szőlőhegyek - és az úgynevezett: Kandi - Borostyánoshegy - Kosba - Embervágó - Gelegonyás 

és Csókás hegyi erdőrészüknek, - mellyekbül a Tamási Sessiós polgárok évenkénti tűzi és épü-

leti fajárandóságaik szolgáltattak ki - a tamási adóközséghez csatolása iránt.” 

 
A szőlőterületek megváltása (1857 - 63) után is folyamatosan művelték a meredek hegyol-

dalakon megtelepített szőlőt. Ahogy a szőlőtőkék kapaszkodtak a löszös domboldalba, úgy 
ragaszkodtak a szőlősgazdák a növények ápolásához, gondozásához. A megtermelt bor tárolá-
sára pincét, míg pihenőhelyül présházat építettek a hegytetőre, mely uralja az alatta elterülő 
emelkedőt. Azonban a szarkahegyi oldalhoz hasonlóan már itt is látható a hegy lábánál a szán-
tóföldi növénykultúra megjelenése. A lakóház mögötti terülten - szerintem -, a kivágott kuko-
rica szárainak kévéi láthatóak. A kép előterében pedig még egy eredeti nád (vagy zsupp) fede-
les, szabadkéményes házikó látható, amely talán az utolsó pillanatban került megörökítésre. 



AZ ÉPÍTÉSZET 
 

A fotók közül a szőlőhegyi építményeket, vagy azok részleteit bemutató képeket tartom ta-
nulmányom legfontosabb részének. Ennek oka, hogy a szőlőterületek átalakulásán kívül a 
présházak és pincék mind szerkezetileg, mind működésen belül, igen nagyot változtak az el-
telt évtizedekben. Ugyanakkor e fényképek jelentős néprajzi értéket is képviselnek, tekintettel 
arra, hogy még megmutatják présházaink bámulatos formagazdagságát, változatosságát, az 
egykori építészeti kultúra tájhatását a szőlőhegyben, a nádfedeles présházas lyukpincétől a 
legkülönbözőbb és olykor igen díszes épületekig. Sok esetben eredeti formájukban megőrződ-
tek a 18 - 19. századi jobbágyparaszti, mezővárosi-polgári szőlőhegyi szőlőfeldolgozás és 
bortárolás építményei. Ezen építmények összehasonlító vizsgálata alapján meghatározható az 
a néprajzi építészeti kategória, melybe a legtöbb tamási szőlőhegyi présház és pincetípus tar-
tozik. A Magyar Néprajzi besorolás szerint e gazdasági épületegyüttes a felszíni szőlőfeldol-
gozó és földalatti bortároló építmények rendszerébe, a présházas lyukpincék csoportjába soro-
landó, mely lehet tömésfalból vagy téglából, állhat feldolgozóból és szobából, míg pincéje 
vájt illetőleg épített, boltozatlan vagy téglaboltozatos. Ennek Tamásira jellemző felosztása a 
szoba, feldolgozó, pince hármas egysége. Továbbiakban legtöbbször általánosan a présházas 
lyukpince elnevezést használom.     

 

 
 

Régi szőlőhegyi présházas lyukpincék - napjainkban 
 
A szőlőművelés megszűnésével, felhagyásával a régi présházak, pincék jelentős része is 

pusztulásnak indult, állapotuk folyamatosan romlott, már nem minden szőlőhegyen hirdetik 
az egykor itt virágzó és jelentős szőlő- és borkultúrát. Ez főleg a távolabbi adorjánhegyi, ko-
bakhegyi, öreghenyei és kosbai szőlőkben lévő építményeket érintette. Itt látszódnak legin-
kább beigazolódni Vajkai Aurélnak az Előszóban idézett szavai. Ezzel ellentétben, más része-
ken a társadalmi és gazdasági változások hatására az 1970-es évek végétől új hulláma indult 
meg az építmények (és a szőlőhegyek) átalakulásának, felhasználásának. Megkezdődött az ún. 
,,víkendház”, nyaraló korszak, jelentősen megújítva, ,,modernizálva” a hagyományos szőlő-
hegyi látképet. Ez nagyrészt a Tamásihoz közelebbi szőlőkre hatott, úgy, mint Szemcse-
szőlőhegy, Várhegy, Szarka- és Szurokhegy.  



 
Fotó: Szegedi Miklós - kb. 1970-es évek. 

 

A ,,Présházmúzeum” 
 

Annak ellenére, hogy a fényképek gyűjtése során több mint 250 régi fényképet sikerült ösz-
szegyűjteni, maguknak a fotók készítőinek csak ritkább esetekben őrződött meg személyük, 
alakjuk. Rájuk hárult az a (kissé hálátlan) szerep, hogy a fényképező gépek lencséi mögül 
megörökítsék a szőlőhegyi pillanatokat, ezért így ők nagyon gyakran nem szerepelnek a ké-
peken. Ugyan a fotók minősége változatos, ennek ellenére a nagy részük felhasználható volt 
munkám során. Pedig készítőik között az egyszerű szőlősgazdától, a tanítón, a gyógyszeré-
szen keresztül a ma profinak mondott fotósig - majdnem minden foglalkozású egyén megta-
lálható volt. Azért néha fotós is megörökítésre került, mit az a képeken is látható. Az pedig 
külön öröm, hogy a háttérben a régi „Présházmúzeum” képe az „aranykorból.” 

 
A fotón: Szegedi Miklós - kb. 1970-es évek. 



 
Fotó: Kurdi Tibor - 2011. 

 

és a képek fotósai 
 

Talán a gyűjtő szerencséje, ha a fényképész - hobbija mellett -, szőlészettel-borászattal is 
foglalkozik. Így kerültek megörökítésre színes képeken az 1950-es évek végének szőlőhegyi 
pillanatai az „aranykorból.” E színes fotók mutatják igazán azt a pótolhatatlan értéket, melyet 
egyedi színviláguk miatt képviselnek, és mellyel méltán emelik e helytörténeti munka értékét.   

     

 
Fotó: Brózik család -1958. 09. 21. Brózik András.  



SZŐLÉSZET ÉS BORÁSZAT, ÉLETKÉPEK 
 
A legnagyobb számban természetesen a szőlészethez és borászathoz kapcsolódó fényképek 

kerültek elő a gyűjtés folyamán, elvégre itt van a sokak számára ,,legfontosabb” szőlőmunka a 
szüret. Ez mindig igen jó alkalmat kínált a családi és baráti összejövetelekre, nem csak egy-
kor, hanem napjainkban is. Azonban a szőlőművelésnek még nagyon sok olyan munkaműve-
lete van, mely a szőlőnövény egyes életciklusaihoz, fejlődéséhez kapcsolódik. Ezek: a telepí-
tés, a különböző talajmunkák (az ültetést előkészítő talajmunkák, a nyitás, a fedés, a kapálá-
sok), a metszés, a vessző- és lombkialakítás nyári munkái (kötözés, tetejezés, kacsozás). A 
szőlőindát tartó vázrendszer (karók, lugasok) elkészítése és gondozása, a kártevők elleni vé-
dekezés (permetezés), a talajerő pótlás (trágyázás) és a végén a szüret. Ezt követően kerülnek 
sorra a borkészítés és a borkezelés munkafázisai. A képek sorrendjét igyekeztem az előzőek-
nek megfelelően rendezni.  

 
Természetesen minden munkafázisról nem sikerült fotót gyűjteni, azonban a közlésre kerülő 

képeken sok olyan apró részlet van, amely ma már nem látható vagy nem található meg sző-
lőhegyeinkben, de így talán még jobban láthatóvá válik a szőlőművelés fáradságos, de ered-
ményes munkája is.    

 
Talán a szerencsének (és természetesen a családnak) is köszönhetően, lehetőségem van rész-

letesen megmutatni Tamási utolsó kádármesterének hordókészítő munkáját, mely nélkül e ta-
nulmány, úgy érzem, igen hiányos lenne.  

 
A szüret befejeződésével, a bor hordóba kerülése után lehetőség nyílott olyan ünnepi alkal-

makra, amelynek középpontjában a szőlő és átváltozása a bor áll, valaha gazdag népszokás-
okkal. Így került sor egykor a szüreti bállal végződő szüreti felvonulásokra és táncmulatság-
okra. Itt kerül további részletezésre az eddig fellelt legrégebbi 1906-os szőlőhegyi fotó is. De 
alkalom adódott baráti, családi összejövetelekre a présházakban pinceszerezések folyamán, 
melyek az évtizedek folyamán, fényképeken is megőrződtek. 

 
E témakörben mutatom be az elmúlt évtizedek legmeghatározóbb és a hagyományos Tamási 

szőlőművelést leginkább befolyásoló gazdálkodási tevékenységnek számító TSZ-szőlőt és 
Borkombinátot, melyet nem részleteiben, hanem egy egységben ismertetek. 

 
Fenti főbb témáim mellett sikerült néhány olyan, ma már ritkaságnak számító fotóra is szert 

tenni, melyek szervesen kapcsolódnak Tamási szőlő- és borkultúrájához, így ezek is bemuta-
tása sem maradhat el.  

 
 
 
 



 
Fotók: Brózik család - 1959. 08. 30. 

 

„Kék a szőlő levele” 
és eredménye 
 

 
 

 Az előzőekben emlegetett permetezések eredményét - 
szerencsére -, színesben is megnézhetjük. Ugyan a két 
fényképrészlet nem tökéletes, de mégis láttatja velünk az 
egykor „kékbe” borult szőlőhegyek egy pillanatát, ami egy-
ben igazolja a gazdák szinte „versenyszerű” - de sikeres -, 
permetezési tevékenységét is.    
 

Míg a fotók a permetezés színeit, a Présházmúzeum an-
nak egyik régi eszközét őrizte meg. Igen, ez már nem a hir-
detésen csillogó, villogó készülék. Jól látható a képen, hogy 
az évtizedeken át tartó használat során - egy idő után -, már 
egyre nehezebben lehetett a gép réz felületéről a ráfolyt 
rézgálicot eltávolítani. Mondhatnánk, hogy lassan felvette a 
permetezett szőlőtőkék színét, mely így megőrződött.        
 
Fotó: Kurdi Tibor - 2011. 



 
Fotó: László család - 1954. Miklós Márton és neje a jegyzői présház előtt. 

 

„A fénykép a legérthetőbb világnyelv, de segít átélni az elmúlt időt is, s ezáltal lehe-
tővé válik, hogy jelenünknek és jövőnknek gyökere legyen: a megismert múlt.” 

 

(A régi világ falun) 
                                                                                                                                                                                           Helikon kiadó 1996. 

 

A XX. század második fele a paraszti, az ún. falusi népi életmód és kultúra végső megszű-
nését hozta a falvakban, az egykori mezővárosokban, a későbbi nagyközségekben. Erről 
fényképek és adatközlőim elbeszélései nyomán már többször írtam. Azonban a fenti fotó jól 
érzékelteti, hogy az azt követő évtizedekben mi minden tűnt el (nem csak szőlőhegyeinkben). 
A mindig kemény, saját megfeszített munkájával boldoguló, lassan gazdagodó, gyarapodó 
parasztság létalapját szüntette meg az 1960-as évek elejének téeszesítése. A korábbi vidéki 
társadalmi és termelési rend pár év alatt megszűnt. Nem csak az egykori megélhetésüket je-
lentő termelési eszközeiket (föld, állatok) vették el (adták be), de az ebből fakadó termelő ere-
jük is, rövid idő alatt meggyengült, megtört. A megszűnt önállóság maradványai maradtak 
csak meg nyomokban a kicsinyke háztáji földek, a kisparcellás szőlőterületek művelése köz-
ben, lélekben is. Talán ezt örökölték később a gyermekek, akik még dolgoztak e kertekben, 
szőlőkben, és így még megismerhették az elődök lelkületének egy darabkáját. Ez az új nem-
zedék legtöbbször már nem a mezőgazdaságban dolgozott. De gondolkodásuk, helytállásuk és 
erkölcsi normáik, emberi tartásuk otthonról, a paraszti, gazdálkodó ősöktől származik.   

Ez ősi tartás sugárzik a fotóról is. Az egyszerű, talán népviseletbe öltözött, paraszti ruhát vi-
selő házaspár képe kicsit színpadiasnak tűnhet a présház előtt. Ne felejtsük el azonban, hogy 
még az 50-es években sem sokat fényképezkedtek az emberek. Lehet, hogy a felvétel beállí-
tott, de jól sikerült. Mert természetes mozzanatot is megörökít pl. a gazda pipázásával, vagy a 
munkák során használt kötény viselésével, az egyszerű tárgyakkal. A kissé feszes testtartást is 
rögzítő pillanat - véleményem szerint -, jól látható üzenet az előző, néhány fenti gondolatról.    



 
Fotó: Kis - Kupi család - 1974. július. Kiss József és neje a rácvölgyi lakóház előtt. 

 

Egy régi korszak utolsó szín(ter)ei 
 

Az előző oldalon papírra vetett gondolatok cáfolata és megerősítése is e fenti fénykép. A le-
tűnt paraszti világ utolsó pillanatait még az 1970-es évek közepén is megörökítették. Az kivé-
teles szerencse, hogy ez színes fotón történt. Amerikából hazalátogató magyar házaspár volt 
átutazóban, amikor meglátták a házikójuk előtt üldögélő idős bácsit és nénit. Engedélyt kérve 
a fotózásra, egy ma már tovatűnt korszakra vethetünk pillantást. Ez igaz mind a házaspárra, 
mind a háttér környezetére.          
 

Itt is egyszerűen öltözött, paraszti ruhát viselő házaspár képét láthatjuk a lakóházuk előtt. A 
fotó - annak ellenére -, hogy beállított, igen jól sikerült. Azt a részben természetes mozzanatot 
örökíti meg, amikor a nap végén, még a munkák során használt egyszerű ruhákat viselve, pi-
henésre nyílik mód a ház előtti padon. A szerénynek tűnő környezet mégis rendet sugároz, 
mely igaz a ház vesszőfonatos kerítésére, léckapujára is. E fénykép készítőit minősíti, hogy 
nem csak megígérték, de hazaérkezésük után meg is küldték a házaspárnak a fotót az alábbi 
szavakkal.  

 
„Kedves Kiss néni és Kiss bácsi! 

 

Szeretettel küldjük Önöknek ezt a fényképet, amelyet a nyáron készítettünk. Nagyon kö-
szönjük, hogy ezt a képet elkészíthettük. Jó egészséget és hosszú életet kívánunk: 

 

                                                                                 MR. FRANK KIRÁLY 
                                                                                                 MRS. FRANK KIRÁLY (NÉ) 

NEW JERSEY, 1974. JÚLIUS 17.” 
 
( A sors szeszélye folytán sajnos a bácsi pár hónap múlva elhunyt, de még negyven év távlatá-
ból is árad az az erő, mely egykor a paraszti, az ún. falusi népi életmódot és kultúrát mutatja.)  



Újabb 160 oldal és még kb. 250 fénykép, A4-es méretben. Ára 1500,- Ft + postaköltség. 


