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Tamási szőlő- és borkultúra 1926 - 1940 
 

A Tamási Kalendárium 2017-os számában összefoglalásra kerültek Tamási és 
környékének szőlőtermesztésére vonatkozó levéltári és egyéb adatai 1925-ig. A témakört 
most folytassuk az 1926-ot követő 15 év néhány Tamási és az Adorjántól Szemcse-
szőlőhegyig terjedő egykori szőlőink, már folytonosan bővülő feljegyzéseivel, adataival.  

 
1926 - Szőlőterületek községenkénti felsorolása: 
 

Év Község Kataszteri hold Négyszögöl Direkttermő 

1926 Tamási 450  -  Nincs adat 
1942 Tamási 389 1237 3 k. h. 100 n. sz. 

 
1927 - „Jelentem, hogy a járás területén itt-ott (Tamási Szőlőhegy, Nagyszokoly) kommunista 
(Vági-párt) szervezkedés jelei kezdettek kibontakozni, röpiratok terjesztése, a pártba való 
belépés formájában, mely mozgalmaknak állandó megfigyelés alatt tartatnak; a mozgalom 
okát a jelenlegi nehéz gazdasági helyzet és annak a szegényebb néposztályra gyakorolt 
hatásában látom - főszolgabíró”. 1929 - Tamási közgyűlése október 30.-án: az alispán a 
szőlőhegyi lakosok hídjának azonnali elkészítését rendelte el. Erre a közgyűlés elhatározta, 
hogy fellebbezéssel él, és halasztást kér 1931-ig, mert a község nehéz helyzetben van, és a 
Koppány sincs kitisztítva. 1932 - TAMÁSI BORTERMELŐ GAZDÁK KÉRELME - Tamási 
Járás Főszolgabírájának. Tárgy: Tamási község bortermelő gazdáinak nevében az 
elöljáróságnak kérelme a katonai kincstár részére történő borbevásárlásoknál, a község 
bortermelő gazdáinak figyelembe vétele iránt. Alispán Úrnak – Szekszárd. Felterjesztem és 
jelentem, hogy a kérelmet pártoló javaslattal a M. Kir. Honv. Min. Úrhoz előterjeszteni 
méltóztassék, hogy a kérelem kedvező elintézése és ezáltal, a nehéz gazdasági helyzetben 
levő bortermelők érdekei biztosítassanak. Tamási, 1932. november 14. - főszolgabíró. - 
Tamási közgyűlése: Turi György ács kapott megbízást a szőlőhegyi fahíd elkészítésére, mely 
során kifogástalan munkát végzett, és munka díja 598,40 Pengő. 1933 - Tavasszal április, 
május hónapokban rendkívül hűvös időjárás volt, a mi a gyümölcsök érését, a szőllők 
fejlődését nagyon visszavetette. 1936 - TAMÁSI KÖZSÉG ELÖLJÁRÓSÁGÁNAK 
KÉRELME TAMÁSIBAN HORDÓJELZŐ HIVATAL FELÁLLITÁSA IRÁNT. Méltóságos 
Vármegyei Alispán Úr. Tamási képviselőtestülete kéri, hogy járási székhellyel rendelkező 
községünkben hordó hitelesítő állomás felállítását elrendelni, előzetes vizsgálatot megejteni 
és kedvező javaslatot előterjeszteni szíveskedjen. … ezidő szerint Gyönk községben van a 
legközelebbi hordó hitelesítő állomás, amely a Tamási járás községétől távol esik. Így 
rendkívül nagy fáradsággal és veszteséggel lehet csak hordót hitelesíteni, holott Tamási járás 
bortermése igen számottevő és az ilyen hitelesítés általában nagyobb megterhelést nem jelet. 
Megfelelő helyiség könnyen biztosítható lenne, megfelelő vízmennyiség is rendelkezésre áll 
és vizsgára jelentkezők is vannak. Válasz: A jelzések után befolyt díjak összege tehát olyan 
csekély volt, abból egy új hordó jelző hivatalt fenntartani nem lehet. Az évi 40 - 45 %-os 
ráfizetés lenne. A kérelemnek eleget tenni nem tudok. - November második felében a 
plébániai szöllő földet megforgattattam, hogy a tavasszal be lehessen szöllővel ültetni. 1937 - 
Tavasszal a plébániai szöllőföldet beültettettem vad alanyra ójtott 1 éves gyökeres vesszőkkel. 
Meg lett forgatva 876 négyszögöl terület /az utak is benne vannak/ és abba bele lett ültetve 
2957 drb. egy éves, gyökeres, amerikai vad alanyba ójtott vessző. A vesszők legnagyobb 
része rizling (kb. 2550 db), azután van ültetve 200 drb. csemege szöllő és végül 50 drb. 
oportó, 150 drb. kadarka vessző. A vesszők minden irányban 1 m távolságban lettek ültetve. 
1939 - Községi szeszfőzde megszüntetése és a felszerelés értékesítése: elöljáróság 
egyöntetűen a községi szeszfőzde üzemének megszüntetését és a felülépítményt képező 
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épület, valamint a berendzésnek a Tamási Hangya Szövetkezetnek leendő eladását javasolja 
1.000 a. Pengő vételár mellett azon kikötéssel, hogy a Hangya Szövetkezet fiókja köteles a 
szeszfőzde üzemét folytatni és erre engedélyt kérni. Szavazás: egyhangúlag „Igen”-nel 
szavaznak. Határozat: az előzőek szerinti, mert a községi szeszfőzde évek óta üzemen kivűl 
állott, ott a főzés végett a felek nem jelentkeztek, miért is a szeszfőzde üzemének 
megszüntetése és ennek folytán az épület és berendezés eladás útján való értékesítése 
kimondandó volt. A Hangya Szövetkezet ajánlata elfogadható volt, mert az 1.000 a. P. vételár 
megfelelő és ettől eltekintve a szeszfőzés tovább folytatása is biztosítva lesz, mert üzemének 
megszüntetése a szőlősgazdákra nagy hátrányt jelent, mert másik községben kellene a 
kifőzésre kerülő anyagokat elszállítani, miért is a szövetkezet ajánlata igen előnyös. - Községi 
szabály rendelet módosítás Majsamiklósvár község megszüntetése folytán: 2/6. §. Életbe lép 
1940. 01. 01-én „5962” törlendő „7007 lélek”. 7/62.§. Három szó törlendő, helyette a 
következő szöveg: „négy községi szülésznő, akik közül egyiknek székhelye Martinca pusztán, 
míg másiknak a szőlőhegyen van.” 1940 - május 30. -  Pap Antal fogyasztási adókezelő 
kérelme fizetése emelése iránt 6 %-ról 12 %-ra max. 960 a. P. Megokolás: Mivel a községi 
fogyasztási adókezelői teendők egy ember munkakörét csaknem teljes mértékben igénybe 
veszik, miért a 40 a. P. díjazásért munkaerőt kapni nem lehet, kérelmező tűzharcos és 
sokgyerekes családapa, miért is kérését ebből a szempontból is teljesíteni kellett. - Rendkívül 
mostoha volt az időjárás, rengeteg eső esett. A nyáron, ősszel alig volt olyan hét, melyen nem 
esett volna az eső. Az egész nyár hűvös volt, a szöllő nem tudott beérni. A mustok savanyúak 
voltak, a borok általában kevés szesztartalmúak, silány minőségűek és igen kevés termett. 

Kurdi Tibor 
 
Források: Tolna Megyei Önkormányzat Levéltárának Évkönyvei és dokumentumai, a Tamási 
Táj számai, Farkas Páll, Szalay Antal, Papp István, Vitéz Tarján Jenő és dr. K. Németh 
András helytörténeti írásai. Tamási szőlőhegyi pillanatok I.-II. www.tamasihelytörtenet.hu 
 

 
Az 1927-es tamási társasköri szüreti mulatság résztvevői. Fotó: Hosszú István 
fényképész. Forrás: Lendvai Ferenc - Budapest. 
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Szüret a Présházmúzeumnál. 

 Fotó: Táncos család - kb. 1938 - 40.  A kép jobb szélén Szemerédy Miklós tanító. 
 

 


