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A tamási régi plébánia épülete 

 
A római katolikus templom északi oldalán, ahol ma az erdőgazdaság épülete áll, 
1985-ig Tamási régi plébániaépülete feküdt. A főtérrel szembenéző, a fő utcával 
párhuzamosan hosszan húzódó, kontyolt nyeregtetős épület több mint 200 évig 
meghatározta a főtér és a város arculatát. Építésének történetét, részleteit 
legalaposabban Papp Istvántól tudhatjuk meg, aki a Historia Domusban önálló 
fejezetet szentelt neki. 
A plébániát Szente János plébános idején (1750-1762) kezdték építeni, de 
Andrásy László (1762-1768) idején félbemaradt a munka, amelyet csak Szányi 
Ferenc (1768-1774) alatt folytattak és végül Németh Pál (1774-1805) 
szolgálatának kezdetén, 1776-ban (Farkas Pál szerint 1775-ben) fejezték be. Az 
1783-as vizitáció szerint „a plébánialak jó anyagból, a község munkájával és 

költségein épült”. Ez volt településünk egyik legrégibb épülete, hiszen építése a 
miklósvári vadászkastély építése előtt (1777-1779) fejeződött be, mai épületeink 
közül csak a katolikus templom (1735-1742) és a Rozália-kápolna (1742) épült 
korábban. 
A plébánia hatalmas telke további épületeknek, létesítményeknek is helyet adott. 
Itt állt a mesterlakás, de volt istálló, kút, pince, (jég)verem, kert gyümölcsfákkal, 
filagória és melléképületek is. A plébánia udvarán Siegwart Ignác plébános 
(1843-1878) házat építetett, benne nyári konyhával és füstölővel, ennek 
fenntartása a mindenkori plébánost terhelte. 
Az eredeti épületet többször bővítették. Először 1862-ben az „elöl levő” 
(valószínűleg délen fekvő) két kis szobához egy öl hosszúságú részt toldottak, 
ezeket egybe foglalva készült az „első nagy szoba”. A nyugati homlokzathoz 
toldott, a plébániai irodából nyíló filagóriát Németh Ferenc esperes (1890-1898) 
építtette saját költségén, de ezt 1970-ben lebontották rossz állaga miatt. 
1815-ben pince készült, 1816-ban filagória, alatta téglával kirakott veremmel. 
1935-ben a borospincéből kiágazó gazdasági pincét készítettek. 
A plébánia udvarát és kertjét 1819-ben kerítették be, 1832-ben pedig folytatták 
„az iskola szegletétől az istállóig”. Pontosan száz év múlva, 1932 
szeptemberében az épület nyugati és déli oldalán embermagasságú téglakerítést 
építettek, tetejére vaskeretes drótháló került. 
Az épülethez az idők folyamán négy kút is tartozott. Az első kutat 1806-1807-
ben ásták Német Pál plébános végrendeletéből, a másodikat Siegwart Ignác 
plébános idején. Ennek szomorú érdekessége, hogy az elkészült kutat utoljára 
ellenőrző kútásóra ráomlott a kút, holtteste is a mélyben maradt. 1907-ben a 
harmadik, a kapu közelébe eső kútnak beszakadt a téglázata, ezért készült a 
negyedik kút. Az udvart először Andrásy László plébános ültette be 
gyümölcsfákkal, de még 1933 őszén Papp István is ültetett alma-, körte-, dió- és 
cseresznyefákat. 



Az épületet többször is érte természeti kár: a mesterlakás az 1778-as nagy 
tűzvészben leégett, 1828. szeptember 15-én pedig villámcsapás miatt a plébánia 
égett le az istállóval és a melléképületekkel együtt. 
A plébánia telke 1928 őszén két helyen is megfogyatkozott: a püspök 
engedélyével megfelelő kompenzáció ellenében átadták az észak felé fekvő 
plébániakertet az újonnan építendő járásbíróság céljaira, cserében a község az 
udvarban felépíttette a lebontott pincét és kamrát is. Ugyanekkor a nyugati 
oldalon fekvő kiskertből egy 1,5 méter széles sávot adtak át útszélesítéshez, 
cserébe a téglafalat a községnek újra meg kellett építenie. 
 
 

 
 

A régi és az új plébánia épületei 1984-ben 

 
A régi plébánia épületét Papp István az 1960-as évek elején szerette volna 
műemlékké nyilváníttatni, de az Országos Műemlék Felügyelőség – különleges 
építészeti jellegzetességek hiányában – nem tartotta erre érdemesnek, ezért 
kerülhetett lebontásra 20 évvel később. 
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