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A tamási református gyülekezet kezdetei 

 
    Sokak előtt talán nem ismert, hogy Tamásiban a református egyház is 
rendelkezik önálló gyülekezettel. Ha tudjuk, hogy városunkban a történelmi 
egyházak közül a reformátusok alapítottak utolsóként önálló egyházközséget, 
akkor ezen nincs is csodálkozni való. Cikkecském célja, hogy a Tamási 
Református Egyház iratanyaga alapján vázlatosan bemutassa a gyülekezet 
létrejöttét, amelyhez elsősorban néhány, Farkas Miklós lelkész által a második 
világháború alatt írt hivatalos dokumentumot használtam fel. 
    A törökök kiűzése után, a 18. század elején megindult Tamási és környékének 
újratelepítése. Ennek során az Esterházyak a hódoltságtól nem érintett birtokaik 
katolikus vallású népességét részesítették előnyben. Száz év elteltével, 1830-ban 
a mezőváros 2800 lakosából még mindig csak 11 (!) volt református (az 
evangélikusok heten, a zsidók 17-en voltak). A protestánsok tehát jórészt csak a 
19. század második felétől, szórványosan kerültek a községbe. Volt, aki ide 
házasodott, másokat a munkájuk szólított ide, többen pedig menekültként 
érkeztek Erdélyből vagy a Felvidékről, Trianon után illetve az 1947-es 
lakosságcsere idején, vagy még később, a Ceauşescu-diktatúra alatt. A 
gyülekezet társadalmi összetételét Farkas Miklós lelkész 1944-ben így 
jellemezte: részben vagyontalan napszámosok és tisztviselők, részben pedig 
törpebirtokosok és kisiparosok. A gyülekezet választói névjegyzékében 
ugyanakkor tekintélyes személyeket is találunk, pl. Baksa Dezső jegyzőt, dr. 
Kenderessy János közjegyzőt, dr. Király Géza és dr. Rácz Gyula ügyvédet, 
Kolosváry Árpád ny. katonatisztet vagy éppen dr. Szenyéri István járásbírósági 
elnököt. 
     A kis létszám és a szervezetlenség miatt sokáig szórványnak számított 
településünk. A szervezettség első lépcsőjét az jelentette, hogy 1932-ban 
megalakult a református fiókegyház a Dunamelléki Református Egyházkerület 
Külsősomogyi Egyházmegyéjében. Helyben lakó gondozó lelkészt néhány évvel 
később, 1936-ben kapott a gyülekezet. Első lelkésze K. Szabó Benedek volt 
(1936. okt. 1.–1937. okt. 1.), akit Horváth Kálmán (1937. okt. 1.–1939. márc. 
24.), Komáromy Imre (1939. márc. 25.– 1939. júl. 1.), Boross Ferenc (1939. júl. 
1.–1940. okt. 1.), Jakus Gábor (1940. okt. 1.–1940. nov. 15.), majd Farkas 
Miklós (1940. nov. 15-től a világháború végéig) követett. Utóbbi számára 
egyébként Tolna megye nem volt ismeretlen, hiszen egy évnél hosszabb ideig 
szolgált Dombóváron és Őcsényben is, mielőtt Tamásiba került volna. A 
gondnoki tisztet a kezdetektől Tolnai János töltötte be. A református hívek 
összeírása, az egyház anyásítása, a reverzális ügyek rendezése kezdetben sok 
adminisztratív munkával járt, ám ennek meg is lett az eredménye: a háború vége 
felé a gyülekezet már 354 adófizető tagot számlált. 



    A fiókegyházat 1938-ban anyásították, ezután hozzá tartozott Értény, Fürged, 
Nagykónyi, Ozora és Pári, valamint a környékbeli puszták. Jellemző, hogy a 
gondozó lelkésznek 18 iskolában kellett a vallástanítást megoldania, sokszor 
egy-két gyermekkel. 
    A gyülekezet kezdetben semmiféle vagyonnal és ingatlannal sem 
rendelkezett, ám 1943 márciusában rendkívüli anyagi áldozatok, más 
gyülekezetektől származó adományok valamint kiterjedt szervezőmunka révén 
sikerült megvásárolnia és felújíttatnia a központi fekvésű – nagyjából a mai 
Művelődési Ház és Városi Könyvtár helyén állott – Szalai János-féle házat 
(Andrássy u. 359.) lelkészlakásnak (az Esterházy-uradalom pl. épületfával járult 
hozzá a munkálatokhoz). Az épületet 1951-ig használtak, ekkor ugyanis 
megvették – már Mező Gábor lelkész szolgálata idején – a korábban a tamási 
izraelita hitközség tulajdonát képező Eötvös u. 22. szám alatti, L alakú házat, 
amely mérete folytán a lelkésznek is otthont adhatott s amelyet a gyülekezet 
jelenleg is használ. 
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