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A Tamási községházak története 

 
Tamásit a török utáni első, 1696-ban végzett lakossági összeíráskor mezővárosként 
(oppídumként) említik. Az 1719-es lakossági betelepítést követően a helyi 
közigazgatás kiépüléséről több forrás is fenn maradt. Megállapítható, hogy a 
középületeket a templom körül építették. A plébánia az erdőgazdaság előtti parkban 
állt. Az iskola az oskolamester, ill. a kántorlakás közötti udvaron volt. A 
kántorlakás a mai plébánia helyén állt. A községháza, benne a jegyző lakásával a 
katolikus kör helyén állt Az idők során az iskolát a templommal szemben lévő 
magtár épületbe áthelyezték. A többi intézmény a helyén maradt. 1858-ban 
elkészült a szép új emeletes községháza, amelyet csak pár évig használtak.1872-
ben itt helyezték el a magyar királyi járásbíróságot. (1930-tól az épületben polgári 
iskola, 1948-tól a mai napig általános iskola működik.) 
 

A járásbíróság elhelyezése a polgári közigazgatás kezdetén történt. Tamási a 
dombóvári járás székhelye lett. (A járáshoz Ozorától - Dombóvárig a Kapostól 
nyugatra elterülő majdnem félmegyényi terület tartozott). 1893-ban a területet 
kettéválasztották dombóvári és tamási járásra. Az új községházát pár évig használta 
a község, majd visszaköltöztek a régi épületbe, majd ezt pár év múlva eladták. A 
mai áruház területén állt épületbe költöztek átmenetileg, s közben megvásárolták a 
mai a városháza helyén állt földszintes épületet. Az 1890-es évek elején átköltöztek 
a községházának vásárolt épületbe.  
 

A község feladatai egyre gyarapodtak. 1892-ben először a járásbíró, majd az 
igazságügyi miniszter is felszólította a község vezetését, hogy a bíróságnak átadott 
községháza épületet újítsák fel és építsenek hozzá egy emeletes épületrészt a fogda 
és lakások elhelyezésére. Tekintettel arra, hogy az épületen sok volt eddigre a 
javítani való, a képviselőtestület 1892 szeptemberében határozatot hozott, hogy ne 
a bíróság által használt épületet bővítsék, hanem építsenek újat a földszintes 
községházának használt épület helyére. Tervezésre került egy új kétemeletes épület, 
amelyben elhelyezhető a községháza, a járásbíróság, az 1883-ban Hőgyészről 
áthelyezett adóhivatal, jegyzői lakás és az az évben létesített anyakönyvi hivatal. A 
földszinten pedig üzleteket alakítanának ki, amelyek bérleti díja a község bevételét 
növelné. Létrehoztak egy bizottságot, és tagjai közül felhatalmazták Hesz Pál 
jegyzőt és Dr. Parragh Gyula testületi tagot, hogy tárgyaljanak Budapesten Pártos 
Gyula építésszel a tervezésről. Az építész Tolna megyében ismert volt.(Ő tervezte a 
szekszárdi gimnáziumot is.) 
 

A kikötés az volt, hogy harmincegy ezer koronánál az építési költség ne legyen 
több. 1893 májusában az építész megküldte a terveket, azonban tizenöt ezer 
koronával és 987 korona tervezési díjjal túllépte a megadott keretet. A terveket az 
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igazságügyi miniszternek is bemutatták, azonban nem fogadta el, mert a fogda 
elhelyezése nem volt megoldott. Végül elálltak az építéstől. Felújították a 
községházát és a kisbuhin felé új épületrésszel bővítették. A földszintes egyre 
romló községház épület miatt 1910-ben újra napirendre került a községház építés. 
A korábbi tervezővel átterveztették egy emeletesre az eredetit, azonban az első 
világháború miatt az építkezés ismételten elmaradt. 
 
 

 
A régi községháza 1913 

 

Tolnavármegye alispánja 1923-ban megelégelte a Tamási községházával 
kapcsolatos huzavonákat, hiszen folyamatosan évente segélyt kértek az épület 
javítására. Kimondták, hogy az épület nem alkalmas középületnek és az alispán 

megfenyegette a képviselő testületet, hogy a 
Törvényhatósági Bizottsághoz fordul, ha nem 
rendezik a községháza építését. Felszólította a 
községet, hogy határozatban mondják ki: „a 
községháza építési költségeit a lakósság nem tudja 
kifizetni, s amennyiben a vármegye segítene, és 
kölcsönt biztosítana az építkezéshez, Tamási 
vállalja a beruházást.” A testületi ülésen - ahol a 
megyei ajánlatot a főjegyző ismertette -, 
ismételten elvetették az ajánlatot és segély kértek 
az épület tatarozásához. A kérelmet az illetékes 
Magyar Építészeti Hivatal felülvizsgálta, 
pénzkidobásnak ítélte és nem engedélyezte a 
segély megadását. Így kényszerült rá a község 
arra, hogy a felajánlott vármegyei kölcsönt az 
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építéshez elfogadja. 1926. április 22-én rendkívüli közgyűlésen tárgyalták az 
építkezés részleteit. Az e célra létrehozott építkezési bizottság tagjai bemutatták az 
eddigi intézkedéseket, ismertették a vázlatrajzokat, amelyeket a majdani 
községházáról Diczenty László, szekszárdi építész készített. (Megyeszerte sok 
középületet tervezett.) Döntést hoztak a kölcsön felvételéről, megbízták az építészt 
a terv és a részletes kiviteli terv elkészítésével. Döntöttek a régi épület lebontásáról 
- helyi iparosokkal -, a bontott anyagok felhasználásáról, amelyet a henyei iskola 
építésénél használtak illetve a maradékot elárverezték. Döntés született az új építési 
anyagokról is  (vasbeton gerendázat, salétrommentes tégla, piros palatető stb.). A 
helyi és környékbeli iparosok pályázati úton nyerhették el a szakipari munkákat. A 
kivitelezést Takács János veszprémi építész irányította. A régi községháza nyugati 
részét nem bontották le, oda helyezték át az adóhivatalt. Felvetődött az is, hogy a 
községháza meghosszabbításával elhelyezhető lenne az adóhivatal is. Azonban erre 
a községnek nem volt pénze, a vármegyei kölcsön csak a községházára volt 
elegendő. 
 

Sejthettek valamit a község vezetői, hiszen 1927 júliusban, a királyi adóhivatal 
építéséhez is államsegélyért folyamodtak. Az épület tervezésére kiírt pályázatot 
Soltész József budapesti építészmérnök nyerte „Sempernova” jeligéjű pályázatával. 
Az érdemi építkezés 1926-ban kezdődött. Felvették a kölcsönt, 350 millió koronát, 
melyet három évre hat százalékos kamatra kaptak meg. Ebből 200 milliót a 
vármegyei katonaelszállásolási alapból, 150 millió koronát pedig az 
állategészségügyi és ebadó alapból kaptak. (1929-ben átszámolták a kölcsönt 
pengőre.) Kötelezvényt írtak alá, hogy 1929. szeptember 1-jéig a kölcsönt 
visszafizetik. Az építkezés gyorsan haladhatott. Ugyanis 1927-ben már határozatot 
hoztak a községház megáldása vagy felszentelése ügyében. Ünnepséget és 
ökumenikus áldást is terveztek. A meghívás előbb eljutott a megyés püspökhöz, 
mint ahogy befejezték volna az építkezést. Tamásiban járva megnézte és 
megáldotta a községházát. A többi rendezvény elmaradt.  
 

 
A községháza egy 1929-es képeslapon 
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A párhuzamos építkezések, valamint a romló gazdasági helyzet a község erejét 
teljes egészében kimerítették. Államsegélyből épült fel a községházával egy időben 
a henyei iskola, 1929 elején a királyi adóhivatal építéséhez 66 ezer pengőt vettek 
fel, amelyet 10 évig, évi 6 %-os kamattal kellett volna törleszteni. Pénz nem volt a 
törlesztésre, a szerencse azonban a község mellé szegődött. Ugyanis az 1930-ban 
elkészült új adóhivatalt a Magyar Államkincstár visszavásárolta. 1929-ben a 
Királyi Kincstár megépíttette a Járásbíróságot a fogdával, a község által biztosított 
ingyen telken. (A plébánia volt veteményes kertjében.) Ezzel a község 1925-ben 
alapított középiskolája a régi járásbíróság helyére költözhetett. Az épületben az 
átalakításokat és a berendezést a község biztosította. Így végül is a 
kölcsöntartozások a községházára felvett kölcsönökre redukálódtak. A vármegyei 
kölcsönöket 1929 szeptemberében kellett volna visszafizetni. Decemberben nagy 
nehezen az állategészségügyi és ebadóból kapott kölcsönt kifizették. A 
katonaelszállásolási alapból kapott pénzre pedig tíz évre részletfizetési halasztást 
kértek. Ezt a kérést 1932-ig minden évben megismételték. A kérést elutasították, de 
a község pénzhiányra hivatkozva nem fizetett. 1931-ben a kölcsön ügyben, Babits 
István vármegyei főjegyző megküldte a véghatározatot, s ebben ismét elutasították 
a község részletfizetési kérelmét, azonban a megyei testület a visszafizetésről is 
gondoskodott, amelyről a véghatározatban ez olvasható: „Tamási község 1931 évi 
költségvetésének felülvizsgálatakor az alispán engedélyt adott a községnek új 

kölcsön felvételére.” Feltehetően ebből 
törlesztették a megye felé a tartozást, ugyanis 1932 
után nem található említés az alispáni 
iratanyagokban a hitelről.  
 

Az 1927-től 1932-ig terjedő világgazdasági válság 
ellenére Tamási jelenlegi városképét is 
meghatározó középületekkel gazdagodott. Ezen 
látványos középületek, építmények a jó szándékú 
támogatók, Dr. Dencz Ákos országgyűlési 
képviselő, Babits István vármegyei főjegyző, Dr. 
Szabó Elemér főszolgabíró, Dr. Kálnai Béla 
főjegyző, Kurucz István bíró, Maczkó Lajos 
helyettes bíró, valamint a tisztességes iparosok 
nélkül nem készülhettek volna el. 

Deák Istvánné 
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