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Egyesületek a régi Tamásiban 

 
A szekszárdi levéltár külön gyűjteményben őrzi a megye egyes településein a 
19. század végétől szerveződött különféle egyesületek, egyletek, körök 
alapszabályait. Ebben az írásban e szerveződések megalakulásának idejét, 
vezetőiket és céljaikat szeretném röviden áttekinteni az alapszabályok 
segítségével. Nem tárgyalom az 1874-ben alakult Önkéntes Tűzoltó Egyletet, 
sem pedig a helyi zsidóság egyesületeit (Tamási Izraelita Nőegylet, 1884; 
Tamási Izraelita Szentegylet 1890), mert ezekkel alaposabban foglalkozott a 
helytörténeti kutatás. 
A legfontosabb egyházi jellegű szervezet a Tamási Katholikus Kör volt, 1896-
ban alapították, első elnöke Németh Ferenc volt. Nyomtatásban is megjelent 
alapszabályuk szerint céljuk „elsősorban Tamási és vidéke területén lakó 

katolikus vallású polgárok szellemi és anyagi érdekeinek előmozdítása, továbbá 

a vallás-erkölcsi szellem, a közművelődés és összetartás öregbítése által a 

magyar katholikus társadalom ápolása, az állampolitika teljes kizárásával”. 
Alap- és házszabálya 1898-ban nyomtatásban is megjelent. 
A közművelődés színterei a különféle olvasó- és társaskörök voltak. Közülük 
elsőként alakult meg 1876-ban a Tamási Társaskör (jegyzője Németh Ferenc, 
egyik választmányi tagja Siegwart Ignác plébános volt) „tagjainak egy közös 

gyűlhelyen hírlapok, folyóiratok, s könyvek olvasása, kölcsönös eszmecsere és 

művelt társalgás által önmaguk és mások képzése, valamint barátságos 

beszélgetés és kedvderítő társasjátékok általi mulattatása” céljából. A Tamási 
Polgári Olvasókör 1884-ben Stokinger Rudolf elnök és Scheiber Zsigmond 
jegyző vezetésével jött létre, célja „a közművelődés előmozdítása, oktató és 

mulattató felolvasások tartása, barátságos érintkezés, hírlapok, folyóiratok s 

könyvek olvasása, továbbá kellemes időtöltés szórakoztató társasjátékok által”. 
Az 1890-től létező Tamási Kaszinó (első elnöke Parragh Béla) fenti két 
elődjéhez hasonlóan fogalmazta meg célkitűzéseit, akárcsak az 1910-ben a 
Tamási Iparos és Kereskedő Ifjak Legényegylete, amelynek első elnöke Posszert 
Pál, jegyzője pedig Jeruzsálem Arnold volt. 
Az egészségügyi, szociális, karitatív jellegű egyesületekhez csak néhány 
csoportosulás sorolható. A Tamási Járási Kórházegyesület feladata az 1903-as 
alapszabály értelmében „az 1896 év óta e célra egybegyűlt és ez után is 

szaporítandó pénzalapokból, alapítványokból és egyéb bevételekből Tamási 

nagyközségben kórházat létesíteni”. Itt említhető a Freyler Károlyné elnöknő és 
Friedrich Lajosné jegyző által jegyzett, 1927-es alapítású Szociális 
Missziótársulat tamási helyi csoportja is, amelynek célja „a katolikus nőket 

valláserkölcsi és szociális missziós tevékenységre egyesíteni, képezni és 

buzdítani a családban, a szociális, karitatív, gazdasági, kulturális és 

nőmozgalmi tereken (…)”. 



Az egyletek legnépesebb csoportját a foglalkozási alapon szerveződő 
szervezetek jelentették. A Tolna-Tamási Keresztény Szociális Egyesület 1908-
ban alakult Lezsák József elnök és Tóth Pál jegyző vezetésével, céljuk „a 

kisemberek (…) a tágabb értelemben vett munkásosztály társadalmi és 

gazdasági érdekeit előmozdítani szövetkezés és önsegélyezés által (…)”. A 
Magyar Építőmunkások Országos Szövetségének tamási fiókját 1923-ban 
hozták létre Szabó Péter elnöklete alatt. 1925-ben alakult meg a 
Keresztényszocialista Földmunkások és Földmivesek Országos Szövetségének 
helyi csoportja, céljuk volt „a földmunkások és földmívelők anyagi és szellemi 

érdekeit keresztény elvek szerint törvényes alapon megvédelmezni és 

előmozdítani (…)”, elnökük Torma Mihály, jegyzőjük Turbók János volt. A 
Tamási Kisgazdakört 1929-ben hozták létre Tóth A. Sándor elnök és Kovács 
Ferenc egyesületi II. jegyző vezetésével, célkitűzésük: „egy közös 

gyülekezőhelyen módot nyújtani a kisgazdákat érdeklő ügyek megbeszélésére 

valamint hírlapok, folyóiratok és könyvek olvasására, a közművelődés emelésre 

s általában a mezőgazdák kulturális fejlődésére”. A Szemcséd-Csehi Szőlőhegyi 
Gazdakör egy évvel később, Zrínyi István elnök és Pintér István jegyző 
vezetésével kezdte meg működését. 
A sportegyletek közül elsőként a Tamási Korcsolyázó Egylet alakult 1900-ban, 
célja „a korcsolyázás gyakorlás és terjesztése” volt, első elnökévé Szévald 
Móricot választották. A Tamási Sport Egylet 1909-ben jött létre, célja „közös 

gyűlhelyen módot nyújtani a turista-, vívó-, céllövő és egyéb sportok 

művelésére”, hírlap- és folyóirat-olvasásra, eszmecserére, társas érintkezésre és 
társasjátékokra. Első elnöke Freyler Károly, jegyzője pedig Borsitzky Béla lett. 
Az 1935-ben létrehozott, rövid életű Tamási Lawn Tennis Clubot Baróthy 
Ferenc vezető járásbíró (elnök), Kálnai Béla vezető jegyző és Szánthó István 
majsamiklóvári hercegi erdőmester (társelnökök) valamint Günther Kornél 
orvos (ügyvezető alelnök) neve fémjelezte. 
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