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Régi tamási újságok 
 

Tamási Futár és Tamási Járás 
 

Napjainkban megszokott, hogy a nagyobb településeknek saját újságuk van, de 
sokszor kisebb falvak is megjelentetnek – ha nem is havonta –, időszaki 
kiadványokat, amelyek a település ügyes-bajos dolgairól adnak hírt. Talán 
kevéssé köztudott, hogy városunkban az 1980-as évek vége óta kisebb-nagyobb 
megszakításokkal az önkormányzat által vagy magánkiadásban megjelentetett 
lapok – a Tamási Mozaik, a Tamási Táj, a Tamási Újság, a Tamási Tükör majd 
az újabb Tamási Táj –, nem voltak előzmények nélküli kezdeményezések, 
hiszen a 19-20. század fordulója körüli időszakban két lapalapítási kísérletre is 
sor került. 
 
A Tamási Futár című lap igen rövid időt élt meg, hiszen már első 
évfolyamának végéig sem jutott el. Az 1889-ben megindított újságból 
mindössze egyetlen lapszám, a június 1-jén megjelent 5. szám ismert, több 
számnak egyelőre nem sikerült nyomára bukkanni a nagyobb 
közgyűjteményekben sem. Az újság bizonyosan hetilap lehetett, legalábbis erre 
enged következtetni az ára: egy lapszám 10 krajcárba került, míg a havi 
előfizetésnek 35 krajcár volt az ára. Az egyetlen ismert lapszám mindössze 4 
lapból állt, amelynek utolsó oldalát teljes egészében a megrendelőív töltötte ki, 
az első lapon pedig szokatlan módon rövidhíreket olvashattak az érdeklődők.  
 

 
 
A kor szokásának megfelelően folytatásos regény is szerepelt a hasábokon: A 
szép marquisnő című regény első fejezetét a harmadik oldalon adták közre. 
Érdekes, hogy az újság szerkesztősége – vagy ahogyan a fejlécen szerepel: 
szerkesztődéje –, a tamási plébániaépületben volt, a kiadóhivatal neve alatt 
pedig két cím is szerepelt: a tamási Főtér 3. száma és egy fővárosi, Teréz körúti 
cím. A lapot egyébként nem a környéken, hanem Wacker A. budapesti 
nyomdájában állították elő. A szerkesztőségként működő plébánia lakója 
ekkoriban Sissovits János plébános volt, tehát feltehető, hogy a lapot ő maga 
irányította; erre utalhat egyébként, hogy az első oldalon szereplő hírek között 
feltűnően sok egyházi vonatkozású található (a plébános névnapja; bérmálás; a 
káplán budapesti tartózkodása; a katolikus tanító-egyesület közgyűlése). A rövid 
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életű Tamási Futár után több mint két évtizedig nem volt lapja községünknek, 
míg 1911-ben meg nem indult a két évfolyamot megélt, elődjéhez képest 
terjedelemben és szerkesztését tekintve is igényesnek mondható Tamási Járás 
című hetilap (amely egyébként fontosnak tartotta felhánytorgatni 20 év múltán is 
a Tamási Futár érdektelen, a helyi hírességek apró-cseprő ügyeit számon tartó 
stílusát).  
 

 
 
Eddigi ismereteink szerint a lap 1911. április elején indult és az utolsó, jelenleg 
ismert lapszám 1912 májusában hagyta el a nyomdát, tehát legalább közel 60 
lapszám jelenhetett meg, amelyekből azonban sajnos csak kb. negyvenet 
ismerünk (a Városi Könyvtár, a szekszárdi levéltár és az Országos Széchenyi 
Könyvtár gyűjteményéből). (Ezúton is kérem, hogy amennyiben valaki 
rendelkezik eredeti számokkal, az jelentkezzen, hogy a hiányos sorozat esetleg 
kiegészíthető legyen!) A minden csütörtökön, nyolc oldalon megjelenő, önmagát 
„társadalmi és közgazdasági hetilapként” meghatározó kiadvány tulajdonosa és 
felelős szerkesztője egy személyben dr. Parragh Béla volt. Az újság első oldalán 
a vezércikk – az alcímnek megfelelően –, a kor aktuális társadalmi-politikai 
kérdéseivel illetve ezek helyi vonatkozásaival foglalkozott (pl. tüdővész, 
marxizmus, absztinencia, felnőttoktatás stb.), alatta rövid tárcát és néha verset is 
közöltek. Nem tudjuk, kezdetben hol nyomtatták a lapot, mindenesetre a 15. 
számban bejelentették, hogy ezen túl a tamási Jeruzsálem-nyomdában fogják 
előállítani az újságot. Meglepő, hogy egy év múlva, a II. évfolyam 19. számában 
már arról olvashatunk, hogy a lapot a Somogyvármegye Nyomda- és Lapkiadó 
Részvénytársaság kaposvári nyomdájában készítik. Hálás feladat lenne a régi 
lapokban tallózni, hiszen rengeteg érdekes történetet, eseményt vagy éppen 
anekdotát őriztek meg a kíváncsi utódoknak. Ha helyhiány miatt erre itt nem is 
nyílik mód, talán megérjük egyszer, hogy digitális formában, egyetlen CD-
lemezre összegyűjtve (a hiányzó számok pótlásával együtt) az összes régi tamási 
újság mindenki számára elérhető lesz. 
 

K. Németh András 



3 
 

TAMÁSI KALENDÁRIUM 2006 
 
A szőlőhegyen egy háznál csúnyán helybenhagyták a vendégül odahívott atyafit. 

„Hát hogyan tudtak a meghívott vendéggel így bánni” - kérdi a büntető bíró. 

„Hiszen kérem, azért hívtuk meg, megkérem a törvényszéki urakat” - volt a 
meglepő válasz. 

/Tamási Járás 1911. nov. 23. (I. évf. 33. sz.) 4./ 

 

Jóború Lídia. Egész komolyan ez a neve annak a leánynak, akiről Nagy Ferenc, 
a fiumei tengerész-elízium főnöke azt írta a tamási szolgabíróságnak, hogy 
ellopta a 300 korona értékű briliánsgyűrűjét, vegyék el tőle, de ha küld neki 
Lidike 20 koronát, megbocsát neki. A kérdéses nő Tamásiban egy feltűnő 
lámpával kitüntetett hajlékban tartózkodik, melyre nézve neve tulajdonképp nem 
jellemző, mert ott sem jó bort, sem rosszat mérni nem szabad. A 
szolgabíróságnál azt tanácsolták neki, küldje le Nagy úrnak a 20 koronát, hozza 
be a vevényt s akkor megtarthatja a 300 korona értékű gyűrűt, melyet egy 
„tisztelőjétől kapott”. „Jóború” Lídia úgy is tett s ennek következtében a 
„rosszborúra” ismét „derű” következett. Az irodát pedig kiszellőztették utána, 
mert ott nem szeretik az olcsó parfőm szagát. 

/Tamási Járás 1911. nov. 30. (I. évf. 34. sz.) 4./ 

 

Jó üzlet. Nem lehet azt mondani, hogy lapunk alkoholellenes cikkei valami nagy 
hatással volnának. Legalább ennek ellene szól azon körülmény, hogy Tamási 
egyik kisebb italmérő üzletében november hóban 400 l bor, 500 üveg sör, 30 
palack bor és 41 üveg pezsgő fogyott el, a pálinkáról nem szólva. Ez igen 
örvendetes tünet, de csak a korcsmárosok szempontjából. És még azt mondják: 
nehéz a megélhetés! 

/Tamási Járás 1911. dec. 7. (I. évf. 35. sz.) 3./ 

 

Egy vidéki tanító a Tamási Járást olvassa a Katholikus Körben. Azután az 
absztinenciáról beszélget kartársaival. 
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-Van-e nálatok antialkoholista? 

- Van, egy: A Kovács Anti alkoholista! 

/Tamási Járás 1911. dec 14. (I. évf. 36. sz.) 3./ 

 

Hulló járdaszegély. Potyognak a sárga levelek a Koppányparti jegenyékről, 
mindig átlátszik lent a koronájuk. Hull a tégla a Koppány-parti fatelep előtti 
járda széléről az árokba, mindig keskenyebb lesz a járda. A minap már egy 
kőmíves dolgozott ott, de aztán abbahagyta a munkát. Miért? Hát várják, hogy 
valaki beleessen az árokba s összetörje magát? Ha már a rendért, csínért nem 
lelkesedik, a kinek gondja van arra a járdára, tartson a fenyegető kártérítéstől! 

/Tamási Járás 1911. nov. 2. (I. évf. 30.) 3./ 

 

Nyaktörő utakon. Pech Medárd szemcse-szőlőhegyi ember a minap három zsák 
krumplit szállított be Tamásiba szamaras kocsiján. Egy kissé megkésett és 
bizony jó sötét lett, mikor a miklósvári út kritikus szakaszához ért. Ép akkor tűnt 
fel szembe egy vakító lámpákkal ellátott úri fogat. Pech a tisztességtudó német 
ember igyekezetével ki akart térni, de a kis szamarak nem tudták oly könnyen 
kizökkenteni a mély kerékvágásból a kocsit s mikor ez némi ostorcsapások után 
sikerült nekik, a kocsi akkorát lódult, hogy belefordult abba a bizonyos 
policzeiwidrig rettentő árokba. Isten csodája, hogy semmi baj nem történt, 
hazamenő munkás emberek kisegítették. Szegény Pech panaszra ment, de azt 
mondták neki, ő a hibás, miért tért ki jobbra! A nábob herceg igazán 
megcsináltathatná azt a saját vadászkastélyához vezető rövid utat! 

/Tamási Járás 1911. nov. 9. (I. évf. 31. sz.) 4./ 

 


