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A régi képeslapoknak a helytörténeti kutatásban betöltött szerepét nem kell 
különösebben hangsúlyozni. A 19. század utolsó éveiben nagy számban 
megjelenő és gyorsan elterjedő, olcsó képes levelezőlapok főleg a településkép 
változásának dokumentálásában nélkülözhetetlenek, hiszen számos olyan 
épületet, utcaképet örökítenek meg, amelyek mára nyomtalanul eltűntek, s 
amelyekről nem maradt fenn korabeli fénykép. 
 

Ritkábban esik szó arról, hogy a képeslapok szöveges oldala is érdekes adatokat 
hordozhat a településeken élő, vagy a rövid ideig – munka, rokonlátogatás 
esetleg kirándulás céljából –, ott tartózkodó emberek mindennapjairól, az adott 
községgel kapcsolatos benyomásairól. Az alábbiakban ilyen régi 
képeslapszövegek közül válogattam össze egy csokorra valót. A képeslapok 
Balogh László, Horváth Jenő Csaba és Vitéz Attila gyűjteményéből valók, 
közreadásuk lehetőségéért ezúton is köszönetet mondok. 
 

A képeslapok között számos olyat találunk, amelyet kirándulásról küldtek egy 
távol maradt ismerősnek és többen is aláírták a rövid üdvözlőlapot. Van köztük 
távoli városban tanuló gyerekeknek küldött lap, nagyobb városba címzett kérés 
valamilyen ritkaságszámba menő árucikk beszerzésére, vagy éppen évődő, 
szerelmes sorokat tartalmazó szöveg. Az alábbiakban témák szerint 
csoportosítva mutatok be néhány idézetet, amelyek abban közösek, hogy 
Tamásiban íródtak 1900 és 1944 között. 
 

A helység szépségét, lakóinak vendégszeretetét többen is dicsérték. 1916-ban 
Bakócán lakó tanítóját így bíztatta egy tanítványa: „A háború után itt 
kántorválasztás lesz, jöjjön el ide! [A község] szép, jó és jómódú.” 1931-ben – 
nem tudjuk kinek –, így jellemezték Tamásit: „Kicsi igénytelen [köz]ség = 
járási szék[hely], éppen azért megvan a jó vidéki vendégszerető típus. Engem 
pld. valósággal kézről kézre szedtek, hogy kinél vacsorázzak, vagy aludjam. Úgy 
a vendéglős iparból, mint a cukrász kolléga. Majd szétszedtek. Jó emlék 1931. 
márc. 21. Apponyi gróf kastélya mellett eljövet Hőgyészről a vadaskertjén 
keresztül fülemile stb. éneklő madár dallai-k közepette a természet ölén – 
szabadon = Itt még élnék, mint Marci Hevesen = Mágocsról gyalog ide kb. 50 
km.” A természet szépségeit 1941. augusztusban egy fővárosi ügyvédhez 
címezve ezt írták: „Távol a világ zajától a csend és a nyugalom üdítő otthonából 
küldöm meleg üdvözletem. Oly kedves és szép itt minden, hogy fájdalom lesz 
majd itthagynom.” 
 

Előfordulnak természetesen panaszos hangok is utazásról, porról, a boltok 
választékáról, drágaságról. 1916-ban egy helyi lány e szavakkal mentegetőzött a 
budapesti barátnőjének egy piacteret és a katolikus templomot ábrázoló lapon: 



„Olyan üres a tamási papírüzlet, nincs szebb képeslap, ne haragudj, hogy ilyent 
küldök.” 1917. júniusban a szombathelyi Timbi néni ezt olvashatta egy fiatal 
tamási rokonától: „Bizony nálunk is csak az eső hiányzik, semmink sem lett az 
idén. Csak a falusi porból jut ki elég. – Már második hete, hogy varróné van a 
háznál. Varrjuk a nyári holmikat. – Szüleim a múlt héten Pesten voltak két 
öcsémmel bevásárolni. – (…) Megérett-e már a cseresznyéje? Bizony én egy 
szemet sem ettem, mert mind lehullott éretlenül.” Egy nem tudni, mikor íródott 
lapon az utazásról panaszkodott valaki a Sásdon lakó barátnőjének: „még az este 
jöttem ide és máris írok, tudod olyan unalmas útitársnőim voltak, hogy egy szó 
se lehetett velük beszélni és olyan lassan jött a vonat, mint a kávéőrlő”. 1930-
ban a fővárosba írta valaki tamási szállásairól: „Minapi lev. lapomon közölt 
kellemes állapotnak már vége szakadt. Fájó szívvel váltam meg a herczegi 
kastélytól, ma már egy rossz kis vendéglőben húzódtam meg.” 1931 egy 
budapesti joghallgatót tájékoztatta tamási barátja: „Már egész jól tudok 
biciklizni. Moziban is voltam, de többet nem megyek, mert nagyon drága.” 
 

A levélírók olykor természetesen megemlékeztek a helyi látnivalókról is. 1911 
nyarán így írtak egy lánynak Kalocsára: „Délután megyünk kirándulni a híres 
(…) erdőbe. Józsi bácsi kedves társaságot fog összehozni. Kétségkívül nagyon 
jól fogunk mulatni. Fogunk hajtani vadakat is az erdőbe!” 1930-ban egy 
kaposvári gimnazistának egy barátja ezt írta: „Leveled már nem győzöm várni és 
azért most írok egy képeslapot, mely a vadaskertet ábrázolja. A felső rész az a 
hely, ahol a polgáristáknak majálisuk szokott lenni, az alsó meg a Vasgereben fa 
környékén van.” 
 

Gyakorta szóba került az időjárás is. Az 1900-as évek valamelyikében így 
panaszkodtak: „Maguknál is szárazság van, itt borzasztó.” 1908-ban már 
november 12-én havazott: „Erre nagy hóesések vannak.”, de a következő év 
májusában már ezt írta egy lány: „Itt gyönyörű verőfényes napok vannak, én már 
kivágott ruhában járok.” 
 

Sokakat a munkájuk szólított Tamásiba. 1913-ban egy frissen Tamásiba került 
bírósági jegyző egy látképen megjelölte munkahelyét és mellé írta: „ez a bíróság 
a hegyen”. A Kolozsvárra címzett képeslapon így jellemezte új szolgálati helyét 
kocsigyártással foglalkozó barátjának: „Ne haragudj rám, hisz se fülem, se fejem 
nem látszik ki a dologból. Már éppen meg akartam írni ezen legújabb fészkem, 
ahun bizony csak kakukkmadár fiú szerető Zsömikéd. Hát ide neveztek ki 
jegyzőnek Józsikám, így kerülök ide. Ugye rossz vagyok, hogy mind ez ideig nem 
írtam. Nem öregem, nem rosszaság, csak a nagy elfoglaltság és távolság miatt 
volt ez. Ide jön édesanyám is, és lakás után járkálni, hivatalos látogatásotokat 
tenni: nagy dűlő. Ha rendbe leszek, írok sokat. Ládd ilyen a sors játéka, hogy 
labdázik az emberrel, mint csimuka a Margittal egy-egy fordulónál. A falu pedig 
ilyen, amint látod, gyere ide, gyógyídd meg a fájó szívemet és nézz szét. Nagyon 
szép a vidéke Tolna megyének (ott van Tamási).” 1930-ban egy szekszárdi férfi 



feleségének így üzent: „Gyors munka mellől lopva írom ezt a pár sort. Nagyon 
sok az írnivaló reggel 8-tól du. 3-4-ig egyfolytában. Azután szabad vagyok, 
illetve dolgozok a hozott munkán. Tegnap a mérnököknél aludtam, de mára már 
kerestem lakást közel a munkahelyhez. Elég jól érzem magam. Szombaton este 
megyek.” 1939-ben Sopronba mentek e sorok: „mi most Tolnatamásiban 
vagyunk, már 3 hete itt elég jó dolgunk van, csak nagyon sok a szolgálat, 
szeptember vége felé hazajövök.” 1940 körül pedig Akasztóra az alábbiak: 
„Levelem nem Dombóvárról írom, mint ahogy akkor Neked mondtam, mert a 
hivatal megváltoztatta rendeletét és így Tamásiba kerültem. Egyenlőre nagyon 
el vagyok foglalva. Nagy gondot okoz a lakáskérdés.” 
 

Katonák is tudósították családtagjaikat községünkből, 1904-ben így írt egyikük 
egy fővárosi „úrleánynak”: „Tegnap óta itt vagyunk Tolna-Tamásiba, itt 
maradunk csütörtökig, akkor aztán Dombóvárra megyünk, ahol 30ikáig leszünk, 
ahová szeretném, ha a mama pénzt küldene, még pedig minél hamarabb, mert 
erősen fogytán van, mert vendéglőben étkezünk és csak 22 kr[ajcár] menázsi 
pénzt kapunk, máma már soroztunk, mondhatom, hogy megizzadtam.” Az 1913. 
augusztusi tamási hadgyakorlatról így tudósított egy honvéd egy 
hévízszentandrási villa lakóinak: „Én is egészséges vagyok, csak rosszabb, mint 
a fürdő ez a gyakorlat.” 
 

Voltak, akik csak átutazóban vetettek papírra néhány sort. 1906-ba 
Csíkszeredába ment a beszámoló: „Az este Pinczehelyről kocsival jöttem ide s 
most reggel folytatom az utazást Felső-Ireghre, éjjelre pedig bekerülök 
Szekszárdra.” 1944. augusztusban a budapesti szülőket értesítette két gyermek: 
„Tudatjuk magukkal, hogy jól érezzük magunkat, most várjuk a vonatot Némedi 
felé a tamási állomáson.” 
 

Végül néhány érdekes, nem szokványos szövegezésű képeslapot idézek. 1913-
ban ezt jelentette valaki Budapestre Máday Izidor miniszteri tanácsos, 
közgazdasági írónak, aki 1907-ben könyvet írt Az állatvédelemről címmel: 
„Örömmel jelentjük, hogy vasárnap du. 5 órakor megalakítottuk a Tamási 
Állatvédő Egyesületet.” A legrégebbi, Tamásiban feladott lapon, amelyet 
városunk később díszpolgára Dencz Ákos 1898-ban adott fel egy fővárosi 
kollégájának, így jellemezte Tamásit: „Tolnavármegyének az egyetlen faluja, 
ahol nem teremnek bankóhamisítók.”  
 

K. Németh András 
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