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A tamási első világháborús evangélikus hősi halottak emléktáblájáról 

 

      A vérzivataros első világháború után minden kisebb-nagyobb közösség 

emlékművekkel, emléktáblákkal igyekezett megörökíteni a világégésben hősi 

halált halt tagjaik emlékezetét. Tamásiban a község hősi emlékművét 1924. 

augusztus 20-án avatták fel, de emellett két vallási közösség is emléktáblát 

készíttetett elhunyt tagjainak: a tamási zsidók mára eltűnt emléktáblájának 

avatásáról nem ismerünk részleteket, a helyi evangélikusok ma is meglévő 

emléktáblájának állíttatási körülményeit egy 1925-ös újságcikkből azonban 

pontosan ismerjük. 

      A Tolnamegyei Ujságban jelent meg Emléktábla leleplezés Tamásiban 

címmel a következő rövidhír: „A tamási ág. hit. ev. leányegyházközség a 
világháboruban meghalt 13, az ellenforradalom alatt elesett 2 hősének emlékére 
felállittatott emléktáblát ünnepélyes keretek között folyó évi október 31-én 
leplezte le, hol valláskülönbség nélkül megjelentek az egyházközségek, valamint 
az összes hivatalok és testületek is. Az ünnepély az imaházban kezdődött, hol 
»Erős vár a mi Istenünk« c. ének három versének eléneklése után dr. Schlitt 
Gyula lajoskomáromi ev. lelkész magasszárnyalású és nagy hatást keltő hazafias 
beszédet tartott. Majd az emlitett ének utolsó versének eléneklése után a 
közönség kivonult az emléktáblához, amely kivülről az imaház falába 
erősíttetett. Itt az egyházközség férfi dalárdája Révfy: »Szentelt hantok« c. 
énekét adta elő zábori Záborszky Kálmán ev. tanító vezetésével. Fábry László 
nagyszokolyi ev. lelkész lélekemelő és magasztos beszéd kíséretében leplezte le 
és koszoruzta meg a hősök emléktábláját. Györke Mária »Édesapám« c. versnek 
hatásos elszavalása után csokrot helyezett el, a politikai község pedig koszorut 
tett. Ezután Kiss Lajos nagyszokolyi ref. lelkész szivből fakadó beszédben 
különösen figyelembe ajánlotta az emléktáblához fűződő kegyelet megőrzését, 
mert ezek a hősök adták a legtöbbet, életüket és vérüket áldozták a hazáért. 
Ujból a fenti dalkörnek »Imádság a hazáért« éneke következett, majd a közönség 
az imaházba vonult, hol dr. Schlitt Gyula lelkész imája, áldása és a »Himnusz« 
eléneklése után az ünnepély véget ért. Az igazi áldozatra valló készség hozta 
össze az egyházközség tagjai között ezen emléktáblának árát s a késő unokáknak 
is hirdetni fogja a maroknyi tamási evengélikusoknak önzetlen áldozatkészségét 
és a hazáért meghalt hősei iránti kegyeletét.” 

      Az 1925. október 31-én, a reformáció emléknapján felavatott tábla ma nem 

eredeti helyén, a templom külső falán, hanem annak toronyaljában látható. 

Babérkoszorúba foglalt Krisztus-monogram (Krisztus görög nevének X és P 

kezdőbetűje) alatt az alábbi felirat olvasható rajta: „A világháboruban elesett 
tamásii ág. hitv. ev. egyházközség hős fiainak emlékére. 1914-1918.”, alatta 13 

név: Bertalan József, Győri Sz. István, Györe József, Kovács József, Kránic 



György, Kránic István, Maixner János, Pesthy György, Pruck János, Szabó 

István, Szakács József, Szakács János, Szalay János.  

 

 
 

A cikkben említetthez képest még egy különbséget fedezhetünk fel az eredeti és 

a mai tábla között, egykor ugyanis nemcsak a háborúban meghaltak, hanem az 

1919. május 31-i ellenforradalmi megmozdulás során, utcai harcban elesett két 

evangélikus földműves, Kéri József és Molnár János neve is szerepelt rajta. Az ő 

neveiket ma már sajnos hiába keressük az emléktáblán, talán akkor – bizonyára 

1945 után – kerülhettek le róla, amikor azt az utcai falról a kapun belülre kellett 

„menekíteni”. 

      Az avatás kapcsán érdemes még megemlékezni az avató beszédet tartó dr. 

Schlitt Gyula (1893-1969) lajoskomáromi evangélikus lelkészről, aki éppen 

1925-ben szerzett jogi doktorátust is, később majosi és bonyhádi lelkészként 

alesperes is volt, és jelentős irodalmi munkásságot is kifejtett élete során. 

 

Felhasznált irodalom: 

http://nemfelejtjuk.blog.hu/2009/10/16/7090_tamasi_iii#more1437593 

 

K. Németh András 


