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Verses riport 1927-ből 
 

A Tolnamegyei Újság 1927.szeptember 17-i száma érdekes módon, versben 
számolt be Virág Ferenc pécsi püspök bérmakörútjának szeptember 11-i 
tamási állomásáról. A szokatlan tudósításra az adott okot, hogy nemcsak az 
ilyenkor szokásos bérmálásra került sor (400 bérmálandó járult a főpap 
elé), de – a „különböző felekezetek részéről előterjesztett kérelem folytán” – 
a püspök egyben meg is áldotta az ekkor elkészült új községházát. 

 
A költői mű „G.” rövidítés mögé rejtőző alkotója – akiben talán valamelyik 
tréfás kedvű, irodalmi vénával megáldott helyi értelmiségit kereshetjük – nem 
csupán a nagy nap eseményeit örökítette meg, de a vers elején humoros 
formában röviden jellemezte is a települést és lakóit. Talán szintén helyi 
szerzőre enged következtetni, hogy a költő nem titkolta abbéli hiányérzetét, 
amiért az új városházára nem került toronyóra (a templom toronyórája pedig 
már nem működött). A vers további elemzése helyett következzék maga a vers, 
értékelje azt mindenki saját ízlése szerint! 

K. Németh András 
 
Ünnep Tamásiban 
 

(Verses riport) 
 

Tamási, azt tudjuk, innen messze fekszik, 
Közel a határhoz, ahol a nap nyugszik. 
Hírek onnan ritkán jönnek napvilágra, 
Kevés ember kíváncsi ott az újságra. 
A jó tamásiak megvannak szép csendben, 
Gazdagságról, pénzről, nem beszélnek fennen. 
Takarékos, jámbor nép, azt meg kell adni, 
Csizmát, zsíros pörge sok kalpagot látni. 
Tizenkilenc kettőt írának és hetet, 
Mikor a tamási nép nagy napra ébredt. 
Szentmihály havának másodvasárnapján, 
Odaért a püspök őszi bérmaútján. 
Volt nagy izgalomban falu feje s lába, 
Egymást invitálták ülésbe, tanácsba. 
Nagy ünnep, azt tudjuk, ám a püspökjárás, 
Készül arra kántor, boltos, pap és órás. 
De legjobban készült arra jegyző, bíró, 
Mivel e nap lészen amaz áldást osztó. 
Tudni kell azt mostan, hogy Tamási népe, 
Községházat épít immár egy féléve. 
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Nincs a vármegyének több ily községháza, 
Sem ily magas vörösrézveretű tornya; 
Ámbár egy hibája, meg kell mondjam, vagyon, 
Egy jó toronyóra elkelne ott nagyon. 
Mert a templom tornyán óra többé nem jár, 
Gondolván: elég sok időt mutatott már. 
Jöjjön hát a másik, nehogy óra híján 
Akkor keljen a Nap, amikor ő – kíván. 
A nagy nap reggelén egész község népe, 
Bérmálásra várván, jár püspök elébe, 
Ennekután község bölcseszű tanácsa, 
Kéri püspökünket egy kis házáldásra. 
El is indul menten a jó – Virág püspök, 
Noha vár reá már tálalva a früstök. 
Mert a tanácsházát megáldani kell ám, 
Bölcsesség csak áldás – és hitből fakadván. 
Virágos a nagy ház, ragyog minden sarka, 
Püspök körül ott áll község kicsi-nagyja. 
De megjött e napra Dencz úr és alispán, 
Ünnepélyes arccal főpap körül állván. 
Akkor Virág püspök áldást mond a házra, 
Szentelt vizet hintvén minden tájékára. 
Örül most a község, jegyző, bíró, esküdt, 
Minden arcon láthatsz boldogságot, derűt, 
Bár a költség rúgott kettőmilliárdra, 
Megérte e nagy lak és püspök áldása. 
Község büszke tornya, most csak várja, lesi, 
Toronyórát lánccal, ki hoz vajjon neki. 
Idővel talán majd az is meglesz egyszer, 
Jobb szemmel néz rá tán akkor minden ember. 
Hátha még a jó Ég sokáig éltetné 
Kálnai főjegyzőt: akkor lenne széppé 
Járda, villany által Tamásinak képe, 
Addig legyen boldog, derék magyar népe! 
 


