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Régi leírások Tamásiról VIII. 
 

1928 szeptemberében a Faluszövetség Tamásiban rendezte meg a járás 
községeinek mezőgazdasági, ipari, kereskedelmi és kulturális kiállítását (erről 
később részletesen is beszámolok majd). Az eseményről néhány nappal 
korábban Dencz Ákos országgyűlési képviselő írt terjedelmes vezércikket a 
megyei napilapban a kor stílusában, amelynek egyes részei a községet és a járást 
mutatják be, különös tekintettel a világháború óta eltelt évekre. A kihagyásokat 
(…) jellel jelzem, a helyesíráson apró javításokat eszközöltem. 
 

X. Dencz Ákos újságcikke, 1928 
 

„E sorok olvasói előtt Tamásit, a tamási járást nem kell bővebben bemutatni. 

Ugyanaz a hazafias, keresztény erkölcsöktől átitatott nemzeti szellem hatja át e 

vidék lakosságát is, mint Tolna vármegye többi testvér részeit. Ismerjük élénk 

temperamentumát, jó kedélyét. Vásárai, búcsúi híresek nemcsak 

látogatottságukról, de a magyar virtusról is. A harcban is megmutatta az itteni 

magyar a maga erejét, a történelem lapjai között megtaláljuk a 44-es bakának, a 

17-es és 19-es honvédnek, a 8-as közös és a 10-es honvéd »vörösördögöknek« 

dicső tetteit. 

A járásnak túlnyomóan földmíves népe földjein virágzó gazdálkodást, szőlőt 

művel és állattenyésztést űz. A múltban különösen nagyarányú volt a 

szőlőgazdálkodása; a járásnak szőlőhegyei egyes helyeken egész külön 

hegyközséget képeznek, nem csoda tehát, ha a jó bor hangulatától űzve a 

mulatságok is a múltban gyakoriak voltak. – A vidék urai Tamásiban gyűltek 

össze bálokra, amelyeknek élén mindenkor a boldog emlékű Szévald Móric 

főszolgabíró állott. Vadkertjében rendezett nyári mulatságait pedig az egész 

megyéből látogatták. Mindenütt Lató János híres bandája húzta a talp alá valót. 

Ezek az idők is elmúltak, a világháború itt is mindent megakasztott, a szőlők is 

kipusztultak, majd a forradalmak után egyéb elemi csapások is meglátogatták 

vidékünket. Bár mindezek kihatással is voltak a nép lelkületére, mégis azonban 

igazi nemzeti érzését érintetlenül hagyták, a tamási ellenforradalom dicső 

mártírjai szomorú, de szép bizonyságai magyarjaink hűségének és 

hazaszeretetének. 

A forradalmak után a szorgos, munkás kezek újból dologhoz láttak, egyesületek, 

szövetkezetek keletkeztek, a régiek meg újraéledtek. Kulturális téren is előre 

haladtunk, templomaink szépültek, új iskolák, kultúrházak létesültek, sőt 

Tamásiban polgári iskolát állítottak, mely e színmagyar, közel 50.000 lelket 

számláló vidéknek egyetlen kultúrjavát képezi. 



A nagy uradalmak, herceg Eszterházynak, herceg Montenuovonak, gróf 

Károlyinak és báró Kornfeldnek domíniumai szerencsésen illeszkednek bele a 

vidék gazdasági, kulturális és társadalmi életébe. (...) 

A gyermekvédelemre jellemző, hogy a tamási óvoda a folyó év június havában 

ülte meg fennállásának 25-ik évét (…). 

Népművészetünk ha nem is produkálja a Sárköz remekeit, de azért 

figyelemreméltó (…). 

A tamási járás a legtávolabbra fekszik a vármegye központjától. Pincehely a 

fiumei fővonal mellett kapuja a járás közönségének, azonban Szekszárdra 

vonaton eljutni mégis elég körülményes. Mikor azután ősszel beáll a rossz idő, a 

járhatatlan utak ezt a vidéket tavaszig valósággal elzárják a külvilágtól (…). 

Járásunk, de különösen maga Tamási község állandóan érzi és tapasztalja a 

vármegye vezető köreinek jóindulatát, értékes támogatását, sajtójának e lap 

hasábjain is többször megnyilvánult rokonszenvét, mégis azonban legyen szabad 

egy nevet: Pesthy Pál igazságügyminiszter úr nevét külön is kiemelnünk, akinek 

jótékony keze hozzánk is elért, amelyért őméltóságának e helyen is csak 

mélységes hálánkat nyilvánítjuk.” 
 
Forrás: Dencz Ákos: Kiállításunk. Tolnamegyei Ujság 1928. szept. 1. (X.évf. 
36. sz.) 1-2. 

K. Németh András 


