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Az 1938-as Tamási Ünnepi Játékok 

 
A második világháború előtti utolsó békés esztendőben két jelentős 

eseménysorozat is zajlott szerte az országban, amelyek Tamásiban is éreztették 
hatásukat: a 34. Eucharisztikus Világkongresszus és a Szent István-év. 

Az oltáriszentség – idegen eredetű szóval eucharisztia – tiszteletére 1881 
óta rendezi meg a katolikus egyház az eucharisztikus kongresszusokat, 
amelynek rendezési jogát 1938-ban Budapest nyerte el. A több százezer fős 
tömegeket mozgató, május 25-29. között zajló ünnepségek, körmenetek 
összekapcsolódtak az első magyar király halálának 900. évfordulójára rendezett 
Szent István-év eseményeivel, amelyet május 30-án nyitottak meg. Bár a „kettős 
szent év” eseményei hivatalosan kulturális és vallási rendezvénynek számítottak, 
a katolikus egyház által támogatott Bethlen István kormánya a rendezvények 
örve alatt az önálló magyar királyságot megteremtő Szent István tiszteletének 
kinyilvánításával náciellenességét is szimbolizálni kívánta. 

Az országos rendezvényekhez illeszkedett városunkban egy hét napig 
tartó rendezvénysorozat, a június 26-tól július 3-ig megrendezett Tamási Ünnepi 
Játékok vagy Ünnepi Hét, amelynek programját egy három hónapon át havonta 
megjelenő alkalmi kiadványból ismerjük. Az áprilistól júniusig kiadott, 4 
oldalas újságot Rácz Gyula ügyvéd szerkesztette és a műsor ismertetésén kívül 
egyéb, ismeretterjesztő írásokat (pl. Papp István cikksorozatát Tamási 
történetéről) valamint hirdetéseket is tartalmazott. A rendezőbizottság elnöke dr. 
Szabó Elemér járási főszolgabíró, a Tamási Iskolánkívüli Népművelési 
Bizottság elnöke volt, a bizottság tagjai között találjuk továbbá mások mellett 
Papp István plébánost, nedeliczi Horváth Jenő ny. huszárezredest, Révhegyi 
Iván őrnagyot, Kiss Lajos járási tisztiorvost, Látrányi Imre és Rácz Gyula 
ügyvédet, Kolosváry Árpád ny. századost, özv. Ivelics Pálnét, a Szociális 
Misszió elnöknőjét, Mester József igazgató tanítót, Záhorszky Kálmán tanítót, 
Kálnai Béla főjegyzőt és Gyeney László orvost. 

A rendezvénysorozatot számos jeles személyiség fogadta védnöksége alá: 
díszvédnök volt József főherceg, Virág Ferenc pécsi püspök, herceg Esterházy 
Pál és László, valamint Bornemissza Géza iparügyi miniszter, a védnökök 
között pedig a Tolna megyei fő- és alispán mellett több országgyűlési képviselőt 
is találunk. Az ünnepi játékok jelentőségét jelzi, hogy a Magyar Királyi 
Államvasutak 33%-os kedvezményt biztosított a Tamásiba utazó közönség 
számára. 

Az Ünnepi Hetet június 26-án délelőtt, zenés ébresztő és felvonulás után 
Szabó Elemér főszolgabíró nyitotta meg, ezután az Országos Frontharcos 
Szövetség három évvel korábban alakult tamási körzeti csoportjának 
zászlóavatása következett. Délután a Tamási-tájfajta Lótenyésztő Egyesület 
Horváth Jenő ezredes vezetésével kocsiversenyt és lóbemutatót tartott, este 



pedig a templomkertben az Árpádházi Szent Erzsébet legendája című három 
felvonásos misztériumjáték szabadtéri bemutatójára került sor, amelyet az 
Ünnepi Hét minden estéjén előadtak. A közel százfőnyi szereplőt felvonultató 
misztériumjáték főrendezője Laczkó Ferenc kántor, rendezője Posszert Pál volt. 
Június 28-án járási orvosi értekezletet, 29-én pedig leventeversenyt tartottak, 
július 2-án vármegyei jegyzőgyűlés, leventeoktatói értekezlet és jegyzőbál 
színesítette a programot, július 3-án a Tamási Polgári Lövészegylet 
céllövőversenyére, majd vitézi gyűlésre került sor, az esti előadás után pedig 
vitéz Makray Lajos prépost, országgyűlési képviselő zárta be az ünnepséget, 
amelyet iparosbál követett a Társaskörben. 

K. Németh András 

 
Helyreigazítás 
 
A Tamási Táj augusztusi számában megjelent cikkemben tévesen azonosítottam 
a Tamási régi jegyzőkönyveiről beszámoló levél szerzőjét, ifj. Mester József 
joghallgatót Mester József tamási igazgató tanító fiaként. A tévedésért ezúton is 
elnézést kérek. A szerző. 


