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Beszámoló 
 

a Tamási Helytörténeti Alapítvány 
 

2019. évi tevékenységéről 
 

                                                     
A Tamási Helytörténeti Alapítványt 1995-ben hozta létre tizennégy helyi személy, akik 
szülővárosuk múltjának tárgyi és írásos emlékeinek megőrzését az utókornak fontos 
feladatnak tartották. Az alapítók között voltak a közművelődési, közgyűjteményi dolgozók, 
pedagógusok, vállalkozók. Az alapítványt 1996-ban jegyezte be a Tolna Megyei Bíróság 
3/1996-os nyilvántartási számon. 
 
A Tamási Helytörténeti Alapítvány működésének alapvető célja a város történeti, néprajzi és 
kulturális hagyományainak megőrzése, a meglévő írásos dokumentumok, fotók, tárgyak 
összegyűjtése, egy állandó helytörténeti kiállítás támogatása. Az alapítvány céljai között 
szerepel a város történetének és néprajzának szaktudományos feldolgozása, tanulmányok 
készítése. Fontos a város néprajzi és helytörténeti értékeinek hiteles bemutatása és 
megismertetése.  
 
Az Alapítvány 2019-as működésében a legfontosabb eredmény, hogy az Alapítvány egész 
évben alapvető céljainak megvalósításában érvényesülni tudott. Így a 2019-as év ugyan 
eseményekben szerénynek, tartalmában mégis megfelelőnek mondható az előző évhez 
viszonyítva:         
 
Az Alapítvány működéséhez szervesen kapcsolódik a Présházmúzeumnak, mint a 
Helytörténeti Gyűjtemény kiállítóhelyének, a Tamási Városi Könyvtárra közös fenntartása, 
gondozása, gyarapítása, a szőlőhegy történetének hiteles bemutatása és megismertetése a 
felnövekvő nemzedékekkel és a látogatókkal. E gyűjtemény bejelentkezés alapján egész 
évben látogatható volt. A múzeum iránti érdeklődés ugyan folyamatos, de az évben csökkenő 
tendenciát mutatott, ezt jelzi a látogatók számának alakulása is. 2019-ben közel 100 fő 
látogatta kiállításunkat, programjainkat. (Egyéni és csoportos látogatók az ország minden 
tájáról, de külföldről is.) A gyűjtemény megtekintése bárki számára díjmentesen hozzáférhető, 
és ugyancsak díjmentesen biztosított a kiállítási anyag szakszerű bemutatása, valamint a 
lehetőség a kistérség borainak kóstolására. A látogatások eredményéről, a gyűjteményről a 
Vendégkönyv bejegyzései szolgálnak tájékoztatással. Az előző évtől eltérően 2019-ben 
szerepelt a Présházmúzeum a Múzeumok Éjszakája országos rendezvény sorozatban. A 
múzeumban ez évben tárgy-gyarapodás nem volt. 
 
A 2019-es év őszén új szerepben is bemutatkozott a Présházmúzeum. Tamási város 
fenntartható ökoturisztikai fejlesztése program keretében két alkalommal is túrapontként 
szerepelt a kiállítóhely, mely révén egy más orientáltságú közönség jelent meg a térségben.     
 
Az előző évek gondos, szakszerű és takarékos gazdálkodása idén is biztosította a pénzügyi 
forrásokat működésünk fenntartásához. Az Alapítvány forrásai - az elmúlt évekéhez 
hasonlóan -, alapvetően adományokból, pályázatokból és az SZJA 1 %-ából származtak. 
Folyamatos és jelentős bevételi forrásként jelenik meg 2019-ben is a saját helytörténeti 
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kiadványok értékesítéséből származó összeg. Ezen összegek tovább segítették az eredményes 
gazdálkodást.     
 
Az „1%-os” felajánlások összege 16.435,-Ft volt, melyet ezúton is köszönünk mindazoknak, 
akik ezen keresztül támogatták az Alapítványt.   
 

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének 
pályázatára Alapítványunk is nyújtott be kérelmet. 2019-
ben emlékeztünk a Tamási vörös- és fehérterror 
eseményeinek 100 évfordulójára. 1990 előtt sok szó esett 
az 1919-es fehérterror rémtetteiről, az áldozatok előtt 1945 
után emlékművek, emléktáblák állításával tisztelgett a 
kommunista rendszer. Városunkban a tiszti 
különítményesek által a tanácsköztársaság bukása után 
kivégzett 11 embernek a városban két emlékhelye is van. 
Arról évtizedekig szólni sem lehetett, hogy városunkban a 
véres 1919-es esztendőnek nem ők voltak az első 
áldozatai, hiszen a proletárdiktatúra idején Tamásiban hét 
ember halt meg erőszakos halállal. A „tamási 
ellenforradalomként” emlegetett esemény Tolna megye 
legjelentősebb fegyveres antikommunista megmozdulása 
volt, s mint ilyen, a tanácsköztársaság elleni fegyveres 
felkelések második hullámába sorolható. A rövid életű 

tanácsköztársaság idején 1919. május 31-én Tamásiban néhány tucat birtokos paraszt, iparos 
és értelmiségi - köztük a világháborút végigharcoló katonák -, magántulajdonuk védelmében 
fegyveres kézzel átvették településük irányítását a proletárdiktatúrától. A tanácsrendszer 
jelentős túlerővel verte le és bosszulta meg a megmozdulást, az utcai harcok során három 
ember esett el, négy felkelőt pedig kivégeztek. Az áldozatok nagy részéről igen keveset, vagy 
semmit nem tudunk. Pedig az akkori túlélők iratai, 
elbeszélései és a halotti nyilvántartások adatai sok 
mindenről mesélnének. Ezen iratok, fotók, egy 
egyedülálló helytörténeti könyvben történő 
megjelentetésére felkértük az események szakavatott 
ismerőjét dr. K. Németh Andrást, aki a kérésünket 
elfogadta. Ezen újabb hiánypótló mű méltó emléket 
állított a halálba küldött, a fogságban tartott és a 
vagyonukból kiforgatott embereknek, Tamási 1919-es 
áldozatainak. 
 
Alapítványunk a könyv kiadásához kapcsolódó közreműködői, nyomdai előkészítői, 
felhasználójogi és anyagi rendezését vállalta és elvégezte. Ezen digitális anyagok a könyv 
lezárása végén a Helytörténeti Gyűjtemény digitális adattárának is átadásra, ezáltal 
megőrzésre kerülnek, így később is kutathatóvá válnak.   
 
Az országos szinten is kiemelkedő eseményű és szakmai tartalmú anyag 150 oldalas lett. 
További támogatók pénzügyi felajánlásai pedig lehetővé tették a tervezettnél nagyobb 
végleges példányszám - 110 könyv kiadását 2019 decemberében.  
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A 2019. év további főbb tevékenységei:  
 
- a Présházmúzeum zárva tartási ideje alatt is rendszeresen ellenőriztük a kiállító-helyiségeket 
és a tárgyakat, az építményt. Egész évben folyamatosan karban tartottuk a présház 
környezetét; 
 
- március elején: a 2018 
decemberében hazatért várostörténeti 
anyagnak köszön-hetően Tamási 
várossá nyilvánításának 35. 
évfordulójára helytörténeti kiállítás 
mutatta be a dokumentáció fénykép, 
terv és leírás anyagát.     
 
 
 
 
 
 
 
- megújult a Borsitzky-síremlék. Az 
1848/49-es forradalom és 
szabadságharc 171. évfordulójára 
megújult Borsitzky János 
huszárhadnagy síremléke a 
temetőben. A több mint száz éves sír 
rekonstrukciójára a március 15-i 
nemzeti ünnepünkre került sor. Az 
ÉVÜ Kft. temető gondnoksága 
kiegészítette a sír megsérült kerítés 
elemét a rendezett parcellán, míg a 
Tamási Helytörténeti Alapítvány 
védőfestéssel látta el a kovácsoltvas-kerítést. A városi megemlékezéshez kapcsolódó 
koszorúzás során az ünnepi beszédben sor került a hadnagy életútjának méltatására. Városunk 
jegyzőként dolgozó tisztviselő hőse az 1848 júniusában felállított és a Dráva mentére 
irányított Tolna megyei 4. nemzetőr században szolgált, majd a 15. huszárezred hadnagya 
volt. Az alsóalapi születésű katona 1894. február 18-án, Tamásiban hunyt el. Alapítványunk 
részt vett a temetői honvédsíroknál tartott megemlékezésen és koszorút helyezett el a városi 
emléktáblánál; 
 
- júniusba a Múzeumok Éjszakáján kiállítás és emlékkönyv került bemutatásra Tamási 
díszpolgára Cser László S. J. emlékére. Alapítványunk a Tamási Örökség könyvsorozat VII. 
kiadványának digitális és nyomdai előkészítő munkáját végezte.  
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- májustól októberig a Présmúzeum látogatottság az előző évek szempontjából a szokásosnál 
kiesebbnek mondható volt, tekintettel arra, hogy a városi kemping itt pihenő, üdülő családjai 
ez évben csoportosan nem, csak egyénileg jelentkeztek be. Örömünkre szolgál, hogy vannak 
újabb vendégeink is, akik egyes kempingezők ajánlásaival ismerik meg a gyűjteményt;  
 
- október 23.-án ünnepeltük az 1956-os forradalom és szabadságharc 63. évfordulóját. A 
városi ünnepség sorozat keretében az Alapítvány részt vett az 1956-os városi emlékműnél 
tartott megemlékezésen és koszorút helyezett el ott;   

 
- egész évben folyamatosan bővítettük a www.tamásihelytörténet.hu weboldalunkat. A több 
mint három éves működtetés alapján - a látogatottság figyelembevételével -, megállapítható, 
hogy továbbra is komoly igény és érdeklődés mutatkozik a helytörténet megismerésének és 
kutatásának ezen új módjára vonatkozóan. Úgy gondoljuk, a honlap elérte létrehozásának 
célját: a helytörténet szakmai és tudás-anyagának - mindenki számára történő-, közkincsé 
tételét. Ezen kívül fontos és közvetlen kapcsolatot jelent a közeli és távoli nagyközönség és az 
Alapítvány között, melyet jól kiegészít a hozzá kapcsolódó facebook oldal is. 
 

 
 
- az év folyamán tagjaink révén rendszeresen tartjuk a kapcsolatot a Tolna Megyei Egyed 
Antal Honismereti Egyesülettel, tájékoztatást nyújtva az Alapítványunk által végzett 
tevékenységünkről; 
 
- előzőeken kívül az év során tovább folytattuk a működés adminisztratív feladatait is. Az 
Alapítvány minden munkatársa, tisztségviselői és a külső munkatársak (pénztáros, szakmai 
segítők) díjazás és költségtérítés nélkül látják el feladataikat.  
         
Tamási, 2020. január 25.  
                                                                                    Tamási Helytörténeti Alapítvány  

http://www.tam%C3%A1sihelyt%C3%B6rt%C3%A9net.hu/
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