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TOLNA MEGYE 
Tolna megye területét tekintve az ország egyik legkisebb megyéje. Felszíne változatos, 

völgyekkel szabdalt, hegyvidéki jellegű. Földrajzilag nehezen körülhatárolható, hiszen csak 

egyetlen természetes határa van, a Duna. A többi oldalon a Mezőföld, a somogyi-dombság, 

illetve a Mecsek lejtői övezik. A középkorban a névadó Tolna város volt a megyeszékhely. 

Később Simontornyán, Dunaföldváron, Gyönkön, Kölesden, majd Szekszárdon gyűltek össze 

a nemesi vármegye képviselői.  

A megye lakóinak az árterek lecsapolásáig, az óriási szántóterületek, hatalmas 

szőlőültetvények kialakulásáig évezredeken keresztül elsősorban a terület gazdagsága 

biztosította a megélhetést. Az egyes népcsoportok eltérő gazdálkodásának más-és más 

természeti környezet felel meg legjobban, ezért az eltérő életmódú lakók a megye különböző 

részeit vették birtokba. A megye melegebb, déli, Duna és Sió menti része inkább a 

növénytermesztő, paraszti gazdálkodást folytató népcsoportok megtelepedésének kedvezett, 

míg a belső, hűvösebb, csapadékosabb dombvidéket inkább az állattartók kedvelték.  Későbbi 

megyénk földje a fejedelmi szállásterület része lett, helyneveink között számos erre utaló 

nyom található. A fejedelmi családból Tarhos, Tevel, Tormás, Koppány, Géza és Vajk 

hagyott emléket. Tolna megye egész területe a pécsi püspökséghez tartozott, de a 

hatékonyabb irányítás kisebb egységek létrahozását is megkövetelte. Tolna vármegyében a 

keleti területen, a megye székhelyén és Regölyben alakult ki főesperességi központ. 1526-ban 

Budára menet és visszafele is átvonult a török sereg Tolna megyén. 1529-ben dunai 

naszádosok dúlták végig a Duna mente településeit. A hódoltsági korszak lezárultával a 

hajdani kultúrtáj elvadult pusztasággá változott. Az élet újraindításának folyamatát szakította 

meg a Rákóczi szabadságharc és a kurucpárti magyar és a császáriak oldalán álló szerb 

lakosság véres viszálya.  

A megye területén az elmúlt 300 esztendőben hét nemzetiség és népcsoport (magyarok, 

németek, szerbek, szlovákok, zsidók, cigányok, bukovinai székelyek és jászok) s öt vallás 

(katolikus, református, evangélikus, görögkeleti, izraelita) éltek és élnek együtt.  A megye 

etnikai képe a történelem során többször átszíneződött, változott. Jelentős mértékben érintette 

a megyét a 18. századi német betelepítés, majd a második világháborút követően a németség 

ki-, a bukovinai székelyek és a felvidéki magyarok betelepítése. A megye területét felszíni 

adottságai, népességének fő jellemzői alapján öt tájegységre oszthatjuk: Duna mente, Sárköz, 

Sió és Sárvíz völgye, Völgység, Kapos mente. Tamási az utóbbi területén helyezkedik el.  
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KAPOS-KOPPÁNY MENTE 
A Kapos-Koppány menti kistérség változatos arculatot mutat. Eróziós völgyek, apró 

vízfolyások tarkítják. Szigethegyekké formált löszhegyek, löszdolinák, löszmélyutak, 

összefüggő erdőségek teszik vonzóvá, széppé a tájat. Az ember beavatkozása előtt az egész 

tájat erdőség borította. Bükkösök, gyertyánosok, csererdők.  Nagyobb összefüggő erdőterület 

Gyulaj és Tamási körzetében maradt meg.  Ezen a területen van a nagyvadállomány zöme. 

Hajdanán 25000 hold vadászat céljára magas téglafallal volt bekerítve, hasonlóan a fertődi 

erdőséghez, hisz mindkettő Esterházy birtok volt. Híresek voltak a főúri vendégek vadászatai, 

1000-1500 vadat is ejtettek egy-egy vadászat során. A magyar honfoglalás után a terület az 

Árpád-törzs szállásbirtoka volt. A folyónak nevet adó Koppány vezérnek is itt volt 

szállásterülete. A török időkben a lakosság elmenekült, helyükre tömegesen érkeztek rácok, 

majd német telepesek. A kistérség mindig is mezőgazdasági jellegű terület volt, ma is az. 

Komolyabb gyáripar csak Tamásiban, Dombóváron és Simontornyán telepedett meg. A 

középkorban óriás birtokok voltak a területen: a Dombay, a Héderváry család, a dömösi 

prépostság uralták. A török kiűzése után Esterházy Pál nádor lett a vidék ura. A táj 

mezőgazdasági termékei közül keresett cikk volt a piros búza, amelyet Iregszemcse, Szokoly, 

Felsőnyék határában termeltek. Nevezetesek voltak a táj urasági ménesei Ozorán, 

Iregszemcsén, Regölyben. Az utak mentén gyakoriak voltak a hársfák és az eperfák. A 

hatalmas hársfákat a múlt században ültették Tamási, Szakály környékére. A Balaton felé 

vezető utat is hosszú kilométereken át kísérték hársfasorok.  A kistérség népe számos ősi 

népdalt mentett át napjainkig. Bartók Béla sok népdalt gyűjtött Iregszemcse és Ozora 

környékén. 

TAMÁSI 

Földrajzi viszonyok 

A város a Kapos-Koppány menti dombvidék legjelentősebb települése. A Dunántúli-dombság 

területén, Külső-Somogy keleti, Tolna megyébe átnyúló részén fekszik. A város területe 

jórészt a hosszan elnyúló lapos hátságnak a Koppány folyó völgyére néző déli végződésére 

települt, kb. 140-150 méter tengerszint feletti magasságban. Egy kisebb része a Koppány 

folyó árterülete. A környék legmagasabb pontja Cserepes-tető, 253 méter. A település 

vonzerejét növeli közúton való megközelíthetősége, hisz itt keresztezi egymást a 

Dunaföldvárt Nagykanizsával összekötő 61-es, és a Siófok-Szekszárd közötti 65-ös főút. 

Ugyanez nem mondható el a vasúti összeköttetésről. A városon egykoron keresztülhaladó 
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Dombóvár-Lepsény közti vasútvonalat megszüntették. A Keszőhidegkút és Tamási közötti 

vasúti szakaszon csak teherszállítás történik, pedig keszőhidegkúti átszállással elérhető lenne 

a Budapest- Pécs, illetve a Budapest-Gyékényes fővonal is.   

A város és környékének növényzete a közép-európai flóraterület illíriai tájához tartozik. Az 

erdők zöme a város déli részén összefüggő tömbben található, amely a Gyulaji erdőség része. 

A déli lejtők kedvező feltételeket biztosítanak a szőlő-és gyümölcstermesztésnek. A 

szántóföldeken gabonaféléket, kukoricát, napraforgót termelnek.  Állatvilága az illír vidéki 

állatcsoporthoz tartozik. Természetes állatvilága gazdagnak mondható. Vannak honosított 

vadak, amelyeket a vadaskertben tenyésztenek: szarvasok, őzek, dámok, vaddisznók.  A 

dámvad vadászata a 17. század óta ismert a környéken. A város címerében is szerepel a 

dámtrófea. A közelben levő Pacsmagi-halastavak országos fontosságú természetvédelmi 

terület és nemzetközi jelentőségű vízimadár élőhely, Ramsari terület. 

 

Gazdaság, népesség 
A település évszázadokon keresztül mezőgazdaságból élt, a változás az 1960-as években 

kezdődött, amikor üzemek, gyárak leányvállalatai települtek az akkori nagyközségbe. Az ipar 

fejlődésétől ezután sem maradt le a mezőgazdaság, a déli lejtők mindig is kedvező feltételeket 

biztosítottak a szőlő-és gyümölcstermelésnek. A gyors fejlődés eredményeként, 

történelmében negyedszer 1984. január 1-jén városi rangot kapott. A rendszerváltást követő 

években itt is számos nehézséggel kellett szembenézni. Az Állami Gazdaság és a 

termelőszövetkezetek megszűnése, a földterületek magántulajdonba kerülése, elaprózódása a 
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mezőgazdaság struktúrájának széteséséhez vezetett. Az állattenyésztés volumene jelentősen 

visszaesett, a háztáji állattartás gyakorlatilag teljesen megszűnt. A privatizáció, az ipari 

nagyüzemek széthullása és a földhöz jutás jelentősen átalakította a helyi társadalom 

szerkezetét. Nagyszámú társas és egyéni vállalkozás jött létre, melyek megerősödése, 

jövőbeni fejlődése, új munkahelyteremtő beruházások létrejötte enyhíthetne a foglalkoztatási 

gondokon. Tamásiban nincs az egész megye szintjén meghatározó vállalat, de a város az 

üzemei miatt jelentős szerepet játszik a járás gazdasági életében.  

A város lakossága a 2016. január 1-jei adatok alapján 8325 fő. A női lakosok száma 4330, a 

férfiaké 3995 fő. Jelentős a városban élő cigány és német nemzetiség aránya, mindkettő 

létrehozta saját önkormányzatát, szervezi saját kulturális életét. Az 1990-es évektől 

kezdődően több Tamásiba telepített üzem megszűnt, vagy máshova helyezte telephelyét. A 

megmaradók is jelentősen csökkentették dolgozói létszámukat. Az újonnan létesült vállalatok, 

vállalkozások nem tudják napjainkig sem biztosítani helyben a teljes foglalkoztatást. Ezért 

igen sokan csak a város határain túl találnak munkalehetőséget, vagy ingáznak a megyén 

túlra. Az egyéni vállalkozások zöme kereskedelmi tevékenység, csak kisebb részben 

végeznek termék-előállítást vagy mezőgazdasági termelő tevékenységet. Számottevő a 

városban a közalkalmazottak aránya.  

Történelem 

 

Tamási területe már az őskortól lakott volt. Bizonyítják 

ezt a Várhegyen előkerült Kr.e. 1700 körüli időkből való 

bronzkori mészbetétes edények. A település nevének 

eredetét sokáig védőszentjéhez, Szent Tamáshoz kötötték, 

a későbbi kutatások már a Tamássy család nevéhez 

kapcsolják. A római korból való egy ezüstös bronz 

szobrocska, Concordia istenasszony szobra, egy Jupiter és 

egy Pallasz Athéne szobor, feltehetőleg házi szentély leletek, amelyek a régészek szerint 

messze felülemelkednek a provinciák átlaganyagán. A népvándorlás korából előkerült egy 53 

sírból álló longobárd temető, de vannak avar és alán tárgyi emlékeink is.  

 A tatárjárás után a település napjainkban is Várhegynek nevezett dombján IV. Béla 

rendeletére vár épült. A tamási várról 1315-ből származik az első írásos emlék. A 14. század 

elején a Kőszegi nemzetség hatalmába került, akik az Árpád-ház kihalása utáni időszakban 
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valóságos magántartományt alakítottak ki az általuk fegyverrel megszerzett területeken. A 

trónharcokból győztesen kikerülő I. Károly csapatai előtt 1316-ban azonban meghódolt a 

Kőszegiek várnagya, Ozorai Sándor, aki adományul kapta meg az uralkodótól a várat. Mivel 

fiú leszármazott nélkül hunyt el, Tamási visszakerült a királyi Kamara kezelésébe. 1339-től 

már a királyi hatalomnak időközben meghódolt Kőszegi János fiainak közös várbirtokát 

képezte, akik felvették a Tamássy nevet. Zsigmond király alatt az ország legelőkelőbb főúri 

családjához tartoztak, magas politikai tisztségeket töltöttek be és 105 évig birtokolták 

Tamásit. A következő évszázadban a török hódítás sötét viharfelhői árnyékolják be 

történelmét.  Az ország vezető nemessége a megválasztott két király párthíveként egymással 

vívott véres belháborút, miközben az oszmán harcosok egyre több erődítményre tűzték ki a 

félholdas lobogót. A korabeli krónikák szerint 1545-ben Simontornya és Ozora mellett 

Tamási vára is török kézre került. A fennmaradt zsoldlistákból tudjuk helyőrségének 

létszámát, így 1558-ban 98 fizetett zsoldos strázsált falain. Miután a hódoltság határa 

északabbra tolódott, egyre kevesebb török állomásozott benne, viszont megnőtt a délszláv 

származású martalócok száma. Buda 1686-os bevétele után azonban a keresztény hadak 

foglalták vissza a dunántúli végvárakat, és ennek során Tamási roskadozó erődítményébe is 

bevonultak a császári katonák. A váruradalom - legalábbis papíron - már 1622 óta az 

Esterházy família birtokát képezte, akik immár ténylegesen birtokba vehették. A katonai 

jelentőségét vesztett vár végső romlását az 1776-os bontás okozta, amikor falai anyagának 

felhasználásával jelentős mértékű építkezéseket végeztek a völgybeli településen. Ekkor 

létesült az Esterházy vadászkastély, a vendégfogadó, a pincehelyi plébániatemplom és más 

objektumok, így, ha napjainkban fölkapaszkodunk a meredek Várhegyre, már csak a sűrű 

fenyvessel benőtt földsáncokat szemlélhetjük meg, más nem utal a történelmi helyszínre.  

A Rákóczi szabadságharc idején a labanc rácok kétszer pusztították végig a községet, a 

lakosság a Koppány mocsarában lelt menedéket. 1708-ban a tamási vár parancsnoka Béri 

Balogh Ádám. A közeli Kölesdnél vívott csatában egy főként rác lovasokból álló császári 

oszlopot semmisített meg 1708 szeptemberében, kiérdemelve ezzel a brigadérosi kinevezést. 

Béri Balogh Ádám mellszobra, Farkas Pál alkotása a nevét viselő középiskola parkjában 

látható. A szabadságharc után a település jelentős fejlődésnek indult. 1730-ban már 

mezővárosként szerepel. Az 1848-49-es szabadságharc alatt Tamásiban kiemelkedő harci 

esemény nem történt, de több tamási részt vett a csatákban honvédként, nemzetőrként. 

Néhány hős (Siegwart Ignác, Korenika Miklós, Borsitzky János) emlékét máig ápolják, 

sírjaikat koszorúzzák a tamási temetőben a kései utódok. A település mindig is jelentős helye 
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volt Tolna megyének, központi szerepe az 1890-es években csökkent, amikor a Tamási 

székhelyű dombóvári járást kettéosztották. A Tanácsköztársaság idején zajlott az un. „tamási 

ellenforradalom”, amelyet 1919. május 30-án elfojtottak a dombóvári és a szekszárdi 

vörösőrök. A megtorlás során elesettek nevét emléktábla őrzi a Würtz Ádám Általános Iskola 

falán.  

Intézmények, kultúra  
A helyi és a környékbeli tanulóifjúság oktatása, nevelése a Tamási Aranyerdő Óvodában, a 

Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában, a Szekszárdi SzC Vályi 

Péter Szakképző Iskolája és Kollégiumában, valamint a Pécsi Egyházmegye köznevelési 

intézményeként működő Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, 

Általános Iskola és Óvodában folyik. A Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Tamási 

Tagintézménye 32 település 38 intézményében látja el sokoldalú feladatát. A Tamási 

Kulturális Központ két tagintézménye, a Tamási Művelődési Központ és a Könnyü László 

Könyvtár.  

 

A művelődési központ helyet ad szakköröknek, kluboknak, civil szervezeteknek, működteti a 

mozit. Keretein belül amatőr művészeti csoportok is működnek (Pántlika Néptáncegyüttes). 

Ezen túl színházi előadásokat, koncerteket szervez. Az intézményhez tartozik a Tamási 

Galéria, ahol többek között Mednyászky, Borsos Miklós, Vasarely, Dali, Renoir képeiből 

láthatnak állandó tárlatot a betérők, Könnyü László családjának adománya jóvoltából.  

Emellett egész évben a képzőművészet csaknem valamennyi ágát érintő időszaki kiállítások is 

várják az érdeklődőket. A könyvtár nyitott kulturális intézmény, sokoldalú szolgáltatásai 

(kölcsönzés, számítógép-és internet használat, fénymásolás, nyomtatás) bevonzzák a 

használókat. A könyvtári rendezvények (író-olvasó találkozók, könyvbemutatók, irodalmi 

estek, ismeretterjesztő előadások, gyermekrendezvények, közösségi rendezvények) 

népszerűek a látogatók körében. A Tamási Helytörténeti Gyűjtemény – amelyet az intézmény 
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működtet - a város múltját, történetét, néprajzi hagyományait bemutató állandó kiállítása 

elsősorban a Múzeumok Éjszakája rendezvényeihez kapcsolódva bővül időszaki 

kiállításokkal. A közművelődési intézmények mellett, sok esetben azokkal együttműködve 

számos aktív civil szervezet alakítja a város kulturális és közösségi életét. A művészeti 

csoportok (fúvós zenekar, harmonika zenekar, népdalkör, néptánccsoport, kórus) fellépései 

mindig jelentős eseményei a településnek. Városunk büszkesége az 1962-ben alakult 

Csokonai-díjas és Tolna Megyéért-díjas Tamási Koncert-Fúvószenekar.  

Sok évtizedes hagyományai vannak a helyi sportéletnek, kosárlabda- és kézilabda csapat, 

kerékpáros egyesület, labdarúgócsapat, súlyemelő szakosztály, sakkcsapat, tenisz szakosztály, 

az atléták mind jelentős eredményekkel járulnak hozzá a város sportsikereihez. Tamási 

büszkélkedhet az ország legrégebbi, folyamatosan megrendezett lovasversenyével. Az 

augusztus 20-i rendezvényekhez kapcsolódó lovas napokon díjugratásban, kettes-, négyes- és 

pónifogathajtásban mérik össze tudásukat a versenyzők. A versenyszámok mellett csikós 

bemutatók, mazsorettek, kulturális műsorok szórakoztatják a városkörnyékről összegyűlt 

közönséget. 

A város életéről, az itt történő eseményekről a Tamási Táj című helyi újság, a Tamási Rádió 

és a Koppány Televízió tudósít rendszeresen. A városnak élénk testvérvárosi kapcsolata van a 

németországi Stollberggel, Wurzennel és Isernhagennel, a francia Montignivel, valamint  a 

lengyel  Suschy Lassal. A hivatalos látogatásokon felül rendszeresek az intézmények, 

elsősorban az iskolák közötti cserelátogatások. Egyre többen érkeznek hozzánk üdülési céllal 

is a partnervárosokból.  

Művelődéstörténet 
Tamási művelődéstörténeti vonatkozásait tekintve gazdag település, bővelkedik írói, művészi 

tehetségekben. A fürgedi születésű Vas Gereben (1823-1868) a Nagy idők, nagy emberek 

című művében a tamási erdő szépségének állít emléket. Róla nevezték el a tamási polgári 

iskolát, majd később a tiszteletére emeltek emlékművet a tamási Parkerdőben. Tamásiban 

született Túrmezei Erzsébet (1912-2000) diakonissza, költő, akinek számos verses - és 

elbeszélés kötete látott napvilágot. Fordított finn, német és angol verseket. Részt vett az 

Evangélikus énekeskönyv szerkesztésében. Halála után, 2000-ben a város önkormányzata 

emléktáblát helyezett el szülőháza helyén. 2014-ben pedig róla nevezték el a Tamási 

Kulturális Központ előtti teret. Cser László (1914-2004) jezsuita pap, író költő, akinek 

soraiban sokszor megjelenik a tamási gyermekkor emléke, 1939-ben Kínába ment misszióba. 
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Ott szentelték pappá. Jezsuita rendházakban tevékenykedett, összehasonlító 

irodalomtörténetet és újságírást oktatott. Később kanadai katolikus egyházközségekben 

teljesített szolgálatot. Nyugati magyar katolikus lapokban publikált. 2001-ben Tamási város 

díszpolgárává választották. Ugyancsak a település szülötte Könnyü László (1914-1992) író, 

költő, irodalomtörténész, akinek nevét a városi könyvtár viseli. 1949-ben vándorolt ki az 

Amerikai Egyesült Államokba, ahol próbálta feléleszteni a magyar kultúrát. 1978-ban ő 

adományozta a Tamási Galériának a már említett értékes képzőművészeti alkotásokat. Írott 

hagyatékának jelentős része a városi könyvtár gyűjteményét gazdagítja. A település kulturális 

életének kiemelkedő támogatásáért 1996-ban posztumusz Pro Urbe díjjal jutalmazták. 

Szülőháza helyén emlékhelyet alakítottak ki.  

Würtz Ádám (1927-1976) Munkácsy-díjas grafikusművész is itt született és itt lelt 

nyugalomra. Bravúros rajzkészségű, a linómetszés és a rézkarc terén jeleskedő grafikus volt, 

aki a magyar folklór motívumait szürreális elemekkel ötvözte. Ő tervezte meg a várossá 

fejlődött Tamási címerét. Kiemelkedőek a József Attila és Shakespeare műveihez készített 

grafikái, amelyek a művelődési központban illetőleg a könyvtárban láthatók. Szülőhelyén, 

Tamásiban lelt örök nyugalomra. Portréja, Kelemen Kristóf szobrászművész alkotása a tamási 

temetőben található. Szintén innét származik Gyenei Judit (1942-) szobrász, festő-és 

grafikusművész, a város több köztéri szobrának alkotója. A hagyománytisztelő, természetelvű 

szobrok mellett betonból, alumíniumból és üvegből is készít nem pusztán dekoratív, hanem az 

emberi lélek mélységeit is feltáró, elvont plasztikákat. 

Tamási nevezetességei 

Rozália kápolna (Szent Vendel szobra, kálvária szoborcsoport) 

Henyei kápolna 

Római katolikus templom 

Evangélikus templom 

Tamási Helytörténeti Gyűjtemény 

Présházmúzeum 

Hősök kertje 

Tamási parkerdő 

Tamási vadaspark 

Tamási termálfürdő 

Pacsmagi tavak 
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Épített örökségünk a kálvária dombon épült római katolikus Rozália kápolna, amely 

műemlék. Az egyhajós kápolna nyugati 

homlokzata előtt lévő torony osztópárkánya 

felett olvashatjuk az építési és felújítási 

évszámot. Az 1542-ben emelt gótikus kápolna 

szentélyének 18. századi bővítésével alakult ki 

mai formája, a torony1896-ban épült. 

Felújították 1974-ben. A kápolnában ma is 

tartanak szentmiséket. A kápolnakertben lévő 

Szent Vendel-szobor a 19. század első felében 

készült. A templommal szemben, a hegyoldalon 

érdemes megnézni a 18. századi kálvária 

szoborcsoportot. A Tamási határában fekvő 

középkori Henye falu szakrális építménye a 

Henyei kápolna. Klima György pécsi püspök 

engedélyével épült 1758-ban. 2008. szeptember 14-én, a kápolna búcsújának napján, a Szent 

Kereszt Felmagasztalásán ünnepelték a kápolna építésének 250 éves évfordulóját.  

A római katolikus templom középkori eredetű alapokra épült 1735 és 1745 között barokk 

stílusban.  Homlokzatát fülkeszobrok díszítik: Szent István, Szent Lőrinc, Szent László. A 

templom belsejében található rokokó főoltár 1776-ból való. A déli bejáratnál található 

szenteltvíz tartó egy középkori oszlopfőből készült. A keresztelő kút 1791-ből való. Írásos 

források támasztják alá, hogy a templom Anjou-kori átépítésekor megváltozott a templom 

védőszentje, Szent Tamás helyett szent István lett. A plébánia bejáratához vezető út mellett áll 

az 1883-ban közadakozásból készült Szentháromság szobor, melyet Gerendai Béla budapesti 

szobrász készített. A templomkertben egy 1889-ben állított kőkereszt és az 1806-ban Fligl 

András szobrászmester által készített Mária-oszlop található.  Az evangélikus templom 

tornyában 3 harang lakik. A harangok különlegessége, hogy mind a mai napig repülő nyelves 

módon szólnak. Három repülő nyelves harang esetében ez már rendkívül ritka az országban. 

A nagy- és a kisharangot Seltenhofer Frigyes Fiai öntötték Sopronban 1927-ben, a középső 

harangot Johann Kohl és Anton Litman öntötte Pesten 1794-ben. A templom orgonája 

műemlék.  
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A Tamási Helytörténeti Gyűjtemény a 

település történetéhez, néprajzához 

kapcsolódó muzeális értékű írott és tárgyi 

emlékeket őrzi.  A régészeti anyag 

kiemelkedő darabjai a középkori vár-és 

templomtéglák Szentmárton és Henye 

középkori környékbeli falvaiból, valamint 

újkori téglák a tamási vadászkastélyból és a 

vadaskert kerítéséből. A r. k. templom 

belsejében 1958-ban javítási munkálatok során a padozat alól egy négyzet alakú padlótégla 

került elő. A 18 x 18 cm nagyságú, vörös színű tégla egyik oldalán egyszerű címer látható. A 

címerképen hat függőleges, párhuzamosan álló, a tégla felületébe mélyedő csíkot – címertani 

nevén cölöpöt – fedezhetünk fel, közülük 3-3 azonos mélységű. Utóbbi arra mutat, hogy ezzel 

a megoldással azt akarták ábrázolni, hogy a tégla mintájául szolgáló, eredeti, színes címeren a 

cölöpök kétféle színűek voltak.  

A címerképben nem nehéz felfedezni a Tamási család vörös 

és aranyszínű cölöpökből álló címerét, amelyet több 

középkori pecsétről, címeres levélről is ismerünk. 

 A néprajzi terem a paraszti életmódhoz kapcsolódó 

mindennapi használati tárgyakat, valamint monogramos, 

évszámos vászon textíliákat mutat be a 19. század végéről. A 

Kapos-Koppány völgye jellegzetes színű, hímzésű féllepedői, törölközői, ingek, hímzett 

kendők, menyasszonyi ruha kerültek kiállításra. Ehhez kapcsolódnak a kenderfeldolgozás, a 

fonás, szövés eszközei. A Kapos-Koppány mente jellegzetes fejviselete, a pille, a katolikus 

menyecskék kontyra helyezett fejdísze. A gyűjtemény része néhány hímzéssel, gyöngyökkel, 

rátétekkel díszített csodaszép pille. A kismesterségek bemutatására került berendezésre egy 

kerékgyártó, kocsigyártó bognárműhely és egy kovácsműhely teljes berendezéssel.   A 

gyűjtemény legértékesebb darabja a tamási takácscéh korsója 1819-ből. Kialakításra került 

egy a szomszédos Pári község sváb kultúráját bemutató, és a tamási fafaragó beás cigányok 

életmódját bemutató kiállítás is. A folyosógalériában régi tamási képeslapokban 

gyönyörködhetnek a látogatók. Cser László, Könnyü László, Túrmezei Erzsébet emlékére 

egy-egy kiállítási tárló került berendezésre.  
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A Várhegyen található Présházmúzeum Tamási szőlő-és borkultúráját hivatott 

népszerűsíteni. Bemutatja a térség szőlőhegyekre jellemző építészeti stílusát, a szőlőművelés 

és borkészítés eszközeit, használati tárgyait. Közvetlen közelében áll Szent Donát, a 

szőlősgazdák védőszentjének szobra. A város üdülőterületéhez való közelsége miatt 

különösen nyaranta jelent vonzerőt a hazai és külföldi turistáknak a borkóstolóval egybekötött 

tárlatvezetés.  

2013. június 4-én avatták fel a Hősök kertjében a város legújabb köztéri szobrát, a Trianon 

emlékművet az I. és II. világháborús emlékművek szomszédságában, amelyet lakossági, 

illetve a városhoz kötődő 

vállalkozások adományaiból 

állítottak.  A márványból készült 

alkotás előoldalán a történelmi 

Magyarország térképe látható, 

hátoldalán a „Magyarország 

megcsonkítása” felirat olvasható. Az 

emlékmű Tajti Zoltán tamási kőfaragó 

műhelyében készült. 

A tamási Parkerdő a város határában a Gyulaji dámrezervátum bejáratánál fekszik. Mintegy 

40 hektáron. A területén 2,5 ha-on pihenő tó, mellette sportlétesítmény és játszótér 

helyezkedik el. A tó partján áll a Szent Hubertus kápolna. A csodálatos kápolna a Gyulaj Zrt. 

közjóléti beruházásaként, saját forrásból, a saját dolgozók kivitelezésben és összefogásával, a 

Zrt. munkatársa, Gál László erdőmérnök tervei alapján, többségében saját anyagból épült 

meg, különleges erdélyi stílusú medvegerezdes boronafal szerkezettel. Megtestesíti az erdők, 

a természeti környezet szeretetét és óvásának fontosságát. A Parkerdő kedvelt, sűrűn 

látogatott pihenőhely, az évente megrendezésre kerülő Trófea Vadgasztronómiai Fesztivál 

helyszíne.  A Parkerdőben található tanösvény 1,7 km hosszú. Az útvonal mentén 11 tábla 

hívja fel a figyelmet a világhírű Gyulaji erdő növény-és állatvilágára, a környék természeti 

értékeire. A termálfürdőhöz, illetőleg az üdülőtelephez való közelsége miatt a városban 

nyaralók is szívesen sétálnak a felújított kilátót is érintő tanösvényen.  

A tamási Vadaspark a Tolnai-hegyhát nagyvadjait, köztük az európai hírű gyulaji dámvadat 

mutatja be élményszerűen. Az erdei környezetben található vadasparkban több különleges, 

földbe süllyesztett les-kunyhót is kialakítottak, melyeket speciális üveggel láttak el, hogy a 
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vadak számára láthatatlanok maradjanak a látogatók, így közvetlen közelről csodálhassák meg 

a nagyvadakat. A vadaspark pihenő részében ismeretterjesztő táblákat helyeztek el, bemutatva 

ezzel erdeink növény-, és állatvilágát azok számára, akik mélyebb ismereteket szeretnének 

szerezni. A táblák a vadfajokat, a vadgazdálkodást, vadászati berendezéseket és azok 

nagyvad-gazdálkodásban betöltött szerepét mutatják be. A vadasparkban közel 50 

dámszarvas, gímszarvas, muflon és vaddisznó becserkelésén és megfigyelésén keresztül 

szerezhetnek felejthetetlen élményt az idelátogató családok, fiatalok és idősek egyaránt. 

Tamási legfőbb idegenforgalmi vonzerejét termálfürdője jelenti. Az 1960-as években 

geodéziai kutatás során hozták felszínre azt a meleg vizet, amelyre 1973-ban egy kis fürdőt 

építettek.  2011-ben egy hatalmas fürdőfejlesztésnek köszönhetően új, fedett épülettel, 800 

négyzetméter új vízfelülettel bővült a komplexum, így egész évben várja vendégeit „a 

csobbanók édenkertje”. A fürdő gyógyvize magas sótartalmú, alkáli-kloridos, hidrogén-

karbonátos gyógyvíz, mely összetételénél fogva végtagízületi, gerinc- és csípőízületi 

porckopásos elváltozásoknál, baleseti és ortopédiai károsultak utókezelésére alkalmas. Egy 

komplex 2-4 hetes fürdőkúra kedvezően elősegíti a betegek gyógyulását. A vidék kedvező 

éghajlati klímája, a termálfürdő nyugodt környezete, tiszta levegője kellemes pihenéssel, 

kikapcsolódással járul hozzá az itt eltöltött pihenéshez. A kültéri medencék mellett fedett, 

beltéri élménymedencék, Kneipp taposó, csúzdák és szaunavilág várja a fürdőzőket. 

A Pacsmagi tavak országos jelentőségű természetvédelmi 

terület, nemzetközi hírű vízimadár élőhely, mely Tamásitól 10 

km-re délkeletre a Koppány folyó völgyében található. Ennek a 

viszonylag érintetlen vízi élőhelynek a megközelítése nem 

egyszerű, a 65-ös úttól 4 km-es földút vezet ide, ami csak 

száraz időben járható. A terület a Koppány patak 

vízgyűjtőjéhez tartozik. A Pacsmagi-halastavak helyén 1932-ig 

főként répát termesztettek, ekkor kubikusokkal a löszre agyagos földet hordattak, s körgátas 

rendszert alakítottak ki, s a területet a Koppány folyó feltöltötte vízzel. A mesterségesen 

kialakított halastavak ideális élőhelyet biztosítanak a fokozottan védett vidrának, továbbá, 

mivel 50 km-es körzetben nem található hasonló adottságú terület, így vonzzák az erre 

átvonuló madarakat, például a tavaszi jégolvadás után récék ezrei érkeznek erre a tájra. Erdei 

iskola és madármegfigyelő tábor is működik itt. Kezelője a Duna-Dráva Nemzeti Park 

Igazgatóság. 



15 
 

Tamási térségének kiemelkedő látnivalói 

 

Ozora várkastélya 

Simontornya vára 

Gyönk német nemzetiségi tájháza 

 

Ozora reneszánsz várkastélya igazi különlegesség a hazai műemlékek közül. A kora 

reneszánsz építészet első magyarországi épülete. Építtetője Zsigmond király lovagja, Philippo 

Scolari, akit Ozorai Pipoként emlegetnek. Pipo a vidék urának leányát, Ozorai Borbálát vette 

feleségül. Várépítésbe kezdett úgy, hogy Olaszországból hozatott építőmestereket, 

kőfaragókat, s egy csöppnyi Itáliát varázsolt a tolnai dombok közé. 

 

 

 

A várkastély múzeumként várja a látogatókat. Megnézhető Pipo hitvesének, Borbálának 

hálószobája, a reneszánsz kandallós trónterem és a reneszánsz ebédlő. A vár felszentelt 

kápolnájában őrzik Szent György csontereklyéjét. A várkiállítás érdekessége a Zsigmond-kori 

fegyvermásolatokkal berendezett fegyverterem, valamint a 15. századi élményház és a 

reneszánsz konyha. Különleges látványosság az a szoborcsarnok, ahol híres itáliai mesterek 

(Donatello, Michelangelo, Leonardo) szobormásolatai tekinthetők meg. 

Simontornya vára az 1270-es években épült IV. Béla király engedelmével. Építtetője Simon 

alországbíró. Kezdetben a természetes vizekkel, mocsarakkal körülvett vár csak a toronyból 

állt. Emeletén a várúr lakott, ott helyezték el az őrséget is.  A földszinten a konyha és a 
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cselédség, a pincében a börtön kapott helyett. A névadó halála után a török időkig több főúri 

család birtokolta, a jutalmazások és kegyvesztések miatt gyakran cserélt gazdát. Ezen idő alatt 

az öregtoronyhoz palotaszárny épült és jelentős bővítésekkel, átalakításokkal reneszánsz 

stílusú várkastéllyá alakult. A palotaszárny földszinti termeiben állandó kiállítás mutatja be a 

vár történetét. Az északi szárny védőépületében az egykori lovagterem maradványai láthatók. 

Itt van elhelyezve a kőtár és a helyreállítás menetét szemléltető kiállítás.  A kaputorony 

emeleti szobája őrzi a vár legszebb kandallóját, amely egyedülálló a mai Magyarországon. 

Ilyen toszkánai eredetű kandallók álltak a budai és nyéki királyi palotákban és több más főúri 

várkastélyban. 

 

A palotaszárny első emeleti helyisége a reneszánsz korban három különálló részre tagolódott, 

ma azonban egyetlen nagy terem, melyet keresztablakok világítanak meg. A terem közepe 

táján kissé alacsonyabban, a középkori szinten feltárt és helyreállított egyik gótikus 

ikerablakot láthatjuk. Két oldalán a kőpadok is megmaradtak. Itt kapott helyet a "Nemesi 

ősgalériák Tolna megyében" című állandó kiállítás. A megyei múzeum tulajdonát képező 

képzőművészeti gyűjtemény nagy részét a főnemesi, köznemesi családi galériák, XVIII-XIX. 

századi arcképei alkotják. A legkorábbi datált kép Jeszenszky Antal ábrázolása 1746-ból.  

A vár egykori tulajdonosa, Styrum-Lymburg Károly gróf portréja a XVIII. század végéről 

nemcsak művészettörténeti szempontból jelentős. A portrék mellett ízelítőül a gyűjtemény 

néhány más témájú, főként XIX. századi festménye is szerepel a tárlaton. Az öregtorony 

második emeleti termét szintén egy helyreállított kandalló díszíti, melynek késő gótikus ízlésű 
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keretköveit a XVIII. században szétbontották és a terem déli ablakának lőréssé való 

átalakításához falazó-anyagként használták fel. Az öregtorony harmadik emelete a XVIII. 

századi erődítések alkalmával épült rá, eredetileg a gyulai és nagyvázsonyi várak tornyaihoz 

hasonló, lapos tetős, pártázatos kialakítású volt.  

A gyönki tájház  a protestáns vallású németek tárgyi 

kultúráját mutatja be. Az első szoba a két világháború 

közt élt emberek ízlésvilágát reprezentálja. A 

szekrényekben és ládákban a gyűjtemény viseleti 

darabjait helyezték el. A falakon fényképek, az 

asztalon biblia, énekeskönyv. A lakókonyha szekrénye 

és falitékája, az asztal paddal, szép csempéjű takaréktűzhelye (mely a hátsó szobát is fűtötte) a 

hétköznapokat idézi. A hátsó szobában a hímzett dísztörölközők és a gyöngyös főkötők szép 

sorozata látható. A folyosóvégén nyílik az eredeti használati tárgyakkal berendezett kamra. A 

polcokon szódás és befőttes üvegek, edények és egyéb konyhai használati eszközök vannak. 

Innen vezet lépcső a padlásra. Az egykori lakóházzal egy fedél alá épült istálló ma a 

kenderfeldolgozás eszközeinek tároló helye. A ház mögött sertésól áll. A telket lezáró löszfal 

üregeiben, melyből az építkezéshez kitermelték a földet, krumplispincét, borospincét és 

baromfi ólat, sütőkonyhát találunk.  

TAMÁSI ÉRTÉKTÁR 
A Hungarikum törvény megállapítja, hogy az összetartozás, az egység és a nemzeti tudat 

erősítése érdekében nemzetünk értékeit össze kell gyűjteni és dokumentálni. Örökségünket, a 

magyar kultúra évezredes értékeit,  a magyarság szellemi és anyagi alkotásait, ember alkotta 

és természet adta értékeit átfogó értéktárban kell összesíteni.  

A Könnyü László Könyvtár 2013-ban egy újabb kiegészítő feladatot kapott fenntartójától: 

szervezze a településen fellelhető nemzeti értékek azonosítását, hozza létre a településen 

fellelhető nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjteményt és küldje azt meg a megyei 

értéktárba.  2013-ban tehát megalakult a Települési Értéktár Bizottság, amelynek tagjai a 

könyvtár vezetője és dolgozói. E feladat illeszkedik könyvtárunk küldetéséhez: „...a könyvtár 

biztosítja az egyetemes, nemzeti, nemzetiségi és helyi kultúra közvetítését, közkinccsé 

tételét.” 

http://gyonk.hu/wp-content/uploads/2015/03/gyonki_tajhaz-01.jpg
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A könyvtár munkatársai számára a lokálpatriotizmus nagy érték, olyan vezérelv, amely a 

világot átjáró globalizációs hullám idején is elemi erővel hat.  Talán nem túlzás állítani, hogy 

az emberi és nemzeti kultúrát gazdagító helyi értékek és hagyományok feltárásában és 

közvetítésében a nemzeti és lokális öntudat erősítésében felbecsülhetetlen szerepe lehet és van 

a könyvtárak tevékenységének, azon belül is a helyismereti tevékenységének. Számunkra a 

lokálpatriotizmus érzésének és tudati tényezőinek ébren tartása, a nemzeti kultúra 

továbbviteléhez való hozzájárulás nem csak lehetőség, de hisszük: kötelesség.  

Fentiek szellemében kezdte meg munkáját a Települési Értéktár Bizottság. Első lépésként 

felhívást tettünk közzé a lakosság felé, mely szerint örömmel fogadunk javaslatot az értékek 

felvételéhez. A bizottság kategóriák szerint számba vette a város értékeit, ezt követően 

eldöntötte, melyek kerüljenek benyújtásra a Megyei Értéktár Bizottság felé. Folyamatosan 

készültek a javaslattevő adatlapok, amelyekhez indoklás és támogató levelek is kapcsolódtak.  

Az Értéktár Bizottság megalakulásától a 2015. évig 27 nemzeti értéket javasolt felvételre a 

Tolna Megyei Értéktárba, és ebből a bizottság 12 értéket vett fel. Az épített környezet 

kategóriába 6, a kulturális örökség kategóriába 3, az ipari és műszaki megoldások kategóriába 

1, az egészség és életmód kategóriába 1, a természeti környezet kategóriába 2 érték került. A 

27 érték összességében gyarapítja a települési értéktárunkat. A munka nem fejeződött be, a 

gyűjtés és a javaslatok fogadása folyamatos, sőt le is kerülhetnek a listáról olyan értékek, 

amelyek már nem felelnek meg a javaslattételben megfogalmazott indokoknak. 
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ÉRTÉKEINK A KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG KATEGÓRIÁBAN 
 

Cser László irodalmi hagyatéka (Tamási értéktár) 

Iglice Népdalkör (Tolna Megyei Értéktár) 

Markovics Gábor munkássága (Tolna megyei Értéktár) 

Pántlika Néptáncegyüttes (Tamási Értéktár) 

Szegedi Miklós hagyatéka (Tamási Értéktár) 

Tamási Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Tamási Értéktár) 

Tamási Örökség című helyismereti kiadvány sorozat (Tamási Értéktár) 

Tamási Présházmúzeum (Tamási Értéktár) 

Tamási takácscéh korsója (Tamási Értéktár) 

Evangélikus templom orgonája (Tolna Megyei Értéktár) 

 

Cser (Stockinger) László jezsuita szerzetes, pap, író, 

költő 1914. december 16-án született Tamásiban. 1933-

ban lett a Jézus Társaság tagja. 1939-ben Kínába ment 

misszióba. Előbb kínai nyelvet tanult, majd 1941-től 

hittant és latint tanított kínai gyerekeknek. 1945-ben 

szentelték pappá Sanghajban. 1949-ben a tiencsini 

francia jezsuiták egyetemén összehasonlító 

irodalomtörténetet és újságírást oktatott. 1949-1953 

között kanadai magyar egyházközségekben teljesített 

szolgálatot. 1955-ben az USA-ban telepedett le, ahol a 

Formos-ra menekült magyar jezsuita misszió prokurátora 

lett, közben három észak-amerikai angol plébánián lelkipásztorkodott. 2001-ben Tamási város 

díszpolgárává avatták. 

Nyugati magyar katolikus lapokban publikált. Számos útleírást, elmélkedést, vallásos cikket 

írt, de legmaradandóbb alkotásai versei. Filozofáló, intellektuális sorain is átüt a gyermekkor, 

magyarsága és a tamási otthon emléke. Személyes iratai valamint életművének egy része a 

könyvtár helytörténeti gyűjteményét gazdagítják. Cser László fiatal kora óta távol élt 
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hazájától, de mindenütt magyar íróként, magyar költőként, a körülötte élő magyarok 

lelkesítőjeként tevékenykedett. Haláláig elkísérte a magyar föld és szülőhelye, Tamási 

szeretete és emléke. Írói, költői munkássága a magyar katolikus irodalomban jelentős értéket 

képvisel. 

Az Iglice Népdalkör 1997 óta rendszeres részvevője nemcsak a városi rendezvényeknek, 

hanem a különféle népzenei találkozóknak és versenyeknek is. Minden esztendőben sikeresen 

szerepelnek a Tolna Megyei Cinege Népdaléneklési Versenyen. Országos minősítés keretében 

két alkalommal is arany fokozatot értek el. A helyi népdalkincs mellett szívesen énekelik a 

magyar népzenei dialektus minden területének dalait. Hatékonyan segítik az autentikus 

magyar népdalkincs megőrzését és népszerűsítését, ezen belül a helyi és tájbeli népdalkincsét 

is. A város számára különösen fontos ez utóbbi feltárása és minél szélesebb körben való 

ismertté tétele. Együttműködnek a helyi citerások és néptáncosok csoportjaival. Lelkes és 

magas színvonalú tevékenységükkel jelentős mértékben hozzájárulnak a Tolna megyei 

kulturális szellemi örökség védelméhez.  

 

 

 

A Markovics Gábor által vezetett fúvószenekar minőségi 

produkcióival és sikereivel Európa és Magyarország számos 

fesztiválján öregbítette Tamási és Tolna megye hírnevét is. A 

térség német kisebbsége révén a megye kiemelkedő 

kulturális értéke a fúvószene, amely általuk is őrzi 

színvonalát. Markovics Gábor ének-zene szakos tanárként 

1986-ban diplomázott, majd egy évre rá harsona szakos 
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zenetanári oklevelet is szerzett. Tanulmányait befejezve Tamási város zeneiskolájában 

helyezkedett el. Napjainkban az intézmény igazgatója. Karnagyi tevékenységét következetes, 

magas színvonalú munka, igényesség és precizitás jellemzi. 1994-ben egyik létrehozója volt a 

településen a Fúvószenekarért Alapítványnak. Rá két évvel alakult meg a Fúvós Egylet, a 

város legjelentősebb kulturális civil szerveződése. Karnagyuk jelentős szerepet vállalt a helyi 

művészeti élet egészének fejlesztésében. 

 

A Pántlika Néptáncegyüttes lehetőséget ad a helyi gyerekek, fiatalok és felnőttek számára, 

hogy magas színvonalon ismerkedjenek meg a népi kultúrával és a Kárpát-medence 

néptáncaival, népdalaival. Fontos az együttes közösségformáló ereje. Az együttes 2003 őszén 

alakult. Célja a népi kultúra erősítése, ezen belül a néptánc hagyományainak megőrzése, 

értékeinek ápolása és megújítása. Az együttes csoportjai a Kárpát-medencében fellelhető 

táncok elsajátításával foglalkoznak. Ezek az ismeretek alapul szolgálnak a különböző 

táncdialektusok megismeréséhez, koreográfiák elkészítéséhez, és azok színpadi 

megjelenítéséhez. Az együttes jelenleg öt korosztály szerint elkülönülő csoportból áll. A 

legkisebbek a magyar népi kultúrában megtalálható gyermekjátékok megismerésével és 

megtanulásával néphagyományokon alapuló játékos, táncos nevelést kapnak. A fiatal 

korosztálynál nagy hangsúlyt fektetnek az improvizáció, mozgáskultúra, tér-, forma-és 

stílusérzék fejlesztésére. A felnőtt csoport célja a hagyományok megőrzése, ápolása, 

továbbadása.  
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Szegedi Miklós autodidakta fényképész, 

de a szakma igazi mesterévé vált. 

Évtizedeken keresztül fotózta, filmre vette 

a város életének fő eseményeit, épületeit, 

üzemeit. Nagy utazásokat tett a világ 

különböző tájain. Az európai országokon 

kívül járt Törökországban, Egyiptomban, 

Kenyában, Japánban, Nepálban, Indiában. 

Utazásairól vetített képes 

élménybeszámolókat tartott. Fotóiból több 

kiállítás nyílt a helyi művelődési házban. 

Életműve, amely papír alapú fotókból, negatívokból, diákból és különféle szélességű 

mozgófilmekből valamint fotózás és filmezés korabeli eszközeiből áll, a helytörténeti 

gyűjteményt gazdagítja. A hagyaték több évtized képes dokumentumait tartalmazza a város 

életéből, ezért helytörténeti szempontból kiemelt jelentőségű. A fotón Szegedi Miklós a város 

jelenlegi Présházmúzeuma előtt látható.  

Tamásiban immár 140 éve működik az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület, amely a térség 

tizenhat településén élő mintegy huszonötezer 

ember biztonságát szolgálja. Az önkéntes 

tűzoltók társadalmi munkában végzik 

tevékenységüket. Különleges, összetartó 

társaság a tűzoltóké, ami még a határokon túl is 

jó kapcsolatokat teremt, ráadásul a hivatás iránti 

szeretet öröklődik. Tamásiban van olyan család, 

ahol már az ötödik generációnál tart a 

hagyomány. 

Tamási többször leégett a XVIII. században, s 

ezek a tüzek arra ösztönözték az elöljáróságot, 

hogy a fejlettséghez mérten védekezni 

kezdjenek. 1852-ben vásároltak felszerelést, 

amely 2 szekérfecskendőből, 2 létrából és 2 csáklyából állt. A Magyar Királyi 

Belügyminisztérium 1869-ben körlevélben hívta fel a figyelmet arra, hogy ahol kivitelezhető 

létesítsenek tűzoltó egyleteket. A tamási vezetők körében ez sem hozott eredményt, 5 évnek 
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és egy újabb tűzvésznek kellett eltelnie a konkrét cselekedetig. 1874. október 16-ai keltezéssel 

elkészült a Tamási Tűzoltóegylet első alapszabálya, október 28-án megtörtént az államtitkári 

ellenjegyzés is, így hivatalosan ettől az időponttól – a megyében negyedikként – működött a 

Tamási Önkéntes Tűzoltóegylet. Az egyesület 64 működő és kb. 40 pártoló taggal kezdte meg 

működését. Az egyesület 1880-ban tagja lett az Országos Tűzoltószövetségnek, 1893-ban 

pedig a Tolna megyei Tűzoltó Egyesületek Szövetségének. A nemrégiben felavatott Szent 

Flórián szobor a tamási tűzoltók hősiességére is emlékeztet. 

 

2009-ben Tamási Város Önkormányzati 

Képviselő-testülete, a Könnyü László Városi 

Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény és a 

Tamási Helytörténeti Alapítvány pályázatot 

hirdetett Tamási település történetének 

feldolgozására: bármely korszak politikai, 

gazdasági, oktatási, kulturális, közművelődési, 

egészségügyi, igazságszolgáltatási területéről, 

hivataláról, intézményéről, vállalatáról, üzeméről, fontosabb vállalkozásairól, jelesebb 

személyiségéről elkészített írott tanulmány elkészítésére. A mindenkori 1. helyezést elért 

dolgozat pedig megjelentetésre kerül a Tamási örökség című helyismereti sorozatban: 

ezzel is ösztönözve, illetve segítve a pályázót a publikáció nyomdai megjelentetésében és 

annak népszerűsítésében. A sorozat mindegyikét angol és német nyelvű rezümé zárja. A 

sorozat szimbóluma az illír sáfrány lett, hisz ez az unikális növény hazánkban kizárólag a 

közeli gyulaji erdő gyertyános tölgyeseiben fordul elő. A sorozatban a következő kötetek 

láttak napvilágot:  

 Kurdi Tibor: Présház és pince a Várhegyen: A szőlőhegy, az építészet és a gazdálkodás egy 

várhegyi présházpincénél (2010) 

 Balázs Kovács Sándor: Újévtől szilveszterig: A jeles napokhoz fűződő népszokások és hiedelmek 

a Kapos mentén (2011) 

 K. Németh András: Haza a múltban: Szemelvények Tamási újkori történetéből (2012)  

 Örményi János: Mozaikok a tamási külterületi iskolák történetéből (2013) 

 Borsi Ferenc: Tamási citerák (2014) 

 Dencz Zsuzsanna: „Embernek lenni mindég, minden körülményben.” (2015) 
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A présházmúzeumot meghatározza 

az a néprajzi építészeti kategória, 

melybe a legtöbb tamási szőlőhegyi 

présház és pincetípus – így ez is 

tartozik. A Magyar Néprajz 

besorolása szerint e gazdasági 

épületegyüttes a felszíni 

szőlőfeldolgozó és földalatti bortároló 

építmények rendszerébe, a présház 

lyukpincék csoportjába sorolandó, mely tömésfalból és vályogtéglából áll. Pincéje löszpartba 

vájt, épített téglaboltozatú. Tamásira jellemző felosztása a szoba-feldolgozó-pince hármas 

egysége, mint szőlőfeldolgozó és bortároló gazdasági épület együttes. 1910 és 1915 között 

épült. A tamási Könnyü László Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény, a Tamási 

Helytörténeti Alapítvány és a T-Mobile Magyarország Kft. közös, sikeres együttműködése 

tette lehetővé, hogy a présház felújításra és helytörténeti célra felhasználásra kerülhessen.  Így 

a présház szobája az egykori szőlőművesek, présházak bútorainak megfelelően sarokpaddal, 

asztallal, székekkel, konyhai eszközök szekrényével, fekvőhellyel, a mindennapi élet 

tárgyaival lett berendezve. A feldolgozó helységben kerültek elhelyezésre a szőlőművelés 

munkaeszközei, a szüreti faedények, a borkészítés tárgyai a szénkénegezőktől a permetezőkig. 

A 9 méter hosszú, téglaboltozatos pince tágas teret biztosít a bortárolás régi eszközeinek, a 

boroshordóknak, fejtőedényeknek. A Helytörténeti Gyűjtemény és a Helytörténeti Alapítvány 

céljainak megfelelően, fontosnak tartotta e ritka néprajzi és építészeti emlék megóvását, 

megőrzését, ezzel is emelve a tájegység borkultúrájának sokszínűségét. 

 

2004-ben ajánlották fel megvételre Endrei Walter 

ipartörténész hagyatékából Tamási városának a 

takácscéh 1819-ben készült korsóját. A megyegyűlés 

1720-ban hagyta jóvá a takácsmesterek céhalapítási 

kérelmét. 1830 táján a tamási takácsok létszáma (30 fő) 

felülmúlta az összes többi mesterember számát 

együttvéve. A céhek egyesületi tevékenységüket 

szigorúan szabályozott keretek között végezték. Ezeknek 

különféle tárgyi és írásos kellékei voltak. Előbbiek közül 
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a legfontosabbak a céhkorsók. A rendszerint évszámmal és feliratokkal ellátott lényegében 

nagyméretű boroskancsók a fazekasmesterek legkiemelkedőbb termékei közé tartoztak, 

minden esetben egyedi megrendelésre készültek. Ebből öntötték a bort a céh összejövetelein, 

ünnepségein, így mesterválasztáskor, az inas felszabadításakor, a legény- és 

mesteravatásokon. A céhkorsó a tagság összetartozását, társas szellemét jelképezte. 

A tekintélyes méretű, 38,5 cm magas, korongon készült zöld ólommázas agyagedény 

jellegzetes képviselője a céhkorsónak. Plasztikus díszítésének legfontosabb elemei a 

takácsmesterség stilizált eszközei: szövőkeret és vetélő. Az edényen szép virágtő is látható. A 

hasán elhelyezett bekarcolt felirat részben az edény erős kopottsága miatt, részben a korabeli 

írásmód miatt nehezen olvasható. A céhek megszűnésekor a céhes emlékek nagy része 

megsemmisült. Különösen igaz ez Tamásira és környékére. Így különösen féltett kincs a 

céhkorsó és céhpecsét. 

 

A város evangélikus templomát gazdagítja a Dél-

Dunántúl egyik legrégibb, ma is működőképes 

orgonája, amely a kutatások szerint a 16. század 

utolsó éveiben készülhetett. 2007-ben 

nyilvánították műemlékké, a város sorban második 

műemlékeként felbecsülhetetlen értéket képvisel 

nem csak az itt élők számára. Az öt sípsoros 

orgonát annak idején Jankó János kaposvári 

plébános vásárolta Szigetváron a kaposfüredi 

katolikus templom részére akkori 70 forintért. 1783. 

július 29-én szállították a somogyi településre. Onnan ismeretlen időpontban, a múlt század 

fordulója előtt került át a tamási evangélikus templom tulajdonába. Az első tamási 

evangélikusok Sárszentlőrincről 1831-ben települtek át a városba. Nevezetes orgonájuk 

eredeti állapotában maradt a jelenre. Barokk hangképe és billentyűzete lehetővé teszi a 

középkori orgonairodalom ritkaságainak előadását is. 
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ÉRTÉKEINK AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET KATEGÓRIÁBAN 

Dorombosi földvár (Tamási Értéktár) 

Eszterházy vadászkastély (Tolna Megyei Értéktár) 

Henyei kápolna (Tolna Megyei Értéktár) 

Mária szobor (Tolna Megyei Értéktár) 

Katolikus templom (Tolna Megyei Értéktár) 

Rozália kápolna (Tolna Megyei Értéktár) 

Szent Hubertus kápolna (Tamási Értéktár) 

Würtz Ádám szülőháza (Tolna Megyei Értéktár) 

 
Wosinsky Mór 1891-ben így írt: „...Dorombos nevű hegy orom, mely még jól felismerhető 

hogy sánczokkal van környezve." Megfigyelései szerint a sáncárokkal körülvett fennsík 196 

m hosszú és 28 m széles. „A védmű fennsíkjáról 22 m mély, meredek part nyúlik a körben 

futó 13 m széles sánczárokba. Innét ismét meredek lejtő nyúlik le messzire a völgy aljáig. 

Három oldalról mély völgy határolja a védművet, déli oldalán pedig egy 18 m széles bevágás 

választja el a keskeny hegygerincz többi részétől. E mély bevágás képezi egyszersmind a 

földvár déli sánczárkát." 

Tamási monográfusa, Papp István szerint a korai vaskorban két földvár is épült Tamásiban, 

közülük a dorombosit a megye legépebb földvárának nevezte. Csalogovics József 1934-ben 

kutatott a földvárban, a leletek alapján megállapította, hogy a várat a korai vaskorban, Kr. 

előtt 700 körül építették. Patek Erzsébet - a Wosinsky által összegyűjtött leletek alapján 

feltételezi, hogy a földvárat a fiatalabb urnasíros kultúra építette, és csak rövid ideig volt 

lakott, a Hallstatt kultúra kezdetéig. Torma István 1974-ben a dunántúli mészbetétes kultúrába 

sorolható edénytöredékeket gyűjtött itt. A kutatások alapján a Dorombos erődítését a középső 

bronzkorban, a dunántúli mészbetétes kultúra idejében készítették. Fontos, hogy Dorombos 

őskori földvára ne merüljön feledésbe, régészeti lelőhelyként még számos információval 

szolgálhat Tamási múltjáról. 

A vadászkastélyt Eszterházy Miklós herceg építtette 1777 és 1779 között barokk stílusban. 

Felújítására az 1980-1990-es években került sor. Parkját pilléres kerítés határolja körül, 

kovácsoltvas kapun lehet bejutni. A kertben szabadon áll a négyzetes alaprajzú, zárt udvar 

köré épített kastély. Két U-alakú szárny összekötésével zárja a belső szabad teret, az egyik 
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emeletes, a másik földszintes. Az eredetileg egészében földszintes vadászkastélyt 1817-ben 

bővítették részben emeletesre. A főhomlokzata héttengelyes, középtengelyében található a 

kőkeretes kapu. Az udvar felől a földszintes szárny előtt kosárívekben nyíló, mellvédes tornác 

fut. A földszinten különféle boltozatú mennyezetek váltakoznak, az emeletes rész felső szintje 

síkmennyezetes. A folyosót kelheimi kőburkolat borítja. Az északnyugati szárny egyik 

helyiségében Friedrich Roth és Franz Meyer által festett copf stílusú falikép maradt ránk az 

1779-es esztendőből.  

 

 

Tamási határában feküdt az elpusztult középkori Henye falu. A nevét a településről kapó 

köznemesi család tagjai többször említést kapnak a környék történelmében. A falu a török 

időkig volt lakott. Egykori középkorból származó templomának maradványai kétszáz évvel 

ezelőtt még láthatóak voltak. 

Az ásatások alapján feltételezhető kis 

templom román alapokra épült. A mai 

henyei kápolnaként ismert épület 1758-

ban épült Klima György pécsi püspök 

engedélyével. Felújítása 2008 

augusztusára, a kápolna fennállásának 250. 

évfordulójára fejeződött be. Az 1970-es 

évekig minden vasárnap miséztek itt, ma 

már csak évente egy alkalommal, mindig szeptemberben tartanak itt szentmisét a kápolna 

búcsújának napján, a Szent Kereszt Felmagasztalása ünnepén. Stílusa alapján feltételezhető, 

hogy a szőlőhegyi szakrális építmények egyik utolsó darabját tisztelhetjük benne. 
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A Mária szobor immár több mint kétszáz éves. Ez volt a település első köztéri szobra. 

Alapkövét 1806. július 28-án tették le, és abban az évben november 5-ére készült el. Tamási 

polgárosodásának egyik meghatározó eseménye volt az átadása. Ma is szorosan hozzátartozik 

a vallásukat gyakorlók életéhez. Eredetileg a város Kossuth terén állt, majd onnan az 1957-es 

esztendőben áthelyezték a templomkertbe, azóta ott látható. Fligl András szobrászművész 

alkotása. Szerepel az országos műemléki jegyzékben.  

Az önkormányzat támogatásából, valamint a lakosság és a Tamásiból elszármazottak 

közadakozásából Koppán Zsolt és Ludányi Gábor restaurátor-művészek 2008-ban újították 

fel. Az egyházközösség tagjai a díszkerítés felújításával és a szobor környezetének 

kialakításával járultak hozzá a városuk eme nevezetességének megszépüléséhez. 

 

 

A Nagyboldogasszonyról elnevezett templomot, amely barokk stílusú, 1735-ben kezdték 

építeni, és a munkálatok tíz éven át tartottak. Az épület szabadon áll, lépcsősoron lehet hozzá 

feljutni, a kertje téglakerítéssel kerített. Kialakítása egyhajós, a szentély, amely félkörívben 

záródik, a hajónál keskenyebb. A torony szoborfülkéjében Szűz Mária szobra áll, a torony 

melletti homlokfalak fülkéiben Szent Lőrinc, valamint Szent István vértanú szobrai, az 

oromfalakon Szent István és Szent László királyoké. Bent a szenteltvíztartót a középkori 

templom fennmaradt oszlopfőjéből alakították ki. Az orgonakarzat pilléres, falazott, 

homlokfala hullámíves. A berendezés zöme a 18. század második feléből való. A baldachinos 

főoltár még az építés korából származik. A templom főhomlokzata előtt a kertben kőkereszt 

áll, rajta korpusszal, előtte Mária alakjával. Az alkotás 19. század végi. 
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A Kálvária-kápolnaként is ismert Rozália kápolna a Tamási és Hőgyész közötti közút 

oldalában a Nagyhorhos út alatti dombon szabadon áll. Az egyhajós kápolna 1742-ben épült 

barokk stílusban a korábbi, 16. századi elődje szentélyének a bővítésével. 1896-ban a 

homlokzata elé kis tornyot emeltek.  Felújítására 1974-ben került sor. A szentélyt a hajónál 

keskenyebb, kontyolt nyeregtető fedi. A torony párkánya fölött évszámok olvashatók, az 

építés és a felújítás esztendejét rögzítik. A bejárat a főtengely vonalában nyílik. A hajó 

mennyezete fiókos dongaboltozatos, a szentélyben félkupola található. Az oltárkép a 18. 

századból származik. Az épület tágabb környezetében több szobor is látható. Közvetlenül 

mellette áll Szent Vendel kőszobra. A szemben lévő domboldalon pedig 18. századi mészkő 

Kálvária-szoborcsoport küzd az időjárás viszontagságaival.  

  

 

2012. szeptember 22-én a tamási parkerdőben felavatták és megáldották a Gyulaj Erdészeti és 

Vadászati Zrt. által épített Szent Hubertus-kápolnát. A kápolna a Gyulaj Zrt. közjóléti 

beruházásaként, saját forrásból, a saját dolgozók kivitelezésében és összefogásával 

többségében saját anyagból épült meg Gál László erdőmérnök tervei alapján. A kápolna 

építésének célja, az erdészek és a vadászok természethez való viszonyának megtestesítése, a 

természetes tájjal, az erdővel és annak minden alkotóelemével való gazdálkodás lelkületének 

megjelenítése. A Gyulaj Zrt. biztosítja a kápolna állandó jellegű teljes jogú használatát a 

Katolikus Plébánia részére, de más történelmi egyházak is igénybe vehetik. 

Szent Hubertus a vadászok, erdészek, lövészcéhek védőszentje, aki kb. 705-727 között Liége 

városának püspöke volt. A 15. században keletkezett legendája szerint egy vadászaton 
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megjelent előtte egy szarvasbika agancsai között fényes feszülettel és egy égi hang 

figyelmeztette arra, hogy életvitele rossz. Ezután remete lett, majd püspökké szentelték. 

 

A Szent Hubertus tiszteletére állított kápolna megtestesíti az erdők, a természeti környezet 

szeretetét és óvásának fontosságát is. Az idő és a világ állandó változásai közepette segít 

megtalálni azt, ami állandó: az örök emberi értékek, magyarságunk, nemzettudatunk, 

összetartozásunk érzete, továbbá a teremtett világ és benne minden élő tisztelete, gondozása, 

őrzése. Építése jelentős emberi összefogásról tesz bizonyságot, az erdélyi medvegerezdes 

boronafal szerkezet pedig szemet gyönyörködtető látványt nyújt a festői környezetben. 

Würtz Ádám szülőháza és benne a kis emlékszoba országos 

szinten is jelentős értéket képvisel, hiszen majd mindnyájunk 

kezében több olyan könyv is forgott, forog, amelynek míves 

illusztrációit ő készítette. „Rajzolok, tehát vagyok, mondhatom, 

mert mióta emlékezni tudok, mindig rajzoltam.” Würtz Ádám 

Munkácsy Mihály-díjas képgrafikus, festőművész, érdemes 

művész, Andersen-díjas könyvillusztrátor nyilatkozott így 

magáról egy alkalommal. Az 1994-ben elhunyt művész 1927-

ben Tamásiban látta meg a napvilágot. Szülőháza ma is a 

Würtz család tulajdonában van, és csaknem eredeti formájában 

áll. Halála után szobáját a család emlékszobává alakította át. 

Az eredeti berendezés mellett szerény kiállítás is megtekinthető az alkotásaiból. Az 

emlékszoba előzetes bejelentkezéssel látogatható. A teljes épületet és utcai kerítését is helyi 

védelem alá állította a város önkormányzata. 
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ÉRTÉKEINK A TERMÉSZETI KÖRNYEZET KATEGÓRIÁBAN 
 

Gyulaji erdő (Tamási Értéktár) 

Gyulaji dám (Tolna Megyei Értéktár, kiemelkedő nemzeti érték) 

Pacsmagi tavak (Tolna Megyei Értéktár) 
 

Az erdő egy része a Gyulaji vadrezervátum, amely Tamásin kívül gyulaji, kocsolai és regölyi 

területeken nyugszik. Az erdőterület gerincét alkotó tamási erdő múltbeli gazdálkodásának 

története szorosan az Eszterházy hercegi család történetével kapcsolódik össze. A mai Gyulaj 

Erdészeti és Vadászati Zrt. Tolna megyében huszonháromezer hektárnyi állami erdő területén 

gazdálkodik. Három erdészete működik, amelyek különböző természeti adottságokkal 

rendelkeznek. Ezek között meghatározó jelentőségű a Tamási melletti erdővidék. A 

legfontosabb állományalkotó fafaj a cser és az akác. A legnagyobb értéket az erdők zömét 

képező cseres-tölgyes képviseli. A zárt vadrezervátum területén horgásztó is található. A tó 

partján levő füves terültekre kijárnak az erdő vadjai, köztük a világhírű dámok legelni. 

Esténként vaddisznó családok járnak a közelbe turkálni. 

 

 

 

Magyarországon a dámszarvas (Dama dama) az egyik legfontosabb nagyvadfajunk. Európai 

és nemzetközi viszonylatban az agancsosok közül a gímszarvas után a leginkább keresett 

vadászzsákmány. A kontinens egyik leghíresebb dámszarvas-állománya él a Gyulaji 
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Vadrezervátum erdeiben, a hajdani Eszterházy-birtokon. A jelenlegi világranglistán az első 

ötven trófea hatvan százalékát a magyar dámlapátok teszik ki, amelyeknek jelentős része 

innen származik. A gyulaji területen elejtett bikák mennyiségileg és minőségileg is 

kiemelkednek. A 18. század végi leírások így jellemzik a vadászterületet: „…Miklósvár 

Angliában, Franciaországban, s Koronás Fejedelmünk birtokaiban ismertesb hazánk sok más 

városainál, mint hogy itt több vadászat kedvelő külföldi Méltóságok számos cselédekkel 

megjelennek; s kétség kívül Miklósvára hírét mindenfelé elhintik.” A Tolna Megyei Értéktár 

Bizottság 2016-ban a Gyulaji dámot kiemelt megyei értéknek, azaz Tolnaikumnak 

minősítette. 

 

A Pacsmagi tavak megközelítése nehézkes, valószínűleg ennek is köszönheti fennmaradását 

a csodálatos vízi élővilág. A vízszabályozási munkák idején a tavaktól nyugatra jelentősen 

megemelkedett a talajvízszint, így a szántókat mocsaras rétek szorították ki. Egyre nagyobb 

területet vett birtokába a gyékény, a nád, a sás. A védett növények közt említendő a bíboros 

kosbor és a Sadler-imola. A viszonylagos háborítatlanság 170 fajt elérő madárfaunának 

biztosít költő- és fészkelő-helyet. A legjelentősebb a cigányrécék állománya. Az 1-es számú 

tó nádszigete jelentős nagyságú gémtelepet rejt.    

 

 

 

A közel 70 hektáros nádszigetet már március elején birtokba veszi a fészkeléshez készülő 45-

50 pár nagy kócsag (Eretta alba) és a 20 pár szürke gém (Ardea cinerea). A nádasban 

fészkelő szürke gém igazi ritkaságnak számít, mivel ezek elsősorban ártéri erdők magas, öreg 
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fáin raknak fészket. A gémek táplálékának nagy részét a gazdálkodó számára értéktelen 

halfajok, a felszín közelében úszó keszegfélék alkotják, de az elpusztult pontyokat, kárászokat 

is  elfogyasztják. A tavasz folyamán még megérkezik a rendszeresen itt költő 45-50 pár 

bakcsó (Nycicorax nycticorax), mintegy 15 pár törpegém (Ixobrychus minutus), 3-5 pár kis 

kócsag (Egretta garzetta), 3-4 pár vörös gém (Ardea purpurea) és az üstökösgém (Ardeola 

ralloides) is. A kanalasgém (Platalea leucorodia) a gémtelep ritka vendége, a bölömbika 

(Botaurus stellaris) viszont annál gyakoribb. Jellegzetes mély, búgó hangját gyakran hallani a 

tavak partján sétálva. A területnek kiemelkedő szerepe van a madárvonulásban is. A folyót 

kísérő nedves kaszálókon rendszeres fészkelő az európai „vörös könyves” haris, a réti 

tücsökmadár, a sárszalonka, a nagy kócsag, a bakcsó, a szürke gém. A madarak mellett jól 

megél itt a vidra, és gyakori a hermelin is. 
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ÉRTÉKEINK AZ IPARI MEGOLDÁSOK KATEGÓRIÁBAN 
 

Cserénygáti vízimalom (Tolna Megyei Értéktár) 

Huth család szíjgyártó műhelye (Tamási Értéktár) 

Rittinger féle tutyiműhely (Tamási Értéktár) 
 

A vízimalom a város szélén, a központtól mintegy két kilométerre déli irányban szabadon áll 

az 1912-es esztendő óta a Cseringát patak mellett egy ligetes területen. A jelenlegi malom 

helyén Kovács Imre fabódés vízimalma már az 1800-as évek végén állt. A helyére épült 

nyeregtetős épület alaprajza téglalap. Kétszintesre emelték, az egyik oldalához félnyeregtetős 

melléképületet is húztak. A főépület homlokzatait téglából falazott párkányok és tégla 

keretelésű, szegmentíves ablakok és ajtók törik meg. Mindkét épületben gerendás 

famennyezet található. Ha szükséges volt, gépi meghajtással is tudták üzemeltetni, a 

melléképületben állt a gépterem. Alapvetően azonban vízimalomként funkcionált. A vízierő 

négy hengerszéket, egy darálót és egy koptatót tudott működtetni. Berendezését 1952-ben 

elszállították a helyszínről. Az objektum ipartörténeti műemléki védettséget élvez. 

Megérdemelné megmentését.  

 

 

A Huth-féle szíjgyártó műhely a tradicionális családi szíjgyártásnak és egy ma már ritka, de 

ősi népi mesterségnek a hagyományait, szerszámait és termékeit őrzi. 
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A szíjgyártás Tamásiban 1887 óta a Huth család 

nevéhez fűződik. Huth János 1887-ben költözött 

Tamásiba, így lett a helyi ipartestület tagja. Mesterségét 

a céhes rendszerben tanulta, azt vándorlással mélyítette 

el. 1938-ban Debrecenben kongresszusi oklevelet kapott 

kiállított szerszámaiért. Fia, Huth Márton 1921-ben lett 

önálló iparos és 1967-ig, haláláig dolgozott 

szakmájában. A sütvényi ménes szállítói voltak, de a 

környék egyéni gazdaságainak is készítettek 

szerszámokat. Az évi kvantum 1937-ben 300-350 pár 

szerszám volt. 1939-ben Huth Mártont behívták 

katonának, fia ifj. Huth Márton, aki akkor inaséveit töltötte, egyedül maradt a segédekkel. Ő 

a háború után tett mestervizsgát. 1947-ben már kiállításon szerepeltek munkái, s a 

Földművelési Tanács első helyezését kapta. Szerszámai itthon is, külföldön is ismertek és 

keresettek voltak, állandó résztvevője volt az országos vásároknak, a szilvásváradi, 

kecskeméti, nagyvázsonyi és tamási lovasnapoknak. Fia, Huth Zoltán 1970-ben tett 

szakmunkásvizsgát, s vele már a negyedik nemzedék őrzi, műveli e több évszázados 

mesterséget. 

A tutyi gyapjúból két 

tűvel kötött, kérgetlen 

papucsféle. Van vidék, 

ahol pacskernak 

hívják, van, ahol 

mamusznak nevezik. 

Az 1920-as évektől 

1991-ig Tamásiban 

működött a híres Rittinger-féle tutyiműhely. 2012-ben visszakerült a városba az addig az 

óbudai Goldberger Textilipari Gyűjteményben megőrzött, az egyik legtovább működő hazai 

textilmanufaktúra. Innentől a gépeket, valamint a gyártás folyamatát bemutató makettet, és a 

tutyikból álló válogatást a tervek szerint a tamási helytörténeti gyűjtemény részeként állítják 

ki. A családi vállalkozás a 19. századra nyúlik vissza, Rittinger János 1868-ban az Osztrák-

Magyar Monarchia közös hadseregében kezdte harisnyakötőként, később lett önálló iparos 

mester. A népszerű lábbelit a Felvidéktől Horvátországig keresték. A jellemzően sváb 

lábbelihez használt posztót szintén a tamási műhelyben állították elő. 
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 ÉRTÉKEINK AZ EGÉSZSÉG ÉS ÉLETMÓD KATEGÓRIÁBAN 
 

Csurgó Sándor munkássága (Tamási Értéktár) 

Tamási gyógyvíz (Tamási Értéktár) 
 

Csurgó Sándor több mint 30 éve foglalkozik 

természetgyógyászattal - ETI által minősített 

természetgyógyászati, nemzetközi homeopátiás 

és életmód tanácsadói bizonyítványa van -, 

elsősorban fitoterápiával, továbbá keleti 

gyógymódokkal (japán masszázs, akupresszúra, 

elektroakupunktúra, moxaterápia), illetve 

mágnesterápiákkal, frekvenciagenerátoros 

kezelésekkel, manuálterápiával  (például 

reflexológia) dolgozik. 

Végez gyógyíthatatlannak tartott betegségek tünetenyhítését célzó kezeléseket, 

természetgyógyászati, biokertészeti, és életreformmal kapcsolatos szaktanácsadást. Az 

egészség megőrzéséhez és a környezetünk védelméhez szükséges szemléletváltást, valamint 

gondolkodásmódot oktatja, és rendszeresen publikál is a témában. 

Közel negyedszázada működteti a manufakturális kísérleti laboratóriumát Tamásiban, ahol 

terápiás céllal már legalább 200 féle gyógynövényt vizsgált be, hogy megtalálja a legjobb 

felhasználási módokat. A gyógynövényeket maga termeszti, és saját kezűleg dolgozza fel. A 

termékei - amelyek klinikai vizsgálatát természetesen hatóságok is elvégzik - garantáltan 

vegyszer-, színezőanyag-, és tartósítószer-mentesek. 

Csurgó Sándor Tamási elismert természetgyógyásza, a város lakói bizalommal fordulnak 

hozzá. Sokéves tapasztalata, tudása, hatásos gyógycseppjei, krémjei sok ember gyógyulását 

segítették. Könyvei hiánypótlóak a természetgyógyászati szakirodalomban. 

 

A termálfürdő 2000 méterről feltörő 51 C°-os, nátriumkloridos, hidrogénkarbonátos hévize, a 

tamási gyógyvíz értékes ásványi anyagokat tartalmaz. Összetétele révén igen jótékony hatása 

lehet a végtagi ízületi porckopásos, elfajulásos, úgynevezett degeneratív elváltozásoknak, a 

gerinc- és csípőízületek porckopásos elváltozásainak gyógyításában. Tapasztalható a hatása a 

baleseti, ortopédiai mozgásszervi károsultak utókezelésében is. A vidék kedvező éghajlati 
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klímája, a termálfürdő nyugodt környezete, tiszta levegője kellemes pihenéssel, 

kikapcsolódással járul hozzá az itt gyógyulásra szánt időtöltéshez. A fedett termálfürdő 

épületének szaunájában, földszinti és emeleti szintjén a legkülönfélébb igényeket kiszolgáló 

tizenkét medencerész található, ezt egészíti ki a kültéri élménymedence. A hévízes medencék 

vizének hőfoka 30 és 38 C° fok közötti skálán változik, mindenki kiválaszthatja a számára 

legkedvezőbbet. 
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ÉRTÉKEINK AZ AGRÁR-ÉS ÉLELMISZER GAZDASÁG KATEGÓRIÁBAN 
 

Pörköltcukor torta (Tamási Értéktár) 

 

A pörköltcukor torta magas, toronyszerűen kialakított (lehet egyszintes vagy emeletes), 

gazdagon díszített, csillogó aranybarna színű általában lakodalmi torta, melynek 

díszítőelemeit grillázsból formálják. Alapanyaga: pörkölt cukor és dió keveréke. 

Alapátmérője 22-30 cm, tömege a díszítés nagyságától függően 1,2-2 kg. A grillázsból készült 

díszítőelemeket fehér vagy színes íróglazúr szegély keretezi, és további részletekkel 

gazdagítja. A pörkölt cukor torta elkészítését teljes mélységében nem tanítják iskolában, így a 

falvak „torta csinálóitól" kell ellesni a fortélyokat. Fekete Józsefné Seres Emília 

Grillázskészítés mesterfokon című kiadványában összegyűjtötte a ma élő híres készítőket; 

köztük van a tamási Fenyő Gyuláné Gál 

Margit is, aki az egyik leghíresebb 

művelője ezen édességnek a Kapos-

Koppány völgyben. Ő is részt vett a 

2005-ös legnagyobb magyar 

grillázstorta rekord felállításában: 3 m 

magas 1,5 m átmérőjű tortát készített 27 

társával. 2013-ban pedig a lakitelki 

Grillázs Kiállításon III. helyezést ért el. 

 

 

 


