
Haza a múltban 55. 
 

Régi leírások Tamásiról VI. 

 
Előző forrásközlésünkből, Pesty Frigyes helynévgyűjtéséből helyhiány miatt 
kimaradt a tamási elöljáróknak a 7. kérdőpontra adott válasza, amely a község 
határában található 24 dűlőnevet sorolja fel. Érdemes megfigyelni, hogy bár 
csak néhány dűlőnévhez fűztek megjegyzést, ezek szinte kivétel nélkül 
történelmi vonatkozásúak (Szentmárton, Várhegy, Rácvölgy, Henyehegy), a 
Likashegy térképpel kiegészített leírása pedig páratlanul részletes. 
 

IX. Pesty Frigyes helynévgyűjtése (második rész), 1864 

 
„7ik pontra A határban elő forduló dülök és földrészek nevei következök. 
1szer Gonozdi völgy vizenyös rét, mely Ireghi határban kezdödik és Tamási alatt 
végződik, ezen völgyön folyik ugyan azon néven nevezett ér, mely Tamási alatt a’ 
Kuppán csatornába szakad. 
2szer Kiss mező – szántó föld. 
3szor Halomtelek Szántoföld – 
4szer SztMártonyi völgy vizenyös rét, ezen völgy Nagy Szokoly község határában 
kezdödik, nevét hagyomány szerint Nagy Szokolyi határban volt Szt Márton 
helységtöl nyerte. 
5 Kistó szántoföld 
6 Cseréngát – vizenyös rét. 
7 Fornád rét és szántóföld. 
8 Puszta fél – Legelö. 
9 Guzsal völgy – Rét 
10 Szilfák völgye – Szántó föld, – nevét az ezen dülöben most is még fennálló 
három szilfától nyerte. – több 300 évesnél 
11 Pintér kut – rét 
12 Bognár katlan legelö 
13 Puszta kutak, szántoföld 
14 Öreg állás szántóföld és rét. 
15 Adorján rét és szöllö 
16 Puszta torok, Legelö 
17 Várhegy, szöllö – nevét az azon hegy egyik ormán volt vártol nyerte nevét mint 
a’ 6ik pont alatt. 
18 Rácz völgy legelö, – hol a’ ráczok első bejövetelök alkalmával megtelepedve 
voltak. 
19 Szarka hegy, szöllö 
20 Szurok hegy – szöllö – 
21 Henye hegy – szöllö, erröl azon monda él, hogy azon hegyen egy török basa 
lakott, ki magát leányok által ringattatá, s’ erről el nevezték henye basának, 
honnan e hegy is nevét nyerte. 



22 Kobak hegy – szöllö 
23 Kosba hegy – szöllö. – 
24 A’ város tárában feltalált régi irományok 1775ik évről egy likas hegyröl 
tesznek emlitést, melynek bejárata már végképpen eltűnt. – ennek formája 
ekképpen van lerajzolva mely föld alatti üredeket kovetkezöleg irja le. 
 

 
 
1. a’ kelet felöli bejárás 3 öl hosszu – szelessége 3 l/2 láb 
2. folyosó ejszaknak nyulik 
3. öt czella találtatott – azon tul a’ föld leszakadozott tovább menni nem lehetett. 
4. egy nagy czella volt, hihetőleg ebédlö hely volt. 
5. ismét egy ambitus dél felé, a’ földleszakadás miatt tovább menni nem lehetett 
6. a’ czellák hosszúsága 2 l/2 öl, szélessége l 2/4 öl, – magassága 7 láb – 
7. az Ambituson a’ mécsek helyei földpolczon láthatok. 
 
Némelyek úgy vélekednek, hogy szerzetes remeték lakása volt, mivel ellenben a’ 
hegy alatt Templom volt, mely máig is Kosbai templomnak neveztetik, azonban 
már romjai alig láthatók – a’ templom előtt a’ völgyben forrás kút vagyon – 
Miklosvár – Fmgú Herczeg Eszterházy Pál ur vadász Kastélya, melyet Fmgú 
Herczeg Eszterházy Miklos ur 1785ik évben épitetett, – a’ vadas kert köfallali 
bekerittése pedig 1797ik évben kezdetett meg, ’s alapitatott a’ világ hirü 
vadaskert melyben 1861ik évig számos szarvas, Dámvad, Őz és vaddisznó 
tartatott ’s télen által takarmánnyal ellátatott. miota pedig fmgu Herczeg 
Eszterházy Pál ur által az egész Ozorai Urodalom avval együtt a’ Miklosvári 
vadász kastély és vadkert haszonbérbe kiadatott – azota abból a’ vadak részint ki 
lövettek, részint télen által éhen elvesztek ugy annyira, hogy jelenleg alig lézeng 
mint összve 60 db vad és 6-7. vaddisznó, ’s abban idönkint szelid disznók és gulya 
tanyázik, ’s igy a’ világhírü vadaskert ezúttal tönkre tétetett. – Tamási alatt délről 
foly a’ Koppány vize, mely nevét Somogy megyei Törökkoppány községtől vette, 
’s ez Regöly község alatt a’ Kaposcsatornával egyesül.” 
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