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Tamási külterületi helyneveiről 1. 

 

Bella Margit és munkatársai emlékére 
 

A magyar névtani kutatás legnagyobb vállalkozása a földrajzi nevek összegyűjtése és 
közreadása volt az 1970-es, 1980-as években. A tsz-szervezések a hagyományos paraszti 
életforma felszámolásával együtt, a nagyüzemi táblák kialakításával a helynevek ezreinek 
megszűnéséhez is hozzájárultak. Ezért vált sürgetően időszerűvé a „leletmentő” gyűjtő 
munka. Ez Tolna megyében is széles körű társadalmi összefogással zajlott. Eredményeként 
1981-ben jelent meg a megye földrajzi neveit közreadó vaskos kötet. A tamási gyűjtést Bella 
Margit könyvtárigazgató és Kovács József nyugalmazott főagronómus irányította. 
Tevékenységüket, a belterületet és a határt jól ismerő 15 adatközlő segítette. Írásommal 
értékmentő munkájuk előtt kívánok tisztelegni. Szorgalmas gyűjtésük 366 helynevet és több 
névváltozatot eredményezett. Ebből 216 származik a külterületről. Az alábbiakban a teljesség 
igénye nélkül a külterület Koppánytól északra található helyneveivel foglalkozom, elsősorban 
a földrajzi névgyűjtés adatainak felhasználásával. A helynevekhez lehetőség szerint 
gazdaságtörténeti kiegészítést fűzök. A külterületi helynevek legrégebbi rétegét a török 
korban elpusztult kisebb falvak nevei alkotják: Adorján, Fornád, Gonozd, Kecsege, Martinca, 
Szemcse, Szentmárton. Ide sorolható a Pusztafél-dűlő, aminek neve erősen elváltozott alakban 
Fir/Für falu nevét őrizte meg. A falvak történetével, pontos helyükkel és nevük eredetével K. 
Németh András behatóan foglalkozott a Tamási történetének korai szakaszát tárgyaló, 2015-
ben megjelent kötetben. Az elpusztult falvak határában a nagybirtokon az újkorban többnyire 
lakott majorok, a Dunántúlon használt meghatározás szerint puszták létesültek: 
Adorjánpuszta, Fornádpuszta stb. Léteznek középkori előzmény nélküli puszták is, nálunk 
ilyen Leokádia (köznyelven Leokádi), ami a hagyomány szerint vagy egy Viczay grófnőről 
vagy egy színésznőről kapta a nevét. A középkori falvak nevéből több helynév is 
keletkezhetett. Pl. Szentmártoni-föld, -kút, -kápolna stb. Az északnyugat-délkeleti irányban 
elnyúló hosszú hátak közötti völgyekben, Tamási határában négy vízfolyás van. Az első 
három a Koppányba, a negyedik a Kaposba folyik. Megjegyzendő, hogy a helyi tájnyelvben a 
patak szó ismeretlen volt, ezért ezek neve Szemcsei-vizesárok, Gonozdi-vizesárok, alsóbb 
szakaszán Öregtói-árok, Szentmártoni malomárok, Zsigmondi-vizesárok, alsóbb szakaszán 
Cseringáti-vizesárok (és a könyvből hiányzó Cseringáti-malomárok). A Rétföldi- árok a 
Fürgedi-vizesárokba szállítja vízét. A vizesárok vízügyi szakszó, ebben az összefüggésben 
nem használtuk, egyszerűen árkot, vizet, esetleg folyót mondtunk. 1979-ben rosszul 
értelmezett egységesítési törekvés keretében szerencsére sikertelen kísérlet történt a földrajzi 
nevek hivatalos nevének megállapítására. Ennek értelmében a nálunk idegen patak szót tették 
volna kötelezővé. A nagyobb vizek mellett vízimalmok működtek, még a gőzmalmok 
elterjedése után is sokáig. Tamásiban három volt: Budai-malom, Szentmártoni-malom és a 
Cseringátimalom. A ma is működő modern malmot tulajdonosairól először Gyenis-, majd 
Hirtmalomnak hívták. A patakvölgyekben az 1960-as években számos halastavat létesítettek. 
Gimnazista koromban a Köcsögei-(alsó)-halastóban szoktunk többnyire illegálisan fürödni és 
ladikozni. A Gonozdi halastavak egy része kedvelt horgászó hely. A mai olvasó számára a 
malmokkal kapcsolatban két dolgot kell megmagyarázni. A csekély vízhozamú patakokban 
csak felülcsapó malmot lehetett működtetni. A malomkerékre felülről „potyogó” víz forgatta 
a kereket. A patakból a malom fölött több kilométerre kiágaztattak egy csatornát, ennek 
lejtését kisebbre alakították, így mire a malomárok a malomhoz ért, magasabb volt a szintje, 
mint a kerék teteje. A Cseringátimalom és a körülötte elterülő, régebben Cserénygátinak is 
nevezett földek a nálunk már kihalt, sok jelentésű cserény szó emlékét őrzik. Esetünkben 
vesszőből vagy nádból font gátról volt szó. A Koppánytól északra alig van jelentékenyebb 
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kiemelkedés. A város két szélén helyezkedik el a Pille-hegy, illetve a Belátó-hegy. Utóbbiról 
a hagyomány szerint a magyar katonák figyelték a Henyében táborozó törököket. A névadás 
indítéka valójában prózai, a dombról jó rálátás nyílik a városra. A tamási tájnyelv a környező 
falvakéhoz hasonlóan a domb szót sem használta, az alacsonyabb magaslatokat is hegy névvel 
illették. Szóösszetételben egy mesterséges kiemelkedés neve is szerepel. Halom-telek a 
közepén található halomról kapta nevét, amelyet Tamási mezőváros 1808-ban rajzolt pontos 
térképe név nélkül, de szabványos halom jelöléssel ábrázol. A napjainkra erősen szétszántott, 
alig észrevehető, egykor jóval magasabb tumulust az őskorban vagy inkább a római korban, 
tehát legalább 1600 éve emelték egy temetkezés fölé. A hosszú völgyeken kívül rövidebb 
merőleges völgyek is vannak. Ilyen a mikroklímára utaló Hideg-völgy, a feltehetően a nyáron 
megszoruló forró levegőről elnevezett Pokol-gödör, a Gábor-völgy, a Szilfák völgye és a 
Guzsa- (Guzsal-)völgy. Utóbbi nevét azzal magyarázták, hogy a juhászok itt kötöttök gúzsba 
a birkákat. Valójában egy feledésbe merült családnevet őrzött meg. Tamási török kor utáni 

első összeírásában Gusal Mátyás, 1720-ban pedig Guzsal Tamás fordul elő. A rokka 
elterjedése előtti fonóeszköz a guzsaly volt. A család névadó őse valószínűleg 
guzsalykészítéssel foglalkozott. Az egészen rövid, csak egyik végén nyitott völgy a katlan: 
Varga-katlany, Bognár-katlan, Város-katlan, nyilván az üstház helyi neve vonódott át a 
némiképpen hasonló földrajzi alakulatra. Régi térképek és a helynevek is egyértelműen 
tanúsítják, hogy a rideg, félrideg állattartás jelentősége a 19. század második feléig vetekedett 
a szántóföldi műveléssel. A mezőváros közvetlen északi szomszédságában elterülő egykori 
nagy legelő egy részének ma is Gyöpföld a neve. Cseringáttól keletre van a Pusztai-gyöpföld. 
A várostól északkeletre, jó nagy távolságra helyezkedik el a Messzi-rétföld, más néven 
Öregállási-rétföld. Közelében van az Öreg-állás, délebbre a Kis-állás. Előbbi az adatközlők 
szerint is az állattartással függ össze. Úgy tudták, hogy hajdan a juhászok téli szálláshelye 
volt. A néprajzi irodalom szerint az állás éppen a szarvasmarhák vagy a lovak nyári 
tartózkodási helye volt. Egyes helyeken a nyáj megálló-, delelő- vagy hálóhelyét mondják 
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állásnak. A 19. század második felére gyökeresen megváltozott a helyzet. A Koppánytól 
északra elterülő összes legelőt felszántották. A művelés dűlőkre osztott táblákban történt. 
Néhány jellemzőbb név: Kismező, Kárász-telek, Fürgedi-Nagy-tábla, Sarok-dűlő. A 
Csollányosi-táblában eredetileg sok csalán nőtt. A Hecs-dűlő tulajdonosának családneve 
helyesen Hesz volt. A Vitéz-teleken az I. világháborúban kitüntetett katonák, a vitézi rend 
tagjai kaptak 1920 után kb. 15 holdnyi földet. A szántóföldek nevében ritkán jelent meg, hogy 
milyen növényeket termeltek. A Mohartelek az egykor kedvelt takarmánynövényről, a 
muharról kapta nevét. A kenderről korunkban sajnos többnyire a kábítószer alapanyagot 
(marihuána) szolgáltató indiai kender jut az eszünkbe. Pedig a kender a hagyományos paraszti 
gazdálkodásban ma már nehezen elképzelhető fontosságú volt. A fehérneműtől - ing, bő 
gatya, péntő (alsószoknya - kezdve a lepedőn, törölközőn, abroszon, túrós zacskón keresztül 
az abrakos tarisznyáig, szalmazsákig, zsákig, lazsnakig, ponyváig minden kenderből készült. 
Kenderből sodorták a különböző köteleket is. A finomabb anyagokat esetleg lenből szőtték, 
habár vidékünkön, ha egyáltalán volt is lentermesztés, nem volt jelentős. A kender számára, 
még a jobbágyfelszabadítás előtt külön területet jelöltek ki, amit szétosztottak a jobbágyok 
között. Tamásiban a dűlőnevek alapján két Kenderföld is volt. Az egyik Adorján közelében, a 
pincehelyi úttól északra, a másik a Belátó-hegy alatt. A növény fontossága miatt válik 
érthetővé, hogy nagy kárt jelentett, ha valaki nem jutott kenderföldhöz. Mondás is született 
erről. Ha valamiért elkámpicsorodtunk, szüleink idézték: Olyan képet vágsz, mint akinek nem 
jutott kenderföld! Érdekes gazdaságtörténeti vonatkozása van a napjainkra bizonyára 
feledésbe merült Szedres-kert elnevezésnek. A reformkorban nemzeti üggyé vált a hazai 
selyemgyártás fellendítése. Az ezt elősegítő mozgalom egyik központja Tolna megye volt, 
ahol Bezerédj István kezdeményezésére 1841-ben alakult meg a Tolnai-Szeder-Selyem 
Egylet. A selyemhernyók fő tápláléka a szederfa (növénytanilag helyesen eperfa) levele, 
amelyet begubózásukig nagy mennyiségben, falánkan fogyasztottak. Több helységben 
szedreskertet létesítettek, felsőbb rendeletre az utak mellé eperfákat ültettek. Ennek emlékét 
őrzi az Uzorai- és a Szokoli-szederfás út. A tárgyalt külterületi nevek az elpusztult középkori 
falvak nevét tovább örökítőkön kívül kivétel nélkül újkoriak, a 18–19. században keletkeztek, 
egyedül a Vitéz-telek 20. századi. A helynevek folyamatosan változtak, de a változás egészen 
az 1960-as évekig nagyon kismértékű volt. A nagyüzemi gazdálkodás, ami a 
mezőgazdaságban dolgozók számarányának drasztikus csökkenésével is járt, nyilván 
Tamásiban is hozzájárult a kisebb határrész nevek eltűnéséhez. Hálával tartozunk az 
adatközlőknek és a nevek közzétevőinek. 

 

Dr. Torma István 

(Forrás: Tamási kalendárium 2016. 55-57. o. Felelős szerkesztő: Örményi János. Séd Nyomda 
Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 10. 


