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Tamási külterületi helyneveiről 2. 
 

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-
szervezésekkel, 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. A Koppánytól északra 
fekvő terület neveit a 2016 évi kalendáriumban mutattam be.   
Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül a külterület Koppánytól délre található 
helyneveivel foglalkozom, elsősorban a földrajzi névgyűjtés adatainak 
felhasználásával. A helynevekhez szükség szerint rájuk vonatkozó kiegészítést 
is fűzök. 
A Koppány Páritól Regölyig kettészeli a határt. A folyószabályozás után sokáig 
csak Kanálisnak hívtuk. Vagylagos neve Koppány-patak. Tamási 
büszkeségemet sérti, ha földrajzi könyvekben pataknak minősítik le. Történetét 
K. Németh András dolgozta fel. A rajta épült hidak többsége hiányzik a 
gyűjtésből: Szemcsei híd, Katona-híd, Kanális-híd (a műúton), Henyei-híd, 
Adorjáni-híd. 
A folyó és a vasút között feküdt a Pap-rét és a községi apaállatok ellátását 
szolgáló Bika-rét. Ezt tévedés a vasúton túlra, a mai Termálfürdő területére is 
kiterjeszteni. Itt eredetileg szántóföldek voltak, majd az ötvenes évek elején a 
SERNEVÁL (Sertésnevelő Vállalat) hozta létre a sokáig így nevezett 
Állatforgalmi telepet. Ma már inkább csak emlék a Vasútállomás. Mellette a 
mocsaras réten épült a sokáig Békarékatónak nevezett kocsma, kisvendéglő. 
Szomszédságában volt egykor a Repcés-kert. 
Szerintem Tolna megye legszebb, legharmonikusabb fekvésű városa Tamási. A 
belterületről a déli dombokban, onnan pedig a folyóvölgyből nem túl magasan, 
de markánsan kiemelkedő belterület látványában gyönyörködhetünk. Az 
alábbiakban ismertetésre kerülő táj a tamási határ legváltozatosabb és ezért a 
legbonyolultabb része: Dombok, völgyek, különösen régebben nagy kiterjedésű 
szőlők (összefoglaló néven Szőlőhegynek is nevezték), helyenként szántóföldek, 
legelők, kisebb-nagyobb települések – tanyaszerű szórványok, valamint falusias 
beépítésű utcák – és erdők alkotják. 
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A bőség zavara miatt nehéz a sorrendet meghatározni. Én a legszűkebb 
szülőhazámmal kezdem. Hivatalosan ugyan Várhegyen születtem, és 
nevelkedtem, de mindig dorombosinak tartottuk magunkat, és mások is így 
vélekedtek. A Koppány és Rácvölgyi-patak völgyéből meredeken kiemelkedő 
Várhegyet sokáig Kopasz-hegynek hívták. 1940 körül beültették fenyővel, ettől 
kezdve a leggyakoribb neve a Fenyves volt. Keleti lábánál a Rozália kápolnánál 
van a Kálvária, ezért a hegyet is sokszor így nevezték. Az 1970-ben emelt kilátó 
is névadó lett. A keleti lejtőn volt a sajnos megszűnt hangulatos Fenyves söröző, 
a meredek lejtő miatti közkeletű nevén Lihegő. Szintén a keleti lejtőn 
omladozott az úgynevezett Török-pince, igazából dézsmapince a 
jobbágyfelszabadítás előttről. Csak most érünk el a névadás valódi indítékához, 
itt állt a középkori tamási vár, amelynek történetével korábban már többen 
foglalkoztunk. Az egykori várról kapta a hosszan elnyúló hegy a Várhegy nevet, 
délkeleti vége az Új-Várhegy. A hegy keleti oldalán van az erősen bemélyedő 
Nagy-Horhos, a nyugatin a hasonló Kis-Horhos. Utóbbi felső végén áll a 
szőlőhegyek védőszentjének, Donátusnak megújított szobra. 
A hegytől nyugatra medenceszerű völgy található, ez a Dorombos. Egy régi 
mondóka első sora szerint Dorombosban dorombúlnak. Valójában az 
elnevezésnek nincs köze a népi hangszerhez. A nagyon régi, mára kihalt doromb 
tájszó dombos kiemelkedéseket jelentett. A vadaskerti Dorombosi-hegyen jó 
állapotban megmaradt bronzkori földvár maradványai látszanak. A Várhegy és 
Dorombos folytatása Kosba. Az elpusztult középkori falu nem itt, hanem a 
Likashegy lábánál állt.  
A Várhegy északnyugati lankás lejtőjén épült fel a Miklósvári kastély, alatta 
pedig az eredetileg egyutcás, mára már faluméretűvé duzzadt Miklósvár. Sokat 
írtak már róluk, ennek ellenére egy más alkalommal megérné részletesen 
tárgyalni őket. Most csak néhány nevet említek. A Nagy-hegy alatt volt a 
Miklósvári gémeskút. A településtől távolabb helyezkedik el a Miklósvári 
temető. A pári határ szomszédságában terül el az eredetileg Szemcséhez tartozó 
Szemcsei szőlőhegy (a helyi használatban csak Szemcse-hegy), eredetileg a 
miklósvári gazdák szőlőivel. 
A gazdag irodalommal rendelkező tamási erdő sok más egyéb mellett a 
névtanosok kincsesbányája is. Csak a névtani vonatkozásokat említem. 
Miklósvárral határos az eredetileg téglakerítéssel körülvett Vadaskert. Az erdőt 
nyiladékokkal osztották fel: 1. 2., Embervágói, Puskás lénia. Vadaskert 
leghíresebb látványossága a már elpusztult óriási tölgy, Vas Gereben fa volt. 
Déli széle mellett emelkedik középkori löszbevájt járatokkal a Likas-hegy.  
Lábánál van a Likashegyi jágerház, tőle északra az Ispánkaszáló. Még nem is 
említettem az Első és Második tót, a Százlépcsőt, a Herceg-utat és Mérnök-utat. 
A Vadaskert északi végén Erzsébet királynő emlékére hozták létre az Erzsébet-
kertet. 
Keletre haladva érjük el az igen hosszú Rác-völgyet. A belterülethez tartozó 
északi résznek eredeti neve Rácvölgyi utca, majd Vöröshadsereg utca volt. Ma 
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furcsa módon Fő utcának hívják. Valószínűnek tartom, hogy a mindennapokban 
még mindig inkább a kifejezőbb eredeti nevét használják. Északi végén ebből 
ágazik ki a rövid Vágóhíd, illetve Pálinkafőző utca végük üzeméről. A Rác-
völgyet keletről a szintén hosszú Szarka-hegy keretezi. Északi lábánál települt 
meg az Erdőrész, ennek déli szomszédságában a Tanya (völgy). 
Gyerekkoromban már csak akácos volt a Rácvölgyi csikólegelő. Valamikor 
Tanya-völgyben és Kis-Henyén is volt csikólegelő. A Szarka-hegy nyugati 
lejtőjén volt a Disznólegelő. Közelében a Pénzes-oldalon állítólag pénzérmeket 
találtak. A hegytetőn épült a Borkombinát (Szőlőfeldolgozó és bortároló üzem). 
A déli határ mellett van a Tuskós, erdőirtásból kapta a nevét. Közelében terül el 
a Rácvölgyi Cigánytelep.  
A délkeleti határ összefoglaló neve Henye: Kis-Henye, Öreg-Henye, Henyei-
völgy, Henyei kápolna, Henye-völgyi köröszt. A név vándorlásának története 
érdekes. Az öreg jelző nem a korra, hanem a nagyságra utal (vesd össze öreg, 
azaz nagy szemű krumpli). A Henye nevű Árpád-kori falu templomával együtt a 
mai pincehelyi út mellett, a Koppánytól északra állt. Csak a török kor után 
helyeződött át a teljes határ a folyó másik oldalára, az északi oldalon emléke 
teljesen elenyészett. Történetéről valami halványan derengett. A monda szerint 
„azon hegyen egy török basa lakott, ki magát leányok által ringattatá, s erről 
elnevezték henye basának, honnan e hegy is nevét nyeré.”  A bájos 19. századi 
romantikus mondának semmi valóság alapja nincs. Egy mondóka már csak arról 
szól, hogy Kis-Henyén - törökök nélkül - henyélnek. A tetszetős népetimológia 
ellenére a jóval a törökök előtt, 1333-ban jelentkező névnek nincs köze a 
henyéléshez. A részletek ismeretlenek, de biztosan személynévből származott. A 
törökök lakóhely céljára különben sem hagyták el a biztonságot nyújtó várakat 
vagy palánkokat. 
Kis-Henyén épült fel 1941-1943-ban a nincsteleneket segítő ONCSA-sor 
(Országos Nép- és Családvédelmi Alap).  
A már megszűnt Henye (völgy)i és Rácvölgyi iskola elkötelezett tanítóinak 
köszönhető, hogy a központtól távollakó, hátrányos helyzetű gyerekek 
megmenekültek az írástudatlanságtól.    
Henye és környéke belső részét – Sárga-hegy, Kobak-hegy, Szurok-hegy – csak 
hallomásból ismerem. 
Adorjánpusztával szemben alakult ki Adorjánújtelep (Odorgyánújtelep). A 
regölyi határ sarkában van a Kerék-domb és Kerék-dombi dűlő. Nagyapámék 
ottani földjét egyszerűen Odorgyánnak hívtuk. 
Az állatok itatására és emberi ivása ásták többek között a Bödön-kutat, Gunyhó-
kutat. Az igen ősi, több ezer év óta használt bödönkutak (bodonkutak) 
jellemzője volt, hogy a kútgyűrűt egyetlen esetleg már eleve korhadt belsejű 
fatörzs kivájásával nyerték, s az így képződött hengert helyezték a vízforrás fölé. 
Készítése a 19. századig fordult elő. 
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Végére értem Tamási helyneveinek három részes bemutatásával. Helyhiány 
miatt fájó szívvel le kellett mondanom több név tárgyalásáról. A gyűjtés óta 
eltelt több mint 40 év alatt a tamási névállomány is rengeteget változott, egyesek 
kikoptak a használatból és az emlékezetből. Különösen az üdülőterületen pedig 
új utcák jöttek létre. Időszerű lenne újra elvégezni a gyűjtést. Ez történeti 
tanulmánnyal kiegészítve szép szakdolgozati feladat lehetne névtani érdeklődésű 
egyetemi, főiskolai hallgatónak. Addig is valamilyen formában számítógépen 
mindenki számára hozzáférhetővé kellene tenni a könyv városunkat tárgyaló 
mindössze hat oldalas részét. Ugyanez vonatkozik a szintén nagyon értékes 
helytörténeti forrásra, Pesty Frigyes 1864-ben készült helynévgyűjtésére, ami 
szintén megjelent nyomtatásban, de ugyancsak szűk körben hozzáférhető. 
 

Dr. Torma István 
 

(Forrás: 14. Tamási kalendárium 2018. 22-24. o. Felelős szerkesztő: Örményi 
János. Séd Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Epreskert u. 10.) 
 

 


