
Városunk címere
Tamási Város Képviselõ-testületének

10/1991. (VIII.26.)számú önkormányzati
rendelete városi címer és zászló alkotásáról és
használatáról

Tamási város címere:
Hullámos pólyával vágott pajzs alakú. Zöld

mezejében stilizált ezüst dámszarvas trófea
lebeg. A hullámos ezüst pólyában három fe-
kete hullámos vonal. Az ezüst pajzstalpban
néhány vörös színû cölöp áll. A címerpajzs
felett fekete nyomtatott nagybetûkkel
TAMÁSI felirat található.

A városi címer tartalma: a felsõ mezõ zöld
színe a település mezõgazdasági arculatára
utal. A dámszarvas trófea a környék jellegze-
tes állatát szimbolizálja. A hullámos pólya a
Koppány folyót és az itt található gyógyvizet
jelképezi. Az alsó mezõben ezüst alapon álló
négy vörös cölöp a Tamássy család címerébõl
átvett motívum, a hagyományok ápolásának a
kifejezõje.

A város zászlaja: függõleges felfüggeszté-
sû, fehér alapszínû téglalap, az alján szimmet-
rikusan elhelyezett vörös-fehér rojtokkal. A
zászlómezõben központosan található a város
címere.

A címer alkalmazható:
A, az önkormányzat és intézményei által

használt dokumentumokon, meghívókon,
programokon, megállapodások jegyzõköny-
vén, stb.

B, az önkormányzat által alapított oklevele-
ken, emléklapokon, érmeken, stb.

C, ünnepségeken, rendezvényeken
D, a várossal kapcsolatos kiadványokon,

emléktárgyakon
E, nemzetközi kapcsolatokban és idegen-

forgalmi propagandában
F, az önkormányzat vállalatainak, intézmé-

nyeinek emblémájaként
A város címerét az A és B pontokban felso-

roltak kivételével csak a polgármester elõze-
tes engedélye alapján lehet használni.

A város címerének elõállítására, használa-
tára illetõleg forgalombahozatalának engedé-
lyezésére vonatkozó kérelmet a polgármesteri
hivatal titkárságán lehet írásban benyújtani.

Szabálysértést követ el és 10.000 Ft-ig ter-
jedõ pénzbírsággal sújtható, aki a város címe-
rét és zászlaját engedély nélkül elõállítja vagy
a használatra vonatkozó rendelkezéseket
egyéb módon megszegi vagy kijátssza.

Hogyan és mikor
keletkezett váro-

sunk neve?
A történeti Magyarországon a 15. szá-

zad közepén kb. 20000 település létezett,
közülük azonban nem mindegyik rendel-
kezett egyedi, az ország más vidékein elõ
nem forduló névvel. Hazánk térképére
pillantva mindenki számára szembetûnõ
lehet, hogy bizonyos helységnevek az or-
szág több pontján is elõfordulnak és a te-
lepülésnevek között azok képzése, formá-
ja alapján elsõ ránézésre is jól körülhatá-
rolható csoportokat különíthetünk el. Így
pl. Tamásinak is számos „névrokona” van
a Kárpát-medencében: Bakonytamási,
Drávatamási, Gúttamási, Kistamási stb. E
falvak többnyire a 19. századi közigazga-
tási átszervezések során nyerték el mai, a
fekvésükre utaló elõtaggal ellátott alakju-
kat, a középkorban tehát általában mindet
egyszerûen csak Tamásinak nevezték.

Az a tény, hogy több települést is
ugyanúgy neveztek el õseink, meg-
könnyíti dolgunkat, ha azt szeretnénk
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meghatározni: hozzávetõlegesen mikor és
milyen gondolati úton jöttek létre e nevek.
Solymosi László történész szavait idézem,
aki velõsen ezt így fogalmazta meg: „A
helynévtipológia típusokba sorolja a helység-
neveket, és több-kevesebb pontossággal
meghatározza az egyes típusok keletkezési
idejét. A helynévtipológia alkalmazásával te-
hát az elsõ hiteles említésbõl a település ko-
rábbi létére következtethetünk. Mindössze
azt kell eldöntenünk, hogy helységnevünk
melyik típusba tartozik.”

Talán megkönnyíti a Tamási helynév elhe-
lyezését az ún. helynév-tipológiában, ha rövi-
den áttekintjük néhány – fõleg városunk hatá-
rából és környékérõl vett – példa alapján,
hogy nagyjából hányféle helységnévtípus lé-
tezett a középkori Magyarországon (gondo-
latmenetemet Solymosi László: A helytörté-
net fontosabb forrásainak kutatása és haszno-
sítása. Történelmi Szemle 19 /1976/ 123-155.
címû cikkére építettem).

Kezdjük az ún. egytagú helységnevekkel,
amelyeknek 4 nagyobb csoportja létezik: 1.
törzsnévi eredetû helységnevek (pl. Nyék,
Keszi; a középkorban így hívták a mai Felsõ-
nyéket ill. Magyarkeszit); 2: ún. puszta sze-
mélynévadással keletkezett helységnevek,
amikor a birtok gazdájának a neve átragad a
birtokra is, minden egyéb toldalék nélkül (pl.
Henye, Kospa, Szemcse); 3. népnévi eredetû
helységnevek (pl. Cseh); 4. foglalkozásne-
vekbõl kialakult helységnevek (pl. Hõgyész,
tkp. Hölgyész: királyi hermelinvadász /a her-
melin régi magyar neve: hölgy/; Szántó).

A helynevek másik nagy egysége, az össze-
tett nevek 3 nagyobb részre oszthatók: 1.
-falva, -háza, -laka, -telke, -szállása, -ülése
stb. utótaggal ellátott helységnevek (pl.
Andrásfalva); 2. templomcímbõl képzett
helynevek (pl. /Sár-/Szentlõrinc, /Du-
na-/Szentgyörgy stb.); 3. a hetivásár napjára
utaló nevek (pl. Kedhely, Szerdahely stb.).
További helységnevek keletkezhettek még
úgy, hogy az egytagú helynevek alapjául
szolgáló nevek néhány csoportja különbözõ
képzõkkel egészült ki (pl. Szántó>Szántód;
Cseh>Csehi stb.); ezek meghatározott jelen-
téstartalommal bírtak. Így keletkezett pl. vá-
rosunk neve, Tamási is. Egy Tamás nevû sze-
mély nevéhez -i képzõ járult; ez a képzõ a va-
lakihez vagy valamihez való tartozást, annak
birtokjogát fejezte ki. Az -i képzõ nemcsak
személynevekhez járulhatott (pl. Györgyi, Já-
nosi, Miklósi, Páli, Péteri stb.), hanem méltó-
ságnevekhez (pl. Királyi, Apáti, Püspöki stb.)

vagy népnevekhez ragasztva (pl. Némedi;
a mai Tolnanémedi régi neve) azok bir-
toklási jogára utalhatott.

Az említett helységnévtípusok kialaku-
lásának korát történeti szempontok és a
nevek okleveles elõfordulási idejének
vizsgálata alapján hozzávetõleges pontos-
sággal megállapította a nyelvészet és a
történettudomány. Ennek alapján mond-
hatjuk, hogy legkorábban, a 11. század
közepe elõtt a törzsnévi eredetû nevek ke-
letkeztek, puszta személynévbõl valamint
foglalkozásnévbõl általában a 10-13. szá-
zad között, népnevekbõl pedig a 13. szá-
zad elõtt alakultak ki településneveink.
Az összetett, tehát két vagy több tagból ál-
ló földrajzi nevek leggyakrabban a 13-14.
században alakultak ki, ezek tehát az egy-
tagú helyneveknél késõbbiek.

Az a helységnévtípus, amelybe Tamási
neve is tartozik – tehát az ún. -i képzõs
helynévtípus – nem tartozik hazánk leg-
korábbinak tartott, közvetlenül a honfog-
lalás után keletkezett helynévtípusába, de
nem is kései (13-14. századi) kialakulású
típus. A kutatás általában a két szélsõ kor-
szak közé, a 11. század vége és a 13. szá-
zad közepe közé esõ idõszakra keltezi a
névtípust, magyarán kb. 1100 és 1250 kö-
zé. Ez nagyjából egybevág azzal, amit Ta-
mási nevének elsõ, írásos említése kap-
csán is feltételezhetünk: városunk neve
ugyanis elõször 1315-ben bukkan fel, ek-
kor azonban már bizonyosan jó ideje léte-
zett. A személynévkutatás eredményeibõl
tudjuk, hogy a Tamáshoz hasonló keresz-
tény nevek nagyobb arányú elterjedésére
csak jócskán az államalapítás után került
sor, hiszen a korábbi pogány eredetû ne-
vek viselését nem lehetett egyik napról a
másikra megakadályozni. Városunk név-
adója, egy közelebbrõl ismeretlen kilétû
Tamás nevû birtokos tehát vélhetõleg a
12. században, de még mindenképpen a
tatárjárás elõtt élt: ez pedig végeredmény-
ben egybe esik a helynév-tipológia által
meghatározott idõszakkal.

K. Németh András
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Forrás: Tamási Kalendárium 2005




