
SZERKESZTŐI POSTA 

Hogyan ke rü l t Zala Somogyba ? 
A Honismereti Híradó idei 1—2. számában feltett kérdé-
s ü n k r e (vö. 15. lap) Györffy György t ö r t énész tő l és Kiss 
Lajos nyelvésztől az alábbi választ kaptuk: 

Zala falu nevének eredete nincs biztosan felderítve. Van rá példa, 
hogy határvármegyék, mint pl. Vasvármegye, más, keletibb fekvésű vár-
megyék területén birtokoltak földet és népeket, akik valószínűleg a ha-
tárvárak sóraktáraiba szállították az erdélyi sót Szolnok és Szabolcs irá-
nyából, s ilyen esetben keletkeztek olyan falunevek, melyek egy távoli 
megyeszékhely nevét idézik; ilyen volt Vasvár Csanád-Toron tál megyé-
ben és Bolgyán (szerémségi vár!) Csongrád megyében. Ennek példájára 
elképzelhető, hogy zalai várnépek laktak a somogyi Zala faluban. Ez 
azonban csak akkor valószínűsíthető, ha a szóbanforgó hely főútvonal 
mellett fekszik. * 

Györffy György 

A Tabtól északnyugatra fekvő Zala község neve etimológiailag kétség-
telenül azonos a honfoglalás előtti ősiségű Zala folyónévvel, amely Zala-
vár e l ő t a g j á b a n és Zalavár megye -> Zala vármegye e lü l ső n é v e l e m é b e n 
is szerepel. Minthogy a középkori Somogyban több Szálai nevű család 
is élt, lehetségesnek kell tartanunk, hogy a Tabtól északnyugatra eső 
falut eredetileg Szalaiak birtokolták, s a falu nevét Szalai családnévből 
következtették ki. Ehhez hasonló módon keletkezett az Eszterházy csa-
ládnévből Fertődnek korábbi Eszterháza neve. Figyelmet érdemel az 
Encstől északra levő Szalaszend előtagja, továbbá a Kolozsgyula melletti 
Szaía-telep, amely a XV. században Sala, Zala, Zalahaza alakokban for-
dul elő. Mindezek végső soron ugyancsak a Zala folyónévre mennek 
vissza, bizonyára személynévi áttétellel. 

Kiss Lajos 
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Könyvismertetőinknek 
Könyvespolc rovatunkban természetszerűen elsősorban a honismereti 

munkát segítő művekről, s különösen a helyi (szakköri, üzemi, községi, 
járási, városi, megyei) kiadású, könyvárusi forgalomba nem kerülő mun-
kákról szeretnénk ismertetést vagy legalábbis híradást közölni. Ennek 
megfelelően örömmel vesszük munkatársainktól, tudósítóinktól a puszta 
könyvészeti adatokat (a mű címe, kiadója, megjelenési helye és ideje, 
előállítási módja — pl. rota —, terjedelme, ára, megszerzési lehetősége) 
tartalmazó híradást is. 

A beküldendő könyvismertetésektől (a felsorolt bibliográfiai adatokon 
kívül) azt várjuk, hogy 

a) hű képet adjanak a honismereti munka tartalmáról, 
b) kiemeljék, értékeljék honismereti vonatkozásaikat, 
c) kedvet csináljanak a munka elolvasásához. 
Mint minden szerzőnktől, természetesen könyvismertetést író munka-

társainktól is tömör, tényeket tartalmazó, közhelymentes fogalmazást 
kérünk. 

(Szerk.) 

A HONISMERETI HlRADÓ nem kerül nyilvános terjesztésre. Számait 
mozgalmunk aktív munkásai, barátai, a munkát irányító, támogató in-
tézmények és személyek (múzeumok, könyvtárak, művelődési központok, 
szakfelügyelők, szakreferensek stb.) térítésmentesen kapják meg. A Ha-
zafias Népfront megyei (budapesti) titkárságaitól és a velük együttmű-
ködő érdekelt intézményektől várjuk annak célszerű megszervezését, hogy 
a rendelkezésükre bocsátott kontingensből lapunk valóban idejében el-
jusson a honismereti szakkörökhöz, honismereti tevékenységet folytató 
más művelődési közösségekhez, valamint mindazokhoz az egyéni munká-
sokhoz és irányítókhoz, akiknek szükségük van segítségre, akik számára 
készül. 

Azok a honismereti szakkörök és munkások, akik lapunk mostani szá-
mát nem kapták meg, a Hazafias Népfront megyei (budapesti) titkársá-
gától kérjék megküldését. 
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