
Konwöpoic 
V. M O L N Á R LÁSZLÓ: 

Kanizsa vára 
(Zrínyi Kiadó, 1987. 
170 old., 94 ill.) 

A kü lönböző történelmi kérdések iránti érdek-
lődést néhány kiadó sorozatok közreadásával 
igyekszik kielégíteni. Közéjük sorolandó a Zrínyi 
Kiadónak immáron több mint egy évtizede mű-
ködő vártörténeti sorozata is, mely tucatnyi kiad-
ványával megbecsült helyet vívott ki magának 
hadtörténelmi jellegű könyvkiadásunkban. Eger, 
Szigetvár, Esztergom, a végvári „dicsőség", Buda, 
a hegyaljai, a bakonyi erősségek, Komárom, 
Gyula és Szeged után most Kanizsa várának tudo-
mányos igényességgel, de olvasmányos, népszerű 
formában megírt történetét veheti kezébe az ér-
deklődő olvasó. 

A szokványos terjedelmű és formátumú, gazda-
gon illusztrált kötet fiatal szerző tollát dicséri. 
Mindamellett V. Molnár László korántsem most 
kezdte ilyetén kutatásait, hiszen már elmúlt tíz 
éve, hogy egy ugyancsak dél-dunántúli témakör-
ből megvédte egyetemi doktori értekezését. (A 
XVI. századi magyar huszárság a törökellenes 
harcokban, különös tekintettel a lesvetésekre és a 
portyázásokra 1526—1591 között .) Ezt követő 
kutatásait és publikálásait most a kanizsai vár 
hadtörténelmi múltjának feltárásával emelte maga-
sabb fokra . 

A könyv 9 nagy fejezetben tárja az olvasók elé 
az 1290-es években épült, s a kuruc veszély miatt 
I. Lipót parancsára 1702-ben lerombolt zalai vár 
eseményekben csöppet sem szűkölködő históriá-
jának j ó négy évtizedét. 

A fejezetek egymáshoz viszonyított arányát a 
szerző nem az időtényező függvényében, hanem 
jelentőségükhöz mérten szabta meg. A kevésbe 
jelentős, Mohács előtti két és egynegyed évszázad 
fontosabb mozzanatainak összegezéséhez valóban 
elegendőnek bizonyult a szűkös terjedelmi korlá-
tok közöt t rendelkezésére álló 21 oldal. A csupán 
36 évet felölelő, ámde kétségtelenül a vár fényko-
rát jelentő Nádasdy-korszak (1532—1568) ne-
gyedszáz oldalon történő részletezését elsősorban 
a nagy formátumú politikus, Nádasdy Tamás 
nádor kiemelkedő szerepe indokolja. Külön feje-
zetet kapott a kiváló hadvezér és bajvívó, Thury 
György várkapitánysága (1567—1571) is, aki a 
török elleni harcban esett el. A szinten igen 
mozgalmas tizenöt éves háború (1591—1606) idő-
szaka és a híres költő-hadvezér, Zrínyi Miklós 
dél-dunántúli küzdelmei ugyancsak önálló fejeze-
teket alkotnak, különös tekintettel Kanizsa térsé-
gére. Az 1600-ban 90 évre török uralom alá kerülő 
vár visszafoglalásáról, majd 1702-es elpusztításá-
ról ugyancsak külön fejezetek tudósítanak. 

A hadtörténelmi szempontból kevésbé fontos 
és mozgalmas „hosszú békével" (1571—1591) és a 
török uralommal, a hódítók berendezkedésével 
rövidebb fejezetek foglalkoznak. A szerző, a vár-
történeti sorozat jól bevált hagyományait követve, 
valamennyi időszak megvilágításánál az esemény-
történeti áttekintés folyamatosságát tartotta szem 
előtt. Mindamellett nem feledkezett meg a politi-
katörténetet meghatározó, mélyebben ható gazda-
sági-társadalmi folyamatok ábrázolásáról sem. 

Az új vártörténeti kiadvány, egészében véve 
korszerű szemléletet tükröz, a szerző biztos kéz-
zel alkalmazza a forráskritika és az összehasonlító 
módszer hagyományos és újabb eljárásait is. Jól 
tájékozott az általános történelmi-hadtörténeti 
szakirodalom területén, értékelései megalapozot-
tak, mértéktartóak. Nem elégedett meg szaktudo-
mánya vonatkozó anyagának kritikus szemmel 
történő áttekintésével, hanem bátran támaszko-
dott a különféle rokon- és segédtudományok 
(régészet, nyelvészet, néprajz, i rodalom- és művé-
szettörténet etc.) hasznosítható mondanivalóira is. 

A kor hangulatának felelevenítéséhez a szerző 
gyakorta merítet t a kortárs szereplők, a szemta-
núk, a krónikások és a régi történet írók műveiből, 
mint ahogy históriás énekek, Zrínyi-idézetek, 
egyéb költemények és elbeszélő kú t fők rövidebb-
hosszabb idézetei is több helyütt fellelhetők köny-
vében. Mindezek jótékonyan hatot tak a korhű 
előadásmódra és az olvasmányosságra, melyek a 
hasonló kiadványoknál nem elhanyagolható köve-
telményként jelentkeznek. 

A Zrínyi Kiadó rangos vártörténeti sorozata 
újabb értékes alkotással bővült V. Molnár László 
kanizsai feltárásával. Érdeklődéssel várjuk a győri, 
a tatai, a tiszaháti, a nógrádi és a baranyai várak 
múltját feltáró, nyomdai előkészületek alatt álló 
további kötetek megjelenését is. 

Dr. Fenyvesi László 

ERDÉSZ Á D Á M : 

A mezőhegyesi ménesbirtok 
gazdálkodása 
a két világháború között 
(Békés Megyei Levéltár, 1986. 
245 old.) 

A Békés Megyei Levéltár Közlemények Békés 
megye és környéke történetéből című sorozatának 
(szerkesztő Erdmann Gyula) első darabjaként 
agrártörténetünk fontos területéhez, az uradalmi 
gazdálkodáshoz kapcsolódó kötetet jelentetett 
meg. Erdész Ádámnak a Mezőhegyesi Kombinát 
támogatásával napvilágot látott, a mezőhegyesi 
ménesbirtok két világháború közti gazdálkodását 
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fe ldolgozó munkája ú jabb jelentős hozzájárulás a 
magyar mezőgazdaság tőkés fejlődésének mé-
lyebb megismeréséhez. 

Szakkörökben ismeretes, hogy történetírásunk 
figyelme a nagybirtokos osztály társadalmi-politi-
kai súlyához képest csak később fordult a nagybir-
tokok gazdálkodásának történeti kérdései felé. Az 
uradalomtörténeti monográfiák azonban eddig in-
kább a feudális és az 1914-ig terjedő korszak 
problémáival foglalkoztak, nem kutatták tehát a 
nagyüzemek két világháború közti gazdálkodását. 
A témakörből publikált egy-két résztanulmány 
mellett valójában Erdész Adám könyve az első 
összefoglaló, alapos és elmélyült feldolgozás. 

Az áffami birtokok közt a legnagyobb területű 
Mezőhegyesi Ménesbirtok gazdálkodásának vizs-
gálata: „ . . . segít meghatározni azt az opt imu-
mot , amit adott körülmények közöt t egy hazai 
nagyüzem elérhetett" — írja Erdész. A korban a 
legmagasabb szinten gazdáfkodó nagyüzemek so-
rába tar tozó Mezőhegyes, mint közvetlen állami 
irányítás alatt álló bir tok, lehetővé teszi a mező-
gazdaság-politika alakulásának nyomonkövetését 
is. A nagyüzemi gazdálkodás 1945 után az állami 
gazdaság keretei közöt t folytatódot t . 

A szerző témája feldolgozásának időhatárául az 
1920. és 1938. évet — a román csapatok kivonulá-
sát és az utolsó békeévet — választotta. A vizsgált 
korszak nagymérvű iratpusztítása köz tudot tan 
nehéz helyzet elé állítja a ku ta tóka t . Mezőhegyes 
vonatkozásában a levéltári forrásbázist a ménes-
bir tok irattárának megmaradt része, s ennek pótlá-
sára a Mezőhegyesi Cukor ipar i Rt. és a Földműve-
lésügyi Minisztérium állami bir tokok osztálya 
iratai jelentik. 

A monográfia az alapítástól az 1920. évig rövi-
den ismerteti a ménes es a ménesbirtok történetét , 
gazdálkodásukat és az 1869. évtől elkülönülő 
igazgatást. A múlt század utolsó évtizedeiben 
„európai szintű nagyüzemmé" fejlesztett ménes-
bir tok fejlődését erőszakosan szakította meg az 
1919 májusában bekövetkezett román megszállás. 
A kifosztot t birtok helyreállítását a minisztérium 
költségvetési támogatása és hitelek tették lehetővé. 
Az első világháború után Mezőhegyes korábbi 
piackörzeteit (a szomszédos megyék, Bánát, Bács-
ka, Erdély délnyugati része) az országos piac 
mellett az állami támogatás által teremtett további 
értékesítési lehetőségeit pótol ták: a ménesbirtok 
hagyományosan a köztenyésztés bázisa volt, s az 
1930-as években bekapcsolódott a vetőmagakció-
ba is. 

Erdész Ádám a ménesbirtok igazgatása, munka-
erő-ellátottsága, a fő gazdasági ágazatokat jelentő 
növénytermelés és állattenyésztés, a mezőhegyesi 
ipar, valamint a birtok jövedelmezősége és tőke-
struktúrája vizsgálata mellett Mezőhegyes kora-
beli megítéléséről is szól. „A ménesbirtokkal kap-
csolatos negatív megítélés minden esetben a nagy-
bir tok-rendszer ellen i rányult ." A környező szuk 
határú települések számára azonban a birtok fel-
bontása sem hozott volna megoldást: a kérdés 
lényege a népesség gyarapodásahoz képest lassú 
hazai iparfejlődésben rejlett. A ménesbirtok gaz-
dálkodásának összegzéseképp a szerző megálla-
pítja, hogy a magyarországi mezőgazdasági nagy-

üzemek számára e „válságokkal, visszaesésekkel 
terhes korszakban . . . a ménesbir tok által elért 
szint reprezentálja az elérhető opt imumot" , annak 
ellenére, hogy az 1920-as évek második felének 
konjunktúrá ja még Mezőhegyesen is csak a re-
kons t rukcióhoz volt elegendő. 

Erdész Ádám kitűnő monográfiája remélhető-
leg csak első, ú t törő kötete az agrártörténet-írá-
sunkban annyira hiányzó, a nagyüzemek két vi-
lágháború között i gazdálkodását bemutató urada-
lomtörténeti monográfiáknak. 

Fülöp Éva Mária 

CSÁKY K Á R O L Y : 

Hallottátok-e már hírét? 
(Madách, Bartislava, 1987. 247 old.) 

A csehszlovákiai magyar könyvkiadás évtizede-
kig tar tó egyoldalúságát törte meg azzal, hogy a 
korábbi irodalmi és publicisztikai kiadványok 
mellett a hetvenes évek végétől lehetőséget terem 
tett a néprajzi kutatások megjelentetésére is. Ezt a 
változást a C S E M A D O K központ i és helyi szer-
vezetein belül sokszor a megszállottak szorgalmá 
val dolgozó gyűj tők eredmenyei tették szükséges-
sé. Közéjük tartozik Csáky Károly, aki szülőföld-
jét két esztendő leforgása alatt két megjelent 
kötetben mutat ja be. A Madách Kiadónál 1985-
ben jelent meg helytörténeti kutatásait ismertető 
könyve Honti barangolások címmel, 1987-ben 
jjedig néprajzi kutatásainak eredményeit mutat ja 

Egy évtizedes gyűj tőmunkát végzett a szerző a 
Középső-Ipoly menti falvakban, hogy feltárja a 
valamikori és napjainkban is élő kalendáris szoká-
sokat. Csáky Karoly Bussán, Inámon, Ipolybalo-
gon, Ipolyfödémesen, Ipolyhídvégen, Ipolyke-
szin, Ipolynagyfalun, Ipolynyéken, Ipolyvarbón, 
Kelenyén, Kistúron, Kőváron, Középtúron, 
Nagycsalomiján, Paláston, Pereszlényen, Szalat-
nyán, Szécsénkén és Tesmagon folytatott gyűjté-
sét tanítványai is segítették. 

A bevezetőben a területtel korábban foglalkozó 
irodalmat is megismerhetjük; találkozunk H o r -
váth Péter, Szeder Fábián, Jerney János, Pintér 
Sándor nevével, akik a múlt században próbálták 
meg körvonalazni a palócok lakta területet, majd 
Malonyay Dezső területi meghatározását olvas-
hatjuk. A XX. században Középső-Ipoly mentén 
is gyűj töt t Manga János, aki Pereszlényben szüle-
tett; dolgozot t itt Bartók Béla, Kodály Zoltán, 
Lajtha László, Györ f fy István is, hogy csak a 
legnevesebb kutatókat említsem. Ezek után hatá-
rozza meg Csáky Károly évtizedes munkájának 
célját, ami nem más, mint a napjainkban ismert 
szokások és hiedelmek feltérképezése és összeha-
sonlítása a korábbi gyűjtésekkel. 

Az esztendő jeles napjaihoz kapcsolódó szoká-
sokat a téli ünnepkör , Katalin napjától Gergelyig 
terjedő időszak bemutatásával kezdi a szerző. Á 
téli ünnepek kiemelkedő szokásai a karácsonyi 
ü n n e p k ö m ö z kapcsolódnak. Adventtől vízke-
resztig tartó idő alatt több olyan népszokást és 
hiedelmet ismerhetünk meg, amelyekben az ősi 
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hitvilág elemei tükröződnek. Lucához, Ádám-Éva 
napjához, karácsony napjához, szilveszterhez és 
újevhez, valamint a Háromkirá lyok napjához kap-
csolódó szokások mellett gazdag ismereteket sze-
rezhetünk a jeles napokhoz kapcsolódó tiltások-
ról, jóslásokról és az ártó szellemekkel szemben 
védettséget jelentő mágikus cselekedetekről. 
Csáky Károly dicséretes bőséggel illusztrálja a téli 
ünnepkör dramatikus szokásait, a gyerekek reg-
geli „lucázását", a „betlehemezést , az egyházi 
ponyvairodalom hatásait tük röző „szentcsaíádjá-
rást , a pász torok karácsonyi vesszőhordását, 
vagy a „haromkirályjárást". A Közép-Ipoly menti 
falvak dramatikus szokásainak bemutatásakor a 
szerző többször más vidékek szokásaival is össze-
hasonlítja a gyűj töt t anyagot. Részletesen írja le a 
„farsanghajtást", „koledáfást", aminek szövege és 
kottája egyaránt megtalálható a kötetben. Az 
Ipoly menti szokást ezután összehasonlítja a 
Nyitra megyei Menyhe hasonló szokásával, a 
„sárdózással . 

A téli ünnepkör szokásainak ismertetése a né-
met eredetűnek tartott „Gergely-járás" leírásával 
zárul. Azt már nem lehet megállapítani, hogy 
meddig élt ez a szokás az Ipoly mentén, üe 
valószínű, hogy a századforduló éveiben még 
énekelték azt az éneket a házról házra járó gyere-
kek, amit Ág Tibor gyűjtése alapján közöl Csáky 
Károly. 

A tavaszi ünnepkör bemutatása előtt rövid 
bevezetőjében a szerző Manga Jánost idézve utal 
arra, hogy tavasszal és nyáron a földművesek 
teendői megszaporodnak, ezért ebben az időszak-
ban kevesebb állandó szokással találkozunk. A 
tavaszi ünnepkör szokásai közül több a jövendő 
terméssel kapcsolatos, ezeket mélyebben átjárja a 
keresztény tartalom. Szemléletes példaként mu-
tatja be „Gyümölcsol tó Boldogasszony napját" 
(III. 25.), aminek időpontját Jézus fogantatásának 
napjához kapcsolják. 

A tavaszi ünnepek közül kiemelkedő részletes-
séggel ismerhetjük meg a húsvétot megelőző nagy-
böjti időszakot. Ebben a fejezetben bemutatja a 
szerző a Középső-Ipoly menti palócok táplálko-
zási szokásait és a bö j thöz kapcsolódó vallásos 
életet. Részletes leírást kapunk a fiatalok böjt ideje 
alatt is megengedett játékairól: az ipolyvarbói 
„moncsozásról , vagy a tesmagi „kasa" játékról. 
A nagyhét napjaihoz kapcsolódo, elsősorban val-
lásos tartalommal átitatott szokások mellett meg-
ismerhetjük azokat az analogikus szokásokat, 
amelyek a nagycsütörtöki, patakban tör ténő für-
dés és a lelki megtisztulás kapcsolatát mutatják. 

Húsvét előtt, virágvasárnap megszentelt barká-
hoz kapcsolódó hiedelmek bemutatása után a 
kiszehajtás szokását ismerhetjük meg. A kiszebá-
but szalmából készítették el a falutel i hajadon 
lányok és a falu új menyecskéitől összeszedett 
ruháiba öltöztették. Az öltöztetés módjának rész-
letes leírása után bőséggel találunk példát a kisze-
hajtás dalaiból, amelyek szövegeit kottával együtt 
mutatja be a gyűjtő. A szokás mélyebb megisme-
rését szolgálja az is, hogy más vidékek virágvasár-
napi szokásait, így a zoboralji villózést is ismerteti 
Csáky Károly. (Itt jegyzem meg, hogy a villőzés 
egyes zoboralji falvakban még napiainkban is 

megtalálható; iskolás gyermekek feldíszített zöld 
ágakkal járnak köszönteni a falvakban virágvasár-
nap.) 

Húsvétvasárnap ételt és italt szenteltettek a 
templomban, a legények pedig az esti misét köve-
tően a kocsmában gyülekeztek, ahonnan éjfélkor 
indultak „kolédanyi", tojást gyűjteni. A szokás 
után a hétfői locsolkodás eseményeit ismerhetjük 
meg. A nagyböjti és húsvéti ünnepkör t követő 
jeles napokhoz (Szent György, O r b á n napja) 
elsősorban az időjárással kapcsolatos jóslások kö -
tődnek, de megtaláljuk a Márk-napi búzaszentelés 
leírását is. Pünkösd napján a Középső-Ipoly menti 
falvakban is szokás volt a pünkösdikirály-válasz-
tás, falujárás, a „pünkösdülés". A napjainkban 
összegyűjthető visszaemlékezések mellett olvas-
ható Ipolyi Arnold Pünkösd ünnepéről leírt szö-
vege, amit Csáky Károly összehasonlít az általa 
gyűjtöt t anyaggal és utal bizonyos változásokra. 
Ezt követően a pünkösdölés dramatikus játékának 
dalait tekinthetjük át. 

A nyári ünnepkör az eddigi időszakoknál jóval 
szegényebb kiemelkedő eseményekben. Kivételt 
Szent Iván és Kisasszony napja jelent. A Szent 
Iván napi tűzgyújtás szokását a zoboralji párhuza-
mokkal együtt ismerhetjük meg, majd Ipolyi Ar-
nold által gyűjtött szöveget olvashatunk. Utolsó 
sorai: „ . . . selyem sárhajú Magyar Ilonának / 
Ha jon felül gyöngykoszorú / vetekedik háromféle 
virág / . . . külön megragadják a szerző figyel-
mét, s az Ipoly mentén is fellelhető szöveget ősi 
örökségünknek tartja. 

A Szent Iván napi szokások után rövid ismerte-
tést kapunk a júliusi és augusztusi jeles napokról , 
ezt követően pedig Kisasszony napjáról esik szó 
(IX. 8.). Ezen a napon a falubeli asszonyok 
hajnalban mentek a templomba és várták a felkelő 
napot, ami ezen a reggelen volt a legszebb. Szep-
tember nyolcadik napja a vetés kezdetét is jelentet-
te. 

Az őszi ünnepkör Szent Mihály napjától Erzsé-
bet napjáig tartott és jeles napjaihoz elsősorban 
időjóslások, gazdasági tevékenységgel összefüggő 
szokások kapcsolódtak. Szent Mihály napja a 
pásztor- és cselédszerződések megkötésének az 
ideje, de szeptember 29-e környékét a legjobb 
vetőidőnek is tartot ták. Rövid leírását olvashatjuk 
a Mindenszentek és halottak napjához fűződő 
szokásoknak, amit az egyéb őszi szokások és a 
kukoricafosztás leírása követ. 

A kötetet terjedelmes melléklet egészíti ki, ami-
ben megtalálható a dramatikus szokások szövegei-
hez tartozó kották gyűjteménye és az adatközlők 
névsora pontos személyi adatokkal. Külön kell 
szólni a könyv képanyagáról, ami nagyon jól 
kiegészíti a kötetet. Á Középső-Ipoly menti falvak 
épületeit, szokásait, tárgyi emlékeit Böszörményi 
István és Lánczos/óz$e/fényképezték. 

Csáky Károly példamutató műve kettős célt 
szolgál: megörökítette számunkra és az utókornak 
Középső-Ipoly mente rendkívül gazdag népi kul-
túráját és hasznos útmutatót adott azoknak a 
kezébe, akik a kalendáris szokások iránt érdeklőd-
nek. Turczel Lajost , a könyv utószavának íróját 
idézve: „ . . . vigyázni kell, nogy ezek az egykori 
népi gondolkodást és észjárást tük röző emlékek 
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n y o m nélkül el ne tűnjenek. Ezeket éppúgy meg 
kell örökíteni az emlékezet számára, ahogy a 
népek történetének egyéb vonatkozásait . Megbe-
csülést érdemelnek tehát azok, akik ezt a munkát 
elvégzik." 

Virt István 

Kolhoz a Tiszaháton 
Ez a címe annak a lapnak, amelynek első száma 

1987. június 19-én látott napvilágot a kárpát-uk-
rajnai nagyszőlősi járásban levő Tiszapéterfalva, 
Tiszabökény és Nagypalád lakosságát tömörí tő 
Ha tá rő r Kolhozban. Fejlécén ez áll: Információs 
kiadvány poli t informátoroknak, agitátoroknak, a 
Munka Vörös Zászló rendjeles Ha tá rő r Kolhoz 
tagsága számára. A nyolc oldalas lapot a Kárpáti 
Igaz Szó, a Zakarpatszka pravda, a Kárpáti 
Könyvkiadó és a Lapkiadó munkatársai szerkesz-
tették. Ungvárott nyomták 5000 példányban. A 
magyar nyelvű lap díjtalan. 

A Határőr Kolhoz — amint ez a Kossuth rádió 
és a napi sajtó közléseiből köz tudot tá vált — 
élenjáró közös gazdasága Szovjet-Ukrajnának. A 
kolhozban 6600 hektáron nagyüzemi gazdálkodás 
folyik, hét ipari üzeme van, amelyekben azokat a 
dolgozóikat foglalkoztatják, akiket nem tudnak a 
mezőgazdaságban munkával ellátni. A tagok napi 
átlagkeresete meghaladja a 8 rubelt, azonkívül 
kü lönböző juttatásokban részesülnek. A kolhoz 
tiszta jövedelme az elmúlt évben négymillió rubelt 
tett ki. A kolhozcsaládok átlagos évi jövedelme 
3300 rubel volt. 

Ezeket a konkrét tényeket Bíró Andor , a Határ-
őr Kolhoz elnöke, a szocialista munka hőse, a 
kijevi Legfelsőbb Tanács képviselője sorolta fel 
abban az intenúban, amely a lapban megjelent. A 
lap ezenkívül fényképes beszámolót közöl a közös 
gazdaság múltjáról, ipari üzemeinek munkájáról , 
a háztáji telkeken folyó gazdálkodásról, a kolhoz 
közoktatási hálózatáról, a Tisza dal- és táncegyüt-
tesük sikeres szerepléseiről és a kolhoz sportléte-
sítményeiről. 

Arra a kérdésre, hogyan érte el a Határőr 
Kolhoz ezeket a kimagasló eredményeket , Bíró 
Andor kolhozelnök ezt válaszolta: A kolhoztagok 
nemcsak a pontosan körülhatárolható, konkrét 
célt látják maguk előtt, hanem tisztában vannak a 
ki tűzöt t cél értelmével is. 

A kolhoz tagjai — amint ezt lapjuk, a Kolhoz a 
Tiszaháton is beszédesen tanúsítja — céltudatosan 
végzett munkájuk révén érték el kimagasló ered-
ményeiket és teremtették meg jólétük és kulturált 
életük alapjait. Ez: jövő sikereiknek is a záloga. 

Sándor László 

Olvasókönyv 
Kiskunfélegyháza 
történetéhez 
(Városi Tanács, Kiskunfélegyháza, 
1985. 650 old.) 

Az 1876. évi XXXIII. törvénycikk megszüntette a 
Jászkunság félezer éves közigazgatási különállását és 

területét a szomszédos megyékhez csatolta. A Kis-
kunság ekkor Dorozsma kivételével Pest—Pilis— 
Solt vármegyéhez került, mely ekkortól kezdve az 
ország legnagyobb kiterjedésű megyéjévé vált és a 
Duna-Tisza közének nagyjából a felét foglalta el. 
Kiskunfélegyháza 1876—1950 között Pest megyéhez 
tartozott tehát, azóta Bács-Kiskun megyéhez. Vagyis 
a város egyik nagyon jelentős történeti korszakában, 
a kapitalista fejlődés idején, Pest megye keretei között 
foglalt helyet. 

Az Olvasókönyv Kiskunfélegyháza történetéhez 
című forráskötet Bánkiné Molnár Erzsébet, Fazekas 
István, Fekete Pál, valamint Romsics Ignác munkája. 
A bevezetőben elmondják, hogy ezzel a kötettel nem 
azt az űrt szándékozzák kitölteni, ami a 100 évvel 
ezelőtt megjelent kiskunfélegyházi városmonográfia 
óta csak növekszik. Tény, hogy a korszerű várostör-
ténetre már régen szükség volna itt is, akárcsak 
másutt, megvan rá ugyanis a társadalmi igény. Ez a 
kötet azonban csak arra vállalkozott, hogy „megőr-
ződött írott források tengeréből emeli ki azokat, 
amelyek olvasása révén ki-ki megismerkedhet a leg-
fontosabb adatokat nyújtó iratokkal." Ezt a célt 
pedig az első irattól az utolsóig, az 1244—1975-ig 
terjedő hatalmas időben elérte ez a könyv. 

A történeti bevezető a legrégibb időktől kezdve 
régészeti áttekintést is ad addig, amíg eljutunk az írott 
forrásokkal már megvilágítható korig. Kiskunfélegy-
háza esetében ez a kunok betelepülésének az idősza-
ka, annak ellenére, hogy Félegyházát csak 1389-ben 
említi először oklevél. Régészeti bizonyítékok alap-
ján úgy látszik, Félegyháza eredetileg nem tartozott a 
kun településterületnez, de a közelében már korán 
kunszállások létesültek. (Csólyos, Csengele, Kígyós, 
Bugac stb.) 

Félegyháza község a mohácsi csata után a Budáról 
1526 őszén visszavonuló török hadseregnek esett 
áldozatul más falvakkal és városokkal együtt. Ujjáte-
lepülése, -telepítése csak az 1730—1940-es években 
zajlott le. Mária Terézia 1745-ben engedte meg a 
Jászkunság különleges jogállásának visszaállítását 
visszaváltás (redemptio) útján. Félegyháza mezővá-
rosi fejlődésének ez vetette meg az alapját, 1774-ben 
nyerte el mezővárosi rangját, ami csak úgy volt 
lehetséges, hogy a közben eltelt 30—40 év alatt 
jelentős fejlődésen ment keresztül. 

Kiskunfélegyháza város 1849 márciusában az oszt-
rák sereg fenyegetése ellenére szilárdan kitartott a 
forradalom és szabadságharc mellett. Polgársága ko-
rán felismerte a vasút jelentőségét is, mert a Pest— 
Szeged—Orsova vasútvonal számára 1852-ben in-
gyen ajánlotta fel a vasúti nyomvonal alá szükséges 
földeket. Még ebben az évben a vasúti pályaépítő 
munkások bérkövetelő megmozdulására is sor került 
a városban. 

A kiskun város fejlődése az 1880-as évektől bonta-
kozott ki elemi erővel Holló Lajos országgyűlési 
képviselő és Zámbó Géza polgármester működése 
idején. Az első világháború alatt Pest megye legna-
gyobb háborúellenes tömegmegmozdulása 1918. feb-
ruár 24—26-án zajlott Kiskunfélegyházán. Munkás-
tanács vette át a város vezetését már 1919. február 
19-én, május 3-án pedig megalakult a Félegyházi 
Kiskun Vörös Ezred. A város súlyos harcok árán 
szabadult fel 1944. október 23-án. A kibontakozó 
szocialista építést a kiadványban 61 dokumentum 

76 



mutatja be. A legutolsó ezek közül az 1975. február 
26-án hozott tanácsi rendelet a város címeréről és 
zászlajáról. 

A kötetet igen használhatóvá teszi a függelékben 
közölt idegen szavak, pénz- és mértékegységek, neve-
zetes személyiségek jegyzéke, az időrendi áttekintés 
és a dokumentumok mutatója. A várossal kapcsolatos 
irodalmat Urbán Miklósné és Zvara Pál tárta fel és 
állította össze. Végül 70 darab fekete-fehér képmel-
léklet teszi még láthatóbbá Kiskunfélegyháza törté-
netét. 

Horváth Lajos 

B O S N Y Á K S Á N D O R : 

A néphagyomány 
vonzásában 
(Múzsák Kiadó, Bp. 1985 old.) 

„A magyar népművészetben melyek azok a törek-
vések, amelyek válságoktól gyötört, erkölcseit fele-
dő, önpusztítás felé tartó XX. századunk emberének 
a rendet, az értelmet, az élet igenlését tudják felmu-
tatni?" Ezt a kérdést tették fel 1980-ban az Erzsébet-
városi Galéria kiállítássorozatának rendezői, s ezt a 
kérdést veti fel az általa szerkesztett könyv előszavá-
ban is Bosnyák Sándor, a kiállítások fő szervezője. 
Kötetében a művészek szavakkal is megfogalmazzák 
hitvallásukat és fájdalmas kételyeiket. A könyv végén 
lévő képek pedig a galériában látottak felidézésével 
erősítik meg a művészek szavait. 

Népművészet, archaikus művészet, magas művé-
szet; többféle értelemben használt fogalmak. F. 
könyvben is felbukkan a gondolat: az úri kultúra 
elemei „leszálltak" a parasztsághoz, majd „felemel-
kedtek" a magas kultúrához. A történelemben erre is 
van példa. Ez a megközelítés azonban a népi kultúrát 
a parasztira szűkíti le, s a hagyományos paraszti 
életforma bomlásával megkérdőjelezi a népművészet 
időszerűségét. 

A művészek többsége a népi kultúrát szerves 
műveltségnek, nemzeti hagyománynak tekinti. Lé-
nyegét abban jelöli meg, hogy közösség hozta létre, 
amit évezredeken át összetartott a közös hit, erkölcs 
és szándék, ezért vált a világ egészéről alkotott 
képünket kifciezni vágyó és tudó jelrendszerré. E 
közösségből való kiszakadás, a nvájtól való elbitan-
golás az oka a magányérzetnek, az elidegenedettség 
fájdalmának, a céltalanságnak: a XX. századi ember 
nagy leleki terheinek. A népművészethez, a nemzeti 
hagyományokhoz való visszatérés a közösséghez 
való hazatalálás életadó élményének lehet a forrása. 

Ezért a népművészethez való viszony etikai kérdés 
is. Természetesen a művészet önmagában nem képes 
közösséget teremteni. De minden közösségnek, így a 
magyar nemzetnek is létszükséglete a közös nyelv. 
Szóbeli és zenei anyanyelvünket és képi jelrendsze-
rünket is gazdagította a mindenkori szomszédaink-
kal való kölcsönhatás. De miként nyelvünket és 
zenénket, így képzőművészeti anyanyelvünket is 
saját képére formálta népünk. S mint minden hagyo-
mánynak, képi jelrendszerünknek is parasztságunk 
volt a legfőbb — ha nem is egyedüli — őrzője. 

A nyelvújító Bessenyei Györgynek figyelmeztet-
nie kellett kortársait arra, hogy a magyar jobbágyság 

nyelvén is lehet tudományt és „magas" irodalmat 
művelni. S hogy nekünk, magyaroknak, csak ezen a 
nyelven lehet! Széchenyi István a pozsonyi ország-
gyűlés magas rangú, anyanyelvünket már-már felejtő 
méltóságai előtt magyarul szólalt meg. S bár stílusré-
tegek színezik nyelvünket, ma már ki vonná kétségbe 
a magyar nyelv létjogosultságát az irodalomban, a 
tudományban vagy a politikában!? Liszt Ferenc, 
Bartók Béla, Kodály Zoltán a magyar népdal és a 
zenei „magas kultúra" egyeztetésével szerzett pol-
gárjogot népünknek a világ zenéjében. A múlt század 
végétől képzőművészetünknek is van egy — Lechner 
Ödön, Kornis Dezső, Vajda Lajos, Kós Károly 
nevével jelezhető — vonulata, amely a paraszti kö-
zösségek által megőrzött kincset a magyar és az euró-
pai kultúra egyéb értékeivel ötvözi. E hagyomány 
folytatói az Erzsébetvárosi Galériában 1980 óta kiál-
lító művészek is, akik kiállítássorozatuknak A ha-
gyomány vonzásában címet adták. Ez a címe a 
vallomásaikat tartalmazó kötetnek is, ami arról ta-
núskodik, hogy ezek a művészek mélységes felelős-
séget éreznek nemzeti közösségünk és képzőművé-
szeti anyanyelvünk jövője iránt. Képeik is ezt az 
erkölcsi tartást tükrözik. Hogy kinek milyen esztéti-
kai szinten sikerült? Az idő majd eldönti. Mi Bos-
nyák Sándorral valljuk: „elsődleges feladatunk nem a 
minősítés, hanem a bemutatás". 

Tajti Erzsébet 

A 100 éves 
Csongrádi Gőzmalom 
(Csongrád Megyei GMV, 
1985 83 old.) 

A Csongrádi Gőzmalom 100 éves fennállásának 
alkalmából értékes kiadványt jelentetett meg a 
Csongrád Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari 
Vállalat két szerző tollából. Dudás Lajos a Történeti 
visszatekintést és a Keresztény Gőzmalom történetét, 
(ir. Szűcs Judit pedig: Molnárok és őrléseik címmel a 
molnárok társadalmi és társas életét írta meg. 

A Csongrádi Keresztény Gőzmalom születését az 
1884-es képviselőházi választási harcok eredményez-
ték. A 48-asok, azzal vádolták a szabadelvűeket, 
hogy a 48-asok gabonáját nem szívesen őrlik. Részvé-
nyeket bocsátottak ki és megalakították a Részvény 
Társaságot, majd 41 §-ban kidolgozták az alapszabá-
lyokat. A malom tervei 1885 márciusára készültek el. 
A tanulmány ismerteti a malomépítéssel járó admi-
nisztrációs munkákat, telekvásárlást, elhelyezést és 
az építést, amit 5 hónap alatt végeztek el. A malom 
élén lévő vezetők azonban nem értettek a malom 
vezetéséhez, az ellenzék sem tétlenkedett, így 1889-
ben a 48-asok kezéből az ellenzék kezébe került. 

A malom történetének első évtizedeiben az igazga-
tóság 2—3 évenként cserélődött, ez lehetetlenné tette 
a gazdaságos termelést. A tanulmány ismerteti az 
alkalmazottak fizetését és egyéb javadalmazását is. 

A malomban vámórlés volt, tehát az őröltetők nem 
fizettek, hanem a termésnek egy bizonyos hányadát 
adták munkadíj fejében. A malom forgalmának növe-
lése érdekében az ún. csuvárazást is alkalmazták. Ez 
abból állt, hogy a malom kocsijai végigjárták a várost 
s a fogattal nem rendelkezőktől összeszedték az 
őrölni valót, a malomban pedig olyan lisztre cserél-
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ték, amilyent a gazdasszonyok kértek. A tanyai 
óröltetők reggel beadták a gabonát, bementek a 
városba vásárolni és hivatalos ügyeiket intézni. Haza-
felé már várta őket az igény szerinti liszt. A sövényhá-
ziak és a felgyöriek negyedévenként jöttek, azok 
számára a malom területén istálló, kocsiszín mele-
gedő volt berendezve. A sövényháziak egy éjszakát 
általában ott is aludtak. Csongrádon elsősorban búzát 
termeltek, így a malom úgy volt berendezve, hogy a 
búzajárat kb. háromszorosa volt a rozsjáratnak. Ezen 
a vidéken aki tehette őröltetett. 

A malom 1916. augusztus 2-án leégett. A részvé-
nyesek igyekeztek megszabadulni a részvényektől, 
az igazgató azonban a biztosítótól kapott pénzből 
saját felelősségére hozzálátott a malom újjáépítésé-
hez. A malom elkészült és sikeresen működött to-
vább. 

A Tanácsköztársaság idején a város kenyérellátása 
érdekében a m»lomhoz termelési biztost neveztek ki, 
majd rövidesen megalakult a malommunkások szak-
szervezeti csoportja. 1921-ben gabona- és lisztraktárt 
építettek és a csuvárazást is újrakezdték. A munkások 
számára épített gőzfürdőt nyilvános gőz- és közfür-
dővé alakították át, 1924-ben sertéshizlaldát építet-
tek, 1927-ben pedig műjéggyártásra is berendezked-
tek. A vállalat fénykora a két világháború közé esett. 
1935-ben a malom fennállásának 50. évfordulójára 
nagy ünnepséget rendeztek, emléktáblát helyeztek el 
a falon. 

A felszabadulás után egy ideig csak vámórlés volt, 
majd elkövetkezett az akkor oly jellemző cserekeres-
kedelem. A létszám megnövekedett, de a malom a 
háborús károkat és az inflációt nem tudta kiheverni. 
A részvénytulajdonosok úgy döntöttek, hogy a rész-
vények 48%-át felajánlják az államnak és kérik az 
államosítást. 

1949. július 26-ával 64 évi működés után megszűnt 
a Keresztény Gőzmalom Rt. és vezetésével az Oros-
házi Tóth malom dolgozóit bízták meg. Rövidesen a 
Tóth Gőzmalom Rt-t is államosították és nemzeti 
vállalatként működött tovább 1957-ig. Ekkor villa-
mos hajtásra tértek át, majd többszöri átszervezés 
után a malom elvesztette önállóságát, mai neve 
Csongrád Megyei Gabonaforgalmi és Malomipari 
Vállalat körzeti Üzeme Szentes Csongrádi Malom-
üzem. 

A tanulmány végezetül a malom társadalmi-társa-
sági életéről, beszélgetésekről, barátságokról, a mal-
mosok származásáról közöl adalékokat, majd rajzo-
kon, fényképeken, metszeteken mutatja be a 100 éves 
évfordulóját ünneplő Csongrádi Gőzmalmot. 

Kerékgyártó-Saffank 

S Z A B Ó N É N Á D O R A N N A : 

A komlói bányászzenekar 
története 
(Komló, 1986. 63 old.) 

ízléses kiadásban, aprólékos történeti kutatómun-
kával összeállított anyagot ad át az olvasónak a 
szerző. A bányatelepeken a zenekaroknak mindig 
nagy szerepük volt. Mint önkifejezési mód, a kultúra 
értékeinek folyamatos közvetítése, az ünnepek han-

gulatának emelése, külön-külön és együtt is fontos 
szerep jutott a zenének, a zenekaroknak. Komlón 
1906-tól állami kézben volt a bányamű, és már az 
1910-es évekből van hír a zenekar működéséről, 
1927-ben új zenekar, a Komlói Zeneegyesület alakult. 
A zenekar részben mint a cserkészcsapat, meg az 
ünnepi alkalmak színesítője, több alkalommal szere-
pelt. 1936-ban az állami bánya önálló zenekart szer-
vezett és ennek élére Szederkényi Ádám került. 
Innen kezdve szerzőnk részletesen mutatja be azt a 
sokszínű munkát, ami a zenekar szervezésében, a 
szerepléseiben tükröződik. A komlói és baranyai 
szereplések sorában nyújtott élmények mellett a ze-
nekar az ország más részeibe is eljutott. Nagy sikert 
aratva részt vett a kialakuló bányász-szabadidős moz-

Í;alom két alkalmán, a Komlói Bányamunkás Egyesü-
et díszküldöttsége kíséretében pedig negyven taggal 

ünnepi műsort adott 1938-ban, kimagasló sikerekkel. 
1941-ig még több alkalommal szerepeltek — ha nem 
is teljes létszámmal — más bányavidékeken. A zene-
kar új történeti korszakát 1945. augusztus 23-án, a 
komlói zenekarvezetés és az üzemi bizottság felhívása 
nyitja meg. A több száz szereplés, kiterjedt és egyre 
igényesebb műsorválasztéka, a szakavatott karna-
gyok, a nem kevésbé lelkes zenekari tagok és a 
nélkülözhetetlen támogatások egyre magasabb 
szintre emelték a zenekar munkáját, mígnem a meg-
tisztelő koncert-fúvószenekar címéig jutott el. 

A szerző igen aprólékosan, személyes beszélgeté-
sekkel, adatfelvétellel hitelesíti a munkát, amely méltó 
megemlékezés a zenekar múltjáról. A gazdag bibliog-
ráfia, amelyben a karmesterek működési ideje is 
szerepel, hasznos eleme a mind sokoldalúbb anyag-
feldolgozást közreadó komlói helytörténetírásnak. 
(A Mecseki Szénbányák és a Komló Városi Művelő-
dési Központ kiadása) 

Dr. Krisztián Béla 

Zala megye 
földrajzi nevei II. 

A keszthelyi járás1 

(Zalaegerszeg, 1986. 157 old.) 

Ahogy most kezembe került a Zala megyéhez 
1979-ben visszacsatolt keszthelyi járás földrajzi ne-
veinek adattára, az jutott eszembe, hogy 1964-ben, a 
Zala megye földrajzi nevei című úttörő jelentőségű 
kötet megjelenésekor valószínűleg kevesen gondol-
tak arra, hogy a kiadvány mérföldkövet jelent majd a 
földrajzi nevek gyűjtésében és közzétételében. A 
zalai névgyűjtemény osztatlan elismerést váltott ki a 
hazai és a nemzetközi nyelvészeti közvéleményben 
egyaránt. S minden elismerésnél többet mond, többet 
ér, fölbecsülhetetlen értéket jelent — talán túlzás 
nélkül mondhatjuk — nemcsak a nyelvtudomány, 
hanem általában a magyar tudományosság számára is 
az a tény, hogy a zalai kezdeményezés hamarosan 
követőkre talált, olyan mozgalmat indított el, amely-
nek kézzelfogható eredményei vannak: a sorra meg-
jelent megyei névgyűjtemények. 

' Tudományos irányító Ördög Ferenc. Közzétet te Marka 
Imre Lehel, Rónai Béla, Varva Mária, Vitányi Borbála. 
Szerkesztette Balogh Lajos, Örilög Ferenc. 
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A kiadvány bevezetésében a gyűjtés történetét az 
ún. törteneti nevek problematikáját, a névanyag köz-
zétételének, helyesírásának kérdéseit foglalta össze 
Markó Imre Lehel és Ördög Ferenc. Ennek során 
említik meg: mivel a Zala megyei kötet nem tartal-
mazza a kataszteri térképek előzményének, az ún. 
croquis-nak a neveit és a Pesty Frigyes-féle névanya-
got, ezért „mindezek pótlásaként a Zala Megyei 
Levéltár megbízta Markó Imre Lehelt a nevek kiírá-
sával, aki az élő névanyaggal való azonosítás után 
közzéteszi majd Zala megye földrajzi neveinek III. 
kötetét Történeti nevek alcímmel. Ebben a kötetben 
találja meg az olvasó az egész Zala megye területére 
vonatkozó földrajzi köznevek jegyzékét is." Ezt a 
tervezett kiegészítést örömmel vehetjük tudomásul, 
hiszen ezáltal Zala megye földrajzi neveinek tudomá-
nyos fölhasználhatósága még inkább lehetővé válik, 
hiszen csupán a keszthelyi járás névanyagában is 
érdekes és értékes földrajzi közneveket találunk (pl. 
berek, csapás, ér, gyepű, hát, horgos, lap, szeg, szer 
stb.). Az adattár használatát útbaigazítás és rövidítés-

, jegyzék könnyíti meg, itt olvasható a gyűjtők és a 
közzétevők névsora, de ugyanitt található a járás 
településeinek sorszám szerinti és betűrendes fölso-
rolása is. Ezután a kötet gerincét jelentő adattári rész, 
a helységenként közzétett névanyag következik, vé-
gül — Rónai Béla kitűnő összeállításában — a járás 
földrajzi neveinek betűrendes mutatóját találja meg 
az olvasó. 

A keszthelyi járás földrajzi neveinek kötete a 
dialektológiai kutatás számára is hasznosítható anya-
got hozott felszínre, a Keszthely környéki tájszólá-
sok különböző nyelvjárási jelenségeinek gazdag tár-
házát jelenti. Lássunk ezekből — természetesen a 
teljesség igénye nélkül — néhány példát! A magán-
hangzó-fonémák közül nagyon gyakori a zárt é 
előfordulása (pl. Piros kérészt; Hegyi út; Széles-irtás; 
Evangélikus templom; Kendéráztató-árok stb.); a 
köznyelvi hosszú ú, ű, és í helyén inkább rövid 
magánhangzók használatosak (pl. Nyirési ut; Kis-
kuti-dülő; Sűrű; Hégyháti-dűllő; Dobogai vízmű; 
Gunyhó-gödri híd stb.). A mássalhangzó-jelenségek 
közül különösen az / kiesése mutatkozik gyakorinak 
(pl. Vőgyi-erdő; Mester-főd; Kápóna; Vasúti tőttés 

1 stb.), de jó néhány példát találunk a palatális ny-zésre 
(pl. Pilikán: Pilikány; Csollányos-vőgy; Szényégető-
nyiladék; Fácányos stb.), az apalatális l-ezésre (pl. 
Körtélés: Körtélési dűlő; Selém-hegy; Kérték allai kis 
hid: Mocsola-hid stb.) és az explozív ry-zésre, 
gy-zésre is (pl. Sika liktya; Borgyú-rét; Borgyú-járás 
stb.). 

A földrajzinév-gyűjtésnek és -kiadásnak — mond-
hatni, országszerte — az a gyakorlata alakult ki, hogy 
nemcsak a földrajzi nevek szerepelnek a névgyűjte-
ményben, hanem — ha vannak — a nevek után a 
hozzájuk fűződő helytörténeti, néprajzi, régészeti 
jellegű népi magyarázatokat, észrevételeket is megta-
láljuk, ha mégoly röviden is. Ez teszi lehetővé, hogy 
a névtani kötetek elsődleges nyelvészeti felhasznál-
hatóságuk mellett más tudományszakok számára is 
hasznosíthatók legyenek, vagy legalább kiindulásul 

bizonyos adatokkal szolgáljanak. Így pl. Várvölgy 
község anyagában a 163. sorszámú névhez kapcso-
lódó magyarázat a néprajzkutatók és történészek 
érdeklődésére egyaránt számot tarthat: „Ördög-kű-
jek [P. Ördögköve] kőrakás. Mesterségesnek tetsző, 
bazalttörmelékből álló domb. Nh. 1. Az ördögökkel 
hordatták össze az erdőben levő köveket. Az ördög 
répaszekéren hordta a követ, a szekér itt összetört a 
tener alatt, s az ördög itthagyta a köveket. 2. A 
Vörös-föld-tető a barátok szántóföldje volt, onnan 
hordták ide a követket, hogy az itt levő völgyet azzal 
feltöltsék, s így bejárhassanak a faluba kerülő nélkül." 
Hasonlóképpen figyelmet érdemelhet a Vállus köz-
ség nevei között található adat is: „172. Szemmiklós, 
ba D.e. A középkori Szent Miklós-kolostor állott itt, 
romjai ma is láthatók. Nh. A Szentmiklósban lakó 
vörösbarátokat a törökök lefejezték, és éjjelente ezen 
a vidéken bolyong a lelkük. Más történet szerint a 
barátok az arra járó embereket (nőket és férfiakat is) 
elfogták, börtönbe vetették és kínozták őket. A falu 
templomában levő Pietáról azt tartja a hagyomány, 
hogy egy hatalmas eső alkalmával Szentmiklósból 
sodorta ide a víz." A régészeti kutatások számára 
hasznosítható pl. a Balatongyörök névanyagában 

található következő közlés: „210. Kódis-dűlő[K. 1.3. 
Koldustelek] S, szó. Több évvel ezelőtt még szántó 
volt. A legrosszabb talajú dűlő a határban. A hat év-
vel ezelőtti szőlőtelepítéskor kiterjedt római telepü-
lés maradványai kerültek itt elő. A területet nem 
tárták fel." Elpusztult falu nyomaként őrződött meg 
Sármellék község egyik dűlőneve: „88. Főső-Deve-
cser: Kincses-D eve cser [C.K. 1. Felsődevecseri, r K 2. 
Felső Devecser] Ds, sz, e. A hagyomány szerint a 
török idők előtt falu volt, de elpusztult. Lakói 
alapították Sármelléket. Kincseiket elásták, de senki 
sem találta meg." 

A helységek főbb adatait (a terület nagyságát, a 
lakosság létszámát) föltüntető I. fejezet olvasásakor 
szembetűnő volt, hogy a járás 29 településének nagy 
részén (majdnem a felén) népi névmagyarázatokat és 
(nagyjából ugyanilyen arányban) falucsúfolokat is 
találunk. Ilyen például a Balatongyörök (népi nevén: 
Győrök: Meszesgyőrök: Györk: Meszesgyörk) nevé-
hezt fűződő névmagyarázat: „A falut az ősi birtokos 
Györk családról, illetőleg a falu határában általáno-
san űzött foglalkozásról, a mészégetésről nevezték 
el." Sümegcsehi községgel kapcsolatban a következő 
falucsúfolót olvashatjuk: „Csehi, Bazsi, Prága, itt a 
lány nem drága." „Tetves Kustán, bolhás Bükk, 
iszalagos Szentlászló, vöröshajmás Gyulavész, disz-
nólábbal támogatott Szőlős, girbe-görbe Nagygör-
bő, falopó döbrönceiek, kucsmaleső csehiek." 

Összegzésül a keszthelyi járás földrajzi neveinek 
gyűjteményéről azt mondhatom: ezzel a kiadvánnyal 
helyneveink közzétctele újabb, jelentős munkával 
gyarapodott, amelyert köszönet illeti mindazokat, 
akik adatközlőként gvűjtőként, közzétevőként vagy 
éppen szerkesztőként segítették a kötet megjelenését. 

Sz. Bozóki Margit 
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ISMERJE MEG 
Magyarországot a 

,,Honunk a hazában" kirándulások: 
Egervár május 1. 
Békés május 15. 
Dombóvár május 29. 
Barkók földje (Ózd) június 12. 
Ecsed június 25—26. 
Tiszafüred július 17. 
Csorna július 31. 
Különleges kirándulás: 
Paprikaszüret Kiskunmajsa határában szeptember 24-én, 535 Ft 
Bak onyi üdülések: 
Bakonybél, 7 éjszakás turnusok teljes vagy félpanzióval 

1750—3865 Ft áprilistól szeptemberig 
Gézaháza, 7 éjszakás turnusok teljes vagy félpanzióval 

1955—3980 Ft áprilistól szeptemberig 
Farkasgyepű, 7 éjszakás turnusok teljes vagy félpanzióval 

1750—3865 Ft áprilistól decemberig 
Zalai üdülések: 
Falusi üdülés Kökényesmindszenten egész évben 

690 Ft/ház, félpanzió 173 F t / fő /nap 
Falusi üdülés Zalaszentlászlón egész évben 

173—230 Ft / fő /nap , félpanzió 140 Ft / fő /nap 

Rész le tes f e lv i lágos í tás és j e lentkezés a B u d a p e s t T o u r i s t i r o d á k b a n és a 
m e g y e i i d e g e n f o r g a l m i h i v a t a l o k b a n . 
Fő i roda: 1051 R o o s e v e l t t ér 5. Tel . : 173-555 
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Kubikosvetélkedő 
Csongrádon (Dudás Lajos felvételei) 



A Tájak—Korok—Múzeumok Egyesület füzetei 

BOLDOGKŐVARAUA 
Történeti emlékek 


