
Névtelenségbe burkolózva 

Nem tudom, ki hogyan van vele, de én örülök annak, hogy neve van az utcának, amelyben 
Balatonfüreden lakom. Hangsúlyozom ezt nyomatékkal, mert városunkban két olyan eset is rögzíthető, 
ahol „gubanc" van az elnevezésekkel. Egymástól száz méterre(!) viseli egy köz és egy utca a mártírhalált 
halt Rajk László nevét, azaz: a köz eleién is áll egy utcanévtábla és az utca végében is — három éve 
biztosan. A másik helyi furcsaság: az Erkel Ferenc utca 1. szám melletti tömbház a Liliom utca 4. számra 
„hallgat", míg az ezzel szemben levő magánház Erkel Ferenc u. 2. számra. Ez egyazon utca (úttesttel és 
járdával) két oldala. De visszatérve mondandóm lényegére: nekem jólesik tudnom lakóhelyem 

atakjainak, netán közeli forrásainak a nevét (esetleg néveredetét is), akkor érzem jól magamat, ha 
ozzátartozóimmal a ritka gondolatcserét — a koroncn útról letérve — Árcsón ejthetem meg, vagy ha a 

füredi Vitorlás eszpresszóban (nem mint sok helyen írják: „presszó"!) ülhetek le beszélgetni egy csésze 
tea mellé — egyszóval: azt tartom az ideálisnak és normálisnak, ha egy utcát, egy teret, egy létesítményt 
vagy akár egy patakot nevén lehet nevezni. 

Városunkban neve van nevezetes barlangunknak és gyógyvizű kútjainknak. Az MHSZ önvédelmi 
klub Szőnyi Márton, míg a kispályás labdarúgó csapat Puskás Ferenc nevét viseli. Van neve az MN 5. sz. 
szanatóriuma szocialista brigádjának, de a régi gyógyszertár sem burkolódzik névtelenségbe. 

S ami még több örömet okozhatna sokaknak, az a még hiányzó nevek mielőbbi pótlása lenne. Ne 
legyen az ú) iskolának neve „spenót", ne legyen az új könyvtárunk neve „vasas", ne legyen a fizető 
strandunk „Eszterházy", ne legyen az alapterületében bővült Művelődési Házunk „kastély", s az 
összevont Művelődési Központ „imaház". Balatonfüred gazdag történelmi, művelődéstörténeti és 
kulturális múltja mást vár el a mát fémjelező utódoktol. Szerény javaslataim a hiányzó nevek 
sorrendjében: Illyés Gyula vagy Németh László, Kazinczy Ferenc, Wesselényi Miklós, Pálóczi Horváth 
Ádám — és így tovább. Csak gondos előrelátással! —— — ^ 

Szekér Ernő 

A Széchenyi Társaság Révkomáromban. Ha nagy európai körutakra még nem is 
vállalkozhat a nemrég alakult Széchenyi Társaság — ahogy azt a névadó megtehette —, de úgy 
gondolja, hogy névadója életművének jobb megismeréséhez az akkori országot is jól kell 
ismerni. Ennek szellemében kereste fel a Társaság egy csoportja Révkomáromot, Jókai 
városát, a hajdan virágzó dunai kereskedőközpontot, ismerkedve a XVIII—XIX. századi 
nagy építkezések emlekeivel, a régi kereskedőházak, templomok, a még változtatlan Duna 
hangulatával, a Jókai-emlékekkel. A délutánt Keszegh Pálnak, a helyi C S E M A D O K volt 
vezetőjének társaságában töltöttük. Az ő kalauzolásával kerestük fel a martosi falumúzeumot 
(e múzeumról bővebb ismertetőt a Honismeret 1984/4. számában találhatunk) s a komáromi 
Dunamenti Múzeumot. A Széchenyi Társaság nevében Székelv András Bertalan a múzeum 
kertjében megkoszorúzta Jókai Mór szobrát. A napot az új komáromi Magyar Területi 
Színházban a Bánk bán megtekintésével fejeztük be. (V. D.) 

Megmentik a pusztulástól az ónodi várat. 1985 óta folyik a hatszáz éves ónodi vár 
restaurálása. Az Ónod-Muhi Lorántffy Zsuzsanna Honismereti Kör kezdeményezésére, 
országgyűlési interpellációra indult meg a munka. A KISZ nyári építőtáboraiban és a belső 
ásatási munkában részt vevők eddig három nyáron át több száz köbméter földet termeltek ki. 
Az Országos Műemléki Felügyelőség, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanács, a Herman 
O t t ó Múzeum és a KISZ együttműködése hozta létre az eddigi eredményt. Most már 
megmenekül a vár a teljes pusztulástól. (Kerékgyártó Mihály) 
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Tájház a Heves megyei Markazon 
(H. Szabó Sándor felvétele) 


