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Kapható és megrendelhető a szerzőnél Nagyváradon. 
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gyára említendő. Pusztalánc tejgazdasági szakiskolával. Ikervár 
Batthyányi Lajos vértanú várkastélya, Vasvár, 1664-ben a török-
kel kötött békéről nevezetes. Mikor Vasvárt Miksa német csá-
szár seregei ostromolták, a várbeliek egy éjjel kirohantak és az 
ostromló németeket mind levágták. Egervár, ide záratta be 
Heiszter osztrák tábornokot II. Rákóczi Ferenc, miután a győr-
vári csatában elfogták a kurucok. Körmend, országos vásárai, 
Muraszombat szép kastélya (gróf Szapáry), Széchenykut savanyu 
vize említendő. Szentgotthárdnál verte le gróf Zrínyi Miklós és 
Montekukoli a törököt 1664-ben (Nagyfalva határában). Az üt-
közet egy nagy festményen a cistercita apátság templomában lát-
ható. Főgimnáziuma és dohánygyára említendő. Rátát Széli 
Kálmán mintagazdaságával. Németujvár Faludi Ferenc költő 
szülőhelye. Gyapjú-, bőr- és gubacskereskedése és romokban 
heverő régi vára említendő. Sóskút savanyú forrása, Felsőeőr 
vásárai, Pinkafő posztógyára, Jobbágyi agyagedényei, Felsőlövő 
evangelikus tanintézetei és gyümölcstermelése, Tarcsa hires für-
dője, Bánya antimon bányái és gyára említendők. 

60. Zala vármegye. 

Terü le te : 4974 • km. Lakossága 437 ezer. 1 • km = 73 lakos. 
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Rajzolnivalók: A Dráva és Mura folyók. A Balaton 
tava. Megyehatár, Zalai dombok, Muraköz megjelölése, 
Országhatár, Zala-Eger szeg, Söjtör, Sümeg, Tapolcza, 
Keszthely (gazdasági tanintézet), Tihany, Balatonfüred 
(fürdő), Nagykanizsa, Csáktornya, Stridó, Szerdahely. 
Vasutak. 

További részletek. 

Csáktornya a Csák nemzetségé volt. Sümeg és Tátika vára 
is régi emlékek. Csobáncz várát 1500 labanc ellen védte 60 
nemes magyar, akik elverték az ellent a vár alól. 

Söjtör Deák Ferenc, a haza bölcsének szülőhelye (1803.) 
Badacsony mellett a Rózsakőnél egy régi diófa áll még 

ma is. E diófa alatt irta Kisfaludi Sándor a Himfi-versek egy 
részét. Balatonfüred régi nevezetes fürdője a „Magyar Tenger-
nek", ahcgy a Balatont nevezik. Nagykanizsa vasúti csomópont. 
Tapolca kénes fürdője, Keszthely gazdasági iskolája, Zalaapáti 
kőszénbányája emlitendő. Tihany bencés apátsága mellett régeb-
ben nagyszerű visszhang volt, melyet Csokonay Vitéz Mihály is 
megénekelt (Óh Tihanynak riadó leánya.) A visszhangot kü-
lönféle építkezések és erdővágások elrontották; most akarják 
megigazítani. Csáktornya tanítóképzője és cukorgyára emlitendő. 
Utóbbi az egykori Zrinyi-kastélyban van elhelyezve. 

61. Somogy vármegye. 
Területe ö705 • km. Lakossága 345 ezer. 1 • km. 51 lakos. 

Rajzolnivalók: Dráva-folyó, Balaton-tava, Megye-
határ. Kapos-folyó. Mecsekhát, Somogyi-dombok. Ka-
posvár, Szigetvár, Barcs, Berence, Csurgó, Nagy-Atád, 
Sárd, Marcali, Boglár, Karád. Vasutak. 

További részletek. 

Kaposvár rend. tanácsú város, 22 ezer lakóval. Régi várát 
a kuruc hadjárat után rombolták le. Ujabb időkben a város 
szépen fejlődik. Van cukorgyára, bortermelése, nagy vasúti for-
galma. Toponár nagyvásárjai, Nagybajom tehenészete emlitendő. 
Itt született Virág Benedek költő. Törökkoppányon és Somogy-
váron volt Kupa vezér vára, később a török portyázó csapat 


