
kotás: 82 kötetnyi latin írás az ország megyéiről (Notitia Hungáriáé). A hatalmas mű 
első része a kilenc Dunán inneni vármegyét öleli fel, a továbbiak javarészt még kéz-
iratban vannak. Bennük Bél Mátyás az akkori Magyarország egyetemes ra j zá t ad jr., 
politikai és fizikai földrajzi, történeti, nyelvtörténeti, néprajzi , természetrajzi és gaz-
dasági vonatkozásokban. Nemcsak szövegével, de értékes térképmellékleteivel is álta-
lános érdeklődést keltett. 

A dulcis Pannóniának, (édes Magyarországnak) és a cara patria-nak (kedves ha-
zának) lelkes leírója hatalmas munká já t korán megromlott egészségi állapota miatt 
nem fejezhette be. 1749-ben ötszáz forintnyi évi dí j jal nyugalomba helyezték. Nem 
sokkal utána, 1749. augusztus 29-én a nómetóvár—pozsony-i úton — még mielőtt ko-
csija Pozsonyba ér t volna — meghalt. 

Nemes feladatot teljesített a pécsi Mecseki Ércbányászati Vállalat és főleg an-
nak jogtanácsosa, dr. Marton István, amikor az egykori kastély — most már Bél 
Mátyás-turistaszálló — falára pirogránit emléktáblát állíttatott Fürtös György pécsi 
keramikus Zsolnay-eozinfoól készített Bél Mátyás portréjával. Ez alkalommal a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 1978. szeptember 28-án a balatonkeresztúri községi ta-
nács nagytermében emlékülést is tartott, amelynek gazdag műsorában Keresztury 
Dezső akadémikus. Állami- és Herder-dí jas költő mondott avató beszédet, és leplez-
te le a következő szövegű emléktáblát: 

Béí kutatott, hogy feltárhassa, mi él e hazában, 
S megdúlt'tájain újra virulhasson Magyarország. 

(Keresztury Dezső, 1978.) 
A nagy magyar tudós kutató emlékére, aki 1731 és 1735 között többször időzött 

ebben a házban, s az első tudományos ér tékű leírást hagyta ránk községünkről és a 
Balaton vidékéről. 

Dr. Tóth István 

Helytörténeti gyűjtemény Lenin városban 

Leninváros hazánk egyik legfiatalabb, sorrendben 66. városa. Ezt a rangjá t az 
1950-es évektől mindinkább terjeszkedő, Tiszaszederkény és Tiszapalkonya községek 
mellett létrejött ipari település 1966 tavaszán nyerte el. A szántóföldből kinőtt, ma 
már csaknem 20 ezer lakost számláló város 1970. április 22-én felvette V. I Lenin ne-
vét. 

A dél-borsodi tájon, pontosabban a Tisza és a Sajó találkozásának szomszédságá-
ban fekvő település múl t ja (az évek számát tekintve) csekély. Közel 25 éve fogtak 
az első jelentős ipari létesítmény (a Tiszapalkonyai Hőerőmű) és nyolcvanhat csalá-
dot befogadó lakótelep építéséhez. 

A mai város környékének történelmét vizsgálva azonban feltárul a vidéken már 
jóval a honfoglalás előtt megtelepültek többezer éves múl t ja . Tiszaszederkény (a nap-
jainkban úgynevezett Óváros) és Tiszapalkonya határához közel a régészek az újkő-
kor idejéből származó, emberek által készített és ha smá i t gazdasági eszközöket s az 
ősi kultuszok nyomait is fellelték. Az archeológiai kutatások alapján világosan meg-
figyelhetők a különböző kul túrák egymást váltó csoportjainak „életjelei", a bronz-
és vaskorszakon át egészen a népvándorlásig. 

A tárgyi emlékanyag mellett írásos nyomok is u ta lnak a terület múl t já ra . A bi-
zonyítottan Árpád-korban létrejött Tiszaszederkényre vonatkozó első lejegyzett em-
lék 1268-ból való. I t t Villa Scederkyn néven szerepel a település, melyet később, 
az 1300-as években Ernye bán, az Ákos-nemzetség leszármazottja uralt. A XV. szá-
zadtól az Ónod várát és tartozékait bitorló Czudarok és Rozgonyiak fennhatósága alá 
tartozott. A XVI. század folyamán előbb Perényi-birtok, később pedig Báthori István 
uradalmának része. Aztán ismét gazdát cserélve a Forgách, majd a Rákóczi-család 
birtokait összeíró jegyzékekben szerepel. Utóbbi évtizedek kutatásai nyomán vált is-
mertté, hogy Szederkény és Palkonya is az úgynevezett „Sajó-Hernádmelléki hajdúte-
lepek" sorába tartozott. A török által még a XVII. században is többször feldúlt köz-
ségekbe L ó r á n t f f y Zsuzsánna 1651-ben hajdú családokat telepített. A Rákóczi ve-
zette szabadságharc során a hadviselés vállalt kötelezettsége mellett ismét pusztulás 
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jutott a község lakóinak osztályrészül. Csak fokozatosan, a Szatmári béke után népe-
sedett be újólag Szederkény. 

A fejedelemtől birtoklevelet nyert, így a jobbágyokból kisnemesek lettek, de még 
a középbirtokosok körében is olyannyira élt a szabadságra törekvés nemzedékről-
nemzedékre szálló hagyománya, hogy 1848—1849-ben egyértelműen Kossuth pár t ja 
mellett foglaltak állást. 

Az 1905-től a Tiszaszederkény néven ismert községet is gyakorta magával ragad-
ták az agrárszocialista eszmék fel-felcsapó hullámai. Az őszirózsás forradalom, vala-
mint a Tanácsköztársaság idején többen is képviselték Szederkény népét a mezőcsáti 
járás forradalmi direktóriumában. A szovjet felszabadítókat 1944. november 12-én kö-
szönthette a község közel 1500 lakója. 

Ettől kezdve viszonylag nagy gyorsasággal változott és szűnt meg a földművelés 
és az állattartás addig hagyományos rendje, valamint a halászat és a háziipar. E vál-
tozást nagymértékben siettette az a központi ipartelepítési elképzelés is, melynek 
szellemében az 1950-es évektől kezdődően országos tervek megvalósításának színte-
réül jelöltetett ki a a Sajó—Tisza-vidéknek ez a területe. Itt épült meg s működik a 
határainkon túl is hírneves Tiszai Vegyi Kombinát, valamint a Tiszai Kőolajipari Vál-
lalat. 

Leninváros és közvetlen környékének — a fentiekben röviden összefoglalt — múlt-
ját az 1976 novemberében megnyílt Helytörténeti Gyűj temény hivatott bemutatni úgy, 
hogy eközben — a helyi szervek támogatásával — folyamatosan gyűjti a jelenkor 
eseményeinek jelentős tárgyi dokumentumait is. 

A gyűjtemény része a miskolci Hermán Ottó Múzeum által irányított Megyei 
Múzeumi Szervezet hálózatának, ahonnan szakmai módszertani segítséget kapnak. 
A jelenleg még szerény lehetőségek mellett azonban jelentős feladatok várnak a hon-
ismeret önkéntes és szervezett munkásaira, elsősorban a Derkovits Gyula Művelődési 
Központban működő Honismereti Diákkör tagjaira. Ilyenek például: a szocialista város 
kialakulásának nyomon követése, a legújabbkori történelemmel foglalkozó hely- és 
üzemtörténeti kutatások folytatása, az oktatási intézmények életét fel táró krónikák 
megírása stb. 

Űgy véljük, csak az ilymódon, részeiben vizsgált területekről nyert ismeretek alap-
ján rakhat juk össze az állandó fejlődés arculatát muta tó Leninváros mind teljesebb 
képét. 

Kriston Vízi József 

Házsongárd 

Kolozsvár öreg temetője otthonosnak tűnő helye a halottaknak, menedék a min-
dennapok zajából idehúzódó élőknek. Ez utóbbiak között sok a fiatal. Régi jó szo-
kása Kolozsvár diákjainak, hogy ide járnak ki tanulni. Mások viszont csak sétálgat-
nak, üldögélnek, csöndesen beszélgetnek, köztük a szép számban idejáró idősebbek. 

Pedig Házsongárd nem vált egyelőre még annyira sem emlékparkká, mint a mi 
„Kerepesink". Most is állandó használatban lévő, hogy úgy mondjam: élő temető. Aki 
ma itt sétál, azt holnap talán m á r gyászkocsin hozzák, mint e földalatti Kolozsvár 
ú jabb lakóját. 

Ide került tavalyelőtt, hogy mást ne mondjak, Szilágyi Domokos is, korunk er-
délyi költőinek tán a legnagyobbika, aki — mint annyian — idő előtt elégett tehetsé-
ge lázában. Benkő Samuval — a kolozsvári történész-filozófussal — keresgéltük múlt 
nyáron a sírját, de valahogy nem bukkantunk rá. 

Pedig kitűnő kalauzom sok-sok régebbi sírhoz szinte behúnyt szemmel is odata-
lált. Biztos léptekkel vezetett a kanyargós, keskeny ösvényeken, az it t-ott buján bur-
jánzó bokrok között. Félrehaj tot t egy-egy ágat, s muta t ta : „Na nézzed!" 

Dédnagybátyám, Szász Domokos s í r já t őnélküle is rég fölfedeztem persze, mind-
járt a főbejárat mellett. A lassan mind följebb kapaszkodó utak fönti fordulójában a 

12 


