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A község földrajzi és történeti helyzetének rövid bemutatása: 
 

Bekölce község a Bükk hegység dombi nyúlványainak patakvölgyi 

részén jött létre. A patakját a helybéliek csak „Vőgyi-patak”-ként 

említik. A Vőgyi-patak vize később az Eger-patakba torkollik. 

Mint a mellékelt térképszelvény részleten is látjuk a pataktól Északra 

a domboldalhoz simulva, hosszan nyúlik el a mai település. 
 

A falu korai történetét oklevelekből alig ismerjük. A legkorábbi adat 

XVI. század második feléből való, amikor is temploma mint Balaton 

filiája jelenik meg, amelynek kis harangja van. 

A mai kőtemplomot 1734-után építik, addig ugyanis az 

egyházlátogatási jegyzőkönyvek, csak elhanyagolt kis fatemplomot 

említenek. Sajnos pontos helyét annak sem tudjuk. Él a falu nevei 

között „Kápolna” elnevezés, amely a mai templomtól kissé ÉNy-ra 

lehetett a domboldalban. Nincs kizárva, hogy a régi , netán a 

középkori templom is ott volt. 

A XIX. század eleji történeti forrásmunkákban a falu birtokosaként a 

Daraskócziakat nevezik meg. A mai templomot elődje elhanyagolt 

állapota miatt 1830 körül újra építették. Védőszentje: Gyertyaszentelő 

Boldogasszony. 

 

 



(L. a belterületi térképi jelölésben a korai településmagra jellemző 

területet a mai templomtól É-ra és ÉNy-ra, - 2. sz. melléklet) 

 

 

Külterületen megfigyelt régészeti lelőhelyek  
(L. 2. sz. melléklet lelőhelyeknél vonatkozó jelöléseit) 

 

Körtvélyes oldal  

A településtől ÉNy-felé haladva kissé patkó alakban egy lapos 

fennsíkot találunk. 

Ennek oldalában 1954.ben  Legányi Ferenc Balaton község felől jövet 

gyűjtött a környéken lévő homokos és agyagos gödrökben 

lenyomatokat, valamint a vízfolyásokban néhány kopott őskoriaknak 

meghatározott cseréptöredékeket. (L. naplójának vonatkozó részét 

Gyöngyös Mátra Múzeum adattára naplói. -Kutatás , bejárás azóta a 

területen nem történt) 
 
 
 
 
 
Császa –bérc és –oldal 
 
A falu ÉK-i külterületén 1960-körül Legányi is, meg Rozsnyói Márton 

is gyűjtöttek apró kőszilánkokat (kovákat). Innen kovásodott 

famaradványokat is behoztak. Jelölve a 2. sz. térképi 

mellékleten(Később Rozsnyói Mártonnal voltam a helyszínen FL.)    

 



Fontos még megjegyezni, bár konkrét adataink nincsenek a falu ÉNy- 

területén 1968-69-ben vermeket találtak agyagnyeréskor, de helyét 

nem ismerjük (Kormos János bekölcei születésű Egri lakos közlése) 

 
 
Bekölce község -kül és –belterületén helytörténetileg és régészetileg 

ismert, elsősorban a fentebb említett és nyilvántartott területeken 

mindenképpen olyan beruházási és építési korlátozásokat kell a 

településtervezésnek előírni, amely nem veszélyezteti a fennálló 

értékeket, vagy föld alatt rejtőző leleteket.  

 A területre tervezendő bármiféle beruházások, csak régészeti 

konzultációval és a vonatkozó Örökségvédelmi Törvény előírásainak 

betartásával kezdeményezhetők. 

 

Mellékletek: Lelőhelyek területeit jelző sztereografikus térképi 

jelölések szelvényei 

 

 
 
Eger, 2004. november 30.                              /Fodor László/ 
                                                                      régész muzeológus 
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Bekölce község és környékének térképi katonai felvétele II. József korából 
(1785) 
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A terepbejárás és helyi megfigyelések alapján feltételezett korai településmag (a régi 
temető is itt volt. (Helybéli neve is régi temető) 
 

Császa bérc 
(Legányi őskőkori anyagot 
űjtött kö éké

Egykori középkori falumag a temetővel 

Körtvélyes oldal és tető 
(a vízfolyásban kopott őskori 
cserepek) 


