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A gyakorló pedagógusok, elsősorban a történelem-

tanárok, sokszor érzik hiányát községük vagy városuk 

vagyis müködési területük helytörténetének tanitása 

alkalmával egy olyan műnek, amely tömören, a lényeget 

összefo?lalva, illusztrációval gazdagon ellátva ismer 

tetné a  helység történetét, mono^ráfiáját. A tanulók 

számára - akármilyen iskolatipusba is járjanak - sok-

kal elevenebbé, élvezetesebbé tudná a tanár ezeket az 

órákat tenni, ha lenne a kezében ilyen segédeszköz. 

Természetesen a felnőtt lakpsság figyel-

mét és érdeklődését is felkelthetnénk ilyen müvekkel 

a történelem, a szülőföld, a haza, a községük iránt. 

E müveknek igen nagy a nevelőhatása a fiatalokra és 

felnőttekre egyaránt. Legtanitják e müvek az embere-

ket nyitott szemmel járni saját házuk táján. Igen 

mély igazságot tartalmaz Dr Szántó Imre egyetemi 

tanár könyve, aki müvében többek között a következő- 

ket irja: " A mi falunk egy kis része annak a terület-

nek, melynek minden darabján a boldogabb jövő megvaló-

sitásáért dolgoznak, s a békéért harcolnak. 

A helyi történelem ismerete növeli a szülőföld 

szeretetét, elmélyiti a legközelebbi környezethez tar-

tozás tudatát, fejleszti a szükebb közösséghez való 

hüség és ragaszkodás érzetét. 

Biztosak vagyunk abban, hogy aki a maga szülő-

földjét és népét szereti, egyben érti és szereti az 

egész világ minden népét és minden "szülőföldjét." 
A helytörténeti kutatások, a helyi haladó hagyományok 
ápolása terén még i7en nagy feladatok állnak előttünk..." 

/Dr szántó Imre: Egy dunántuli falu, Alsópáhok története 

Tankönyvkiadó Dudapest 196u/. 

A példamutatás egyre szélesebb körben hódit tért, 

mint a vizbe dobott kő által okozott hullámok, egyre 
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messzebb gyürüznek, igy terjed napjainkban a honisme- 

reti mozgalom. A példa hatására és is összegyüjtöttem 

iélapátfalva Heves megyei községre vonatkozó fellelhető 
adatokat, régi monográfiákat, földrajzi neveket, nép- 

rajzi, régészeti emlékeket, térképeket, statisztikai 

adatokat, levéltári anyagot, birtokrendezési, tagositási 

iratokat, képviselőtestületi jegyzőkönyveket, szemtanuk 
elbeszéléseit stb. és ezekből állitottam össze a község 

monográfiáját. 

1952-ben helyeztek Bélapátfalvára, mint magyar-
történelem szakos tanárt, igy közel 20 éve tanitottam 
e helyen, és elég bő alkalom kínálkozott a bélapátfalvi 

nép és szokásaik, a község multjának és jelenének a 

megismerésére. 

Dr Ortutay Gyula egyetemi tanár írja a következőket: 
" A honismereti mozgalom a magunk jobb megismerésének, 
a szocialista hazaszeretet nevelésének önkéntes mozgal-

ma."  / Magyar Nemzet 197 C október 11-i száma/. 

Ezt a gondolatot tovább folytatom Dr Szántó Imre 

szavaival:" Li azért kutatjuk és dolgozzuk fel lakó- 
helyünk történetét, hogy a mult haladó hagyományainak 
megismeréséből uj erőt meritsünk, a nem haladó hagyományok 

megismeréséből tanuljunk a jelen számára, hogy elődeink 

harcaiból és dolgos hétköznapjaiból példát vegyünk, hogy 

szükebb hazánkat, lakóhelyünket még szebbé tegyük, és még 

biztosabban járjunk a szocializmus épitésének utján." 

/Dr Szántó Imre: A helytörténeti kutatások elméleti és 

módszertani kérdései Tankönyvkiadó Budapest 1968. 10. old/ 
A Bélapátfalva története c. mono-ráfig megirásá- 

hoz nagy segitsé °et kaptam Dr Szántó Imre professzor urtól 

és ezért hálás ::öszönetemet fejezem ki. 
Bélapátfalva, 1970 december 

Kalászi Pál 

tanár 
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BÉLAPPTFALVA FEKVÉSE ÉS KÖRNYÉKE  

Bélapátfalva község a Bélkő lábánál pompás, vad-

regényes környezetben, a tengerszint fölött 360 m-re 

terül el. syönyörü erdős vidék veszi körül, amerre a szem 

ellát, mindenütt a Bükk hegység a látóhatár. A turista 

ha gyalog akarja megközeliteni Egerből, többnyire a 

hegyen keresztül Felsőtárkány felől indul el. Legtöbben 

vonaton vagy más jármüvön az Eger-putnoki vasutvonalon, 
illetve a 215. sz. országuton utaznak a községbe. Bél-

apátfalva Egertől északra országuton 18 km-re fekszik. 

A községet L-ról Szilvásvárad, K-ről Felsőtárkány, D-ről  

Monosbél, Ny-ról Mikófalva és Bükkszentmárton határolja. 

Már az utazás is sok szép látnivalót nyujt a Bél- 
apátfalvára indulóknak. Almárnál már kezdődnek a hegyek, 

majd áthaladunk a szarvaskői völgyszoroson, a volt vár 
kellett, és egyre csodálatosabb tájak bukkannak elő. 
-`*agasan tornyosuló szürke sziklafalak, őei és fiatal 

erdők, szük völgyek, bennük nagy csobogással a szikla-

medreikben vadul vágtató patakok, szeszélyes kanyargásu 

utak, gyönyörü turistaszálló, jéghideg vizü, kristály-

tiszta források, csörtető vadonélő állatok teszik roman-

tikussá a tájat. Egyre több turistát csal ide a bükki 

táj szépsége. Bélapátfalva felé közeledve egyszerre csak 

hatalmas hegyóriás emelkedik ki a háttérből; a Bélkő. 

Ma is csodálatosan szép e táj; de milyen lehetett 

7oo-800 évvel ezelőtt? Sokkal vadregényesebb, hatalmas 

őserdőkkel, sok vaddal és hallal. Még akkor nem sorakoz-

tak ezeken a helyeken kis falvacskák, nem emelkedett a 

Bélkő alján méltóságteljesen az apátsági templom. El-

hagyatott, vad vidék volt ez, habár laktak már ezen a 

tájon emberek, ha gyéren is. Honfoglaló őseink ugyan 

birtokukba vették e vidéket is, de csak jóval később 

alakultak itt ki falvak, többek között a mai Bélapát-

falva is./-/ 
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BÉLAPATFALVA ÉS KÖRNYÉKÉNEK ÉLETE A H0NF01LALÁS ELŐTT  

Bélapátfalva környékének'  a Bükk hegységnek morfológiai  

kialakulása  

A Bükk hegység olyan négyszögalakit terület, amelynek 

minden oldala 50-50 km. A terület nagysága 2500 km2 . A Blikk 

kőzetanyaga változatos. A fölépitése mészkő, amely ókori és 

középkori keletkezésü. A mészkő többszinü: fehér, világos,-

és sötétszürke, fekete és sárgásbarna.A föld kialakulásának 

harmadkorában keletkezett a homokkő, agyag, márga és homok. 

Ebből a korból, vagyis az oligocén, mkocén és pliocén kor-

ban keletkezett még a riolittufa, andezittufa is. A negyed-

korban pedig a mésztufa, kavics és a lösz. 

A Bükk hegység kialakulása 

A Bükk hegység mai formájára több szakaszban alakult 

ki. A geológusok 8 szakaszt állapítottak meg: 

1. szakaszban: A Bükk hegység az egész Közép-Európát át-

fogó nagy Variszkuszi hegység rendszerhez tartozott az 

ugynevezett Karbonkorszakban. 

2. szakaszban: A Variszkuszi hegység lesüllyedt ezen a te-

rületen, és a Bükk helyén tenger keletkezett; ez tör-

tént a perm, triász korban. 

3. szakaszban: Sok millió évig tenger volt ezen a vidéken, 
majd a triász végén feltöltődik, és kiemelkedik a tengeri 

medence. 

4. szakaszban: A  föld  kérgének oldalnyomására a vizszinte-

sen lerakódott tengeri kőzetek felgyürődnek a krétakor- 
ban, a bükki terület nagy, gyürt hegyrendszer lesz. 

5. szakaszban: A gyürthegység elpusztul, sok millió éven 

át fennsik lesz. A régi nagy hegységnek csak a tönkje 

maradt meg. Ekkor kapta meg a Bükk mai felszinének 

első vonását. 

6. szakaszban: A tönkké pusztult hegyek, összetöredeztek. 

A hegység északi része leszakadt és lesüllyedt, ujból 

tengeri medence keletkezett. Ebbe a tengeri medencébe 

rakódtak le az oligocéh tenger üledékei. A bükki terü-

let déli része ekkor még az Alföld helyén, abban a 
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korban fennállott nagy Tiszia-masszivum /hegység/ egyik da-

rabja volt. A Tiszia-masszivum az Alföld területén a mély-

ségbe kezdett süllyedni, ezzel a mai Bükk alaphegységei 

egy uj vonással gyarapodőtt, kialakult a Nagyfennsik ás a 
lCisfennsik mai területe. A kéregmozgással kapcsolatban 

párhuzamosan a déli oldalon hatalmas tüzhányó-müködés zaj-

lott le. A Bükk a miocénkori tengerből  szigetként emelkedett 

ki. Ennek a területnek a sekély partjain buja növényzet disz-

lett, ez lesüllyedt, és ezekből alakult ki a széntelep Eger-

csehi, Czd, Putnok, Kazincbarcika és Edelény környékén. 

7jzakaszban: Eltüntek a tengerek, ujból szárazzá vált a vi-
dék a pliocén korszak végén. 

8. szakaszban: A Bükk hegység felveszi a mai alakját. Középső 
magva,  a  mai Nagyfennsik emelkedik ki. A Kisfennsik és a 

déli Bükk lesüllyedt 300 m-t. A törésvonalak mentén pa-

tak,- és folyómedrek alakultak ki. A jégkorszakban sem volt 
állandó jégtakaró, de a fagyott talaj a rövid nyári időben 
megolvadt és lecsuszitt. A jégkorszak ideán a Bükk ala-

csonyabb területeit a hulló por lepelszerüen befedte./2./ 

Bélapátfalva környéke a magyar honfoglalásig  

A régészeti leletek arra utalnak, hogy a Bükk hegységnek 

ez a része is már régóta lakott terület. Bélapátfalván, illetve 

környékén uj kőkori telepet és sirt tártak fel./3/. Az őskori 

leleteket elsősorban a következő tárgyak alkotják: behasitott 

csonthegyek 2-3 cm-től 20 cm-ik. A községtől kb. 6-7 km-re az 
un. Szalajka-völgyben az Istállóskői barlangban Európa-szerte 

egyedülálló barlangi tüzhelyet, a tüz köré rakott lapos ülő-

köveket találtak különböző eszközökkel, elszenesedett famarad-
ványokkal együtt. Főtáplálékuk a barlangi medve volt a csont-

maradványokból itélve./4/ 

Ugyancsak a Bükk hegységben a jégkorszak állatai is él-

tek; igy pl. a mammut, barlangi medve, rénszarvas. Majdnem 

teljes mammmtcsontvázat találtak Mátraderecske határában. 

A jég 10.000-12.000 évvel ezelőtt huzódott vissza, és ezt az 

időszakot követte a középső kőkorszak, a mezolitikum, helyükön 

pedig kialakult  a  mai lomboserdők és a ma is élő vadállatok./5/ 

A mezolitikumot felváltotta az ujkőkor, a neolitikum 

I.e. 5.000-2500 évvel, vagyis 7.000-4.500 évvel ezelőtt. Ebben 
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az időszakban már általánossá vált a földmüvelés és állatte-

nyésztés. A népek letelepedése állandósult, kialakult a nemzet-

ségi társadalom. Háziipart is üztek, elsősorban a szövést-fonást, 

agyagedénykészitést. Lég egyszerübb müvészi alkotások is létre- 
jöttek./6/Az un. Bükki müveltség lelőhelye Bélapátfalva is. Az 

istállóskői barlangban találtak csiszolt, átfurt tengeri kagylók-

ból készült ékszereket./7/ De a rézkorszakból is maradtak fenn 

tárgyi emlékek, mint pl. rézcsákány Szilvásváradról, különböző 

edények Monosbélből./8/ A rézeszkötök készitéséhez a Mátre termés-
rezét használták fel. Szilvásváradon a Töröksáncban lakógödröket, 

tüzhelyeket tártak fel a sáncon belül és kivül./9/ Ezek a leletek 

is mind azt bizonyitják, hogy Bélapátfalva és kötnyéke ősidők 

óta lakott terület volt. 

Persze sokfajta nép lakott itt a történelem folyamán. Igy 

pl. többek között i.e. VIII-VII. században a presz kiták, i.e. 

VII-JI. században pedig a szkiták. Ezt bizonyitja a szkita temető 

Szarvaskőben vagy 5zilvásváradmn és Bélapátfalva között az un. 

Lófőhegyen, az országist szélesitése közben egy szkita sirt 
találtak az utépitők. Az ottani száraz, laza talaj jól megőrizte 

a női szkita csontvázat, a csontváz .mellett 3 db arany "fülbe- 

való"-t is találtak./10/ Majd i.e. 400 körül a mai Észak-Magyar-

ország területét a kelták szállták meg, az Osi, Cotini és 

Taurisci kelte törzsek./11/ 

Cserniczky a községhez kb. 3-4 km-re levő "Kelemenszéke" 

nevü kisebb hegyet, illetve a hegyen még 40 évvel ezelőtt /1929/ 

is jól látható volt földvár vagy földsánc nyomait is a keltákkal 

hozta kapcsolatba, amikor azt irja, hogy valami kelta "hatalmasság" 

székelt ott, amit a hegytető elnevezéséből is lehet sejteni./12/ 

I.e. utolsó évszázad közepén a mai Heves megye kelta 

népcsoportjai a dákok uralma alá került. De a dák uralom nem 
sokáig tartott. Mivel a dákok a rómaiak által megszállt 
Dél-Pannóniába is betörtek, igy i.e. 9-ben a rómaiak megtorló 

hadjáratot inditottak a Tisza mentén is felfelé haladva a 

dákok ellen. A hadjárat a dákok alattvalói, a kelták ellen is 
irányult. I. sz. második évtized végén a római birodalom 

és a dákok közé beékelődött egy keletről ujonnan érkezett nép, 

a szarmata jazigok. /13/ 

Majd következtek a népvándorlás-korabeli többi 

népek is: vandálok, nyugati gótok, gepidák, alánok. 

Kelta régészeti emlékek maradtak fenn, mint 
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pl. Szilvásváradon Qészégetőkemence, kerámiai töredékek, orsó-

gomb, ssiszoló és örlőköve1i vassalak. 
563-ben.iöttek az avarok. avar emlék maradt Benn Bélapát-

falván ez um. ,:erekgyümölcs határában, a Gyári-tó Ritz ÉNY-i 
oldalán emelkedő dombon egy részben bolygatlan i:Y I:-i tájolásu 

sir. x hátán fekvő csontvázon e medencén vascsat, a kezek ujjai-

nál vasdarab volt. 	szántás itt már több sirt szétroncsolt. nzia 

temető kb. IX-X. században keletkezett. VIII-IX. században a 

szlávok jönnek erre a vidétre, néhol keveredtek az avarokkal. 

Maid  pedig a X. században megérkeztek őseink is./1$/ 

II. 

._;é,LA:PÁmm ,LV.1 HONI M-LÁSTÓL 1526-IG 

Bél k;zaég Tegalakulása ős elnevezésének története  

Bélapátfelvát ős környékét a honfoglalás ut a __nono us 
szerint :önger /3unger/, annak fia  or  vezér, és ennek fiú, 
Ed  ős Edemen vezérek kapták, akik .yba Sámuel király ősei voltak 
A szállásbirtlkosok erre a területre a pogány "kunpalócokat" 

telepitették le. ri "kunpalócok" főleg a mai 3élapátfalván és 

környékén éitek.715/. Dyörffy György még részletesebben hivat-
kozik Anonymusra, aki "kun" vezéreknek nevezi Crsur /Ursuuru/ 
apját Ousadot, és Bors apja Bungert, akik ezen a területen 

megtelepedtek. Ezek szerint Borsod megye Ors nemzetségének volt 
szállásterülete. Minthogy azonban a krónikák őrsöt magyar vezér-- 
nek mondják, igy nincs okunk arra, hogy nrsötkunnak, azaz 

kabarnak tartani./16/. 
Anonjmus emliti, hogy Álmos vezetése alatt Kiev alá 

vonuló magyarok megütköztek az oroszokkor$ segitségére siető 
kunokkal.- kunok 7 vezére vereséget szenvedett,  48 önként csat-
lakoztak a magyarokhoz, velük együtt részelvettek a honfoglalás-

ban, ős az ország különböző pontjain birtokokat nyertek árpádtól, 
kun vezérek közé sorolja a következőket: mid, Edéimen, Et,Bors 

atyja, - inger Errs, Oused, Eoj ta ős -laptolma atyja :etel. Györf2 
szerint ez anakronizmus hiszen a Gumanus vagy kun, más néven 

kipcsak nép a XI. századközepén jelent meg :urópában, ez idő 
előtt :'y-r zsiában lakott./171. 

palóc nép eredetérő7(sok elképzelés van. 
Hunfalvy  T:i1  szerint a palóc nép valami török-szláv keverék. 

Györffy György megállapitja, hogy a palóc etnikai elnevezés 



haszn l •: t 'r . 	 • (1. '0 . Vivel ebben a dehreneni 
Vásárra .jött "nalócok" zne1nevezéae "tokaji katonák" és "ulvArnsi 
emberek" mellett fordul elő, uav látszik, hoav a palóc név itt 
eoy szerepel, mint az Alföldön közismert etnikai mewevezés. 

1alácoknak Meg  a )(VITT. százsd óta Hevee, Ivóarád. Porcod és 
Gömör megye érintkező területén lake magyarokat sorolják. .. 

ualócok közé való tartozás bizonytalan  volta fóképn abból fa-
kad, hogy a nalóc a történelem folyamán soha nem volt ioai 
különállást élvező néncsonort, mint n1. a székelv, ha.idn vagv 

kun. á nalóc nevet inkábh sorolták a aunynevek közé  /palóc ne 

vakaródz ' /. 
.+mi a palán nevet illeti, mezgyőzőnek tarthatjuk a 

szláv niavec, plavci, orosz polovec, polovci "kun" illetve 

"kunok" nénnévhől vezeti le.  Nz eti o166iút Kniezsa Tstván 

is elfogadta. Sár megjegyezte, hogy hogyan kanta ez a magyar 
néptörzs a kunok nevét, mikor szerinte a kunokhoz semmi köze 
nem volt. 

'yörffy szerint talán az erre a vidékre ',eköltözött 

lengyelek neveZhe tték el ezeket nolovciknak, mivel ugy látták, 
hogy ez a népcsoport hasonlit a kunokra. régi krónikák a 
legkülönbözőbb nomád néveke t ol."kabarokat" , besenyőket, 
uzokat "kománokat" kun / latinul  Cunus, Cumánus/ néven emleget- 
ték. gaz orosz évkönyviró a nomád magyarokat hasonlitotta a 

polovcikhoz. 
csehek és szlovákok még a XII XIV. században 

a miorva folyó ds  Ida-Karaátok területAre hetalentilt vasvári 
székelveket ig plaveceknek nsv•zték, urukat /natr'ekővÁrat/ 
nedi rr T'lúveckv-:Z . amek-nek. 

Tsz  +ehát lehetséges, hogy a palóc név szláv 
jövevényszókent hatolt ba a magyar nyelvhe. tehetséges, hogy 
a XII-?VIII. században élt egy olyan kisebb vagy nagyobb nit-
csoport, amely megjelenésében esetleg nyelvében eltért a 

magyarokétól és hasonló volt a kunokhoz, habár ez a nép- 
csoport lehetett kabar, székely, besenyő, uz vaD» éppeeség-
gel nolovec-kun_ 

A  történelamben e név 1765-ben kerül elő, 
ez ugyan visszanyulik az 1232-i felje};yzéshpz, de ez nem biztos 
adat. Uovanis 1765-ben a csehországi wellehradi apát kérdést 
intézett a Citeeux-Z apáthoz a pilisi és pásztói monostorokra 
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vonatkoz6 régi hiteles adatokat illetően. b Citeaux-i apát 

amt válaszolta, hogy van egy nagy XIII. századi pergament 

göngvölegűk, 	 egy fatáblás könyvök, amety a ciszterci 
káptalani statiit»mnkat tartalmazza, és ezekből A következe 
filiációk állapithat6 mev- Clairvaux alapitotta 1131 -ben 

Cherlien-t, ez 1136-ban i&cev-t, ez 1134.-ben A fist, ez 

1232-hen a "kunok" bélháromkuti apátságát. ;, ci teamx-i 
levéltár anvaga a francia forradalom után n;,Ionba karült. Itt 
s kutatott GvörGfv György, de itt a XT". századi kolos tor-

jegvzékben csak Triuvfontium in Hungaria np"eb szerepelt. 
- kun név hiányzik. T  Alán Pélháromkrit nevet összecserélték a 
Rélaknttal. /itt s°intbn volt kolostor', umely viszont kun 
neweaek birtokában volt. 

wwi nél eaetlehea kun birtokosait illeti ez a  Rél-re vo-
natkozó ismereteink alani'n cáfolható. ui_apsa a falu nem a kunoké 
volt, hanem a Rél fÁsnéven TTg  nem helieké. =;árfás feltételezte/  
hogy a R61 nemzetség kun eredetű volt. / N jászkunok története 
Kecskemét 1373. TT. 299. 1 . úz viszont a XTTI. századra nem áll, 
mert a nemzetségtagok keresttény személynevek mellett magyarok 
közt divatos neveket viselték.! pl. Kenéz, Szerje, ;látót, nak 
ynnrás, Csanád és fia Csuk, TTgra , Ug , és B ikény. ezek viszont 
a XI. század eleii birtokszerző ősnek a leszármazottai, akik 
nevét a nemzetségnévben viselik. R  szerint a névadó Bél vagy 
TTg  a XI. század elsó felében élt; kun eredetére semmi nyom 
nincs. hnonymus által amlitett kunok vatáeminiileg a magvarokhoz 
csatlakozott kabarokkal azonisithaták. ]mliti <;, eremen az 
1,bék őse, &raur nevét. ami az abákat illeti, a krónika 
">rorozmin", A-  z káliz eredeztetése kabar eredetet mutat, de 
az az nreur nemzetség magyar, vrs a krónikAhnn a hét magyar vezér 
között szénnel. 	'-abarok ezAllástersleto is melxváltozhatott, 
hiszen .,nonyaua 3oo évvel korábban lezajlott esem nveket ir le. 
sa mohamedán kálizoknál valószinti, hogy a kernezténvség felvételé-
vel I. IQtván nem hagyta őket egy tömbben, hanem széttelepitette 
6ket. windezek a meggondolások Anonymusnak a naléckérdésben 
veló fel hasznsálás:t igen kétes értéköv te•ri . 

A kazAr helvségnév arra mutat., hogy az alapnépességbe 
kazsrok települteK, /18/. 

Cserniczkv monográfi ,s.iáhan azt emli ti, hogy nélanátfalva 
mega1akutbsa az 1 089-ben Szent László áltat betelentett kunoktól 
veszi kezdetét. T,eirja, j;ogy amikor I. László 1 089-hon a T)una-

misza közében garázdálkodó kunokat levezte, a behódolt kunoknak 



maga .iPliiit ki szállást, és pedig többek kötöttBnrsod vár-
me¢ve kevésbé  lakott vidékén, ig" .v-,Átfalva községben is. 
Szerint^ tehet a község keletkezése 10;9 -re tehetA , mert  
I. LAezl  ó  Az eredeti kun származásu Bél /nalócosan él/ 
vagy máskAnpen magÁt Ug nemzetségnek nevez' törte nemzetséget 
/főfészkeik á,':onosbé1 volt/, ide telepitette.Ez azonban nem 
hi zonyi tott. 

kunok -vagy ahogy Tpolyi nevezi - a kunpalócok 
később teljesen beolvadtak a magyarsÁgha, de sajátos tájszólá- 

sukair külön népi .jelleg ket , szokúsaiket, Pletformáiukat még 
sokáig, részben még máig is - nea5rizték. Tz a fűleD vadászattal 
foglalkozó nép telepedett itt meri a Bélkő előtti térs6gben. 

fával a mai községtől keletebbre, és közvetlenül mögötte jött 
létre a XIII. században a monostor. sokáig a XIV. szÁzadelejéik-
csak 361 volt a község neve. iaval Arz egymás mellett léve h4rnm 
kizségnek egyformán Bél volt a neve, igy megkülönböztetésiil 
a mai. lY=onosbélt «álbélnek nevezté': el,  mint a Bélkő alját. /V/.  
.,onosbélt régen még i sialmos vagy ..olnos-Bélnek is nevezték, 
mivel kb. tiz vizimalom működött p parányi településen. F nner 
9 kisközségnek egyik  legrégibb birtokosa 	éci Gergely ée fi A 
IetvÁn volt. Olyan kis helység volt ez, hogy az akkori forrósok 
nem is irnak róla. hzén-;élnek a mai Bélenátfalvát nevezték 
/sőt egyes források még Mikófalvát is ide soroljAk/. F^lbélnet 
pedig a mai D kkszentmártont nevezték el.  

1,As felfo gás szerint a 361 név ugyan három települée+ 
Jelent, de nem az előbbi eke+ tel ieaen, hanem A köve tkazőket. 
1. Molnos /4ai mos/, tehÁt a mai I onoshélt, 2. Háromkut vagyis 
mega az apátság és 3. az apátság alatti kialakul . t ,pátfalva 
falut. /21./ i+ia már ez a régi. falu, Bél, teljesen el tűnt, emög_ tt 
volt  A bélháromkuti apátsÁa, a kk he _ység orma alatt fakadó 
liáram fortés táján, e három forr i+iária vagy idagyboldo gasszony 

forrAs, arátok kutia és a lalzAnbércben eredő lcskakut, amelyek 
közt a  román stilusu templom áll. /22/. 

Bélapátfalva nevét az oklevelek a XIII. században Bel, 
3eel , 1  vl. név alakban, 133o-ban  Villa  abba tie Alekban, 1415-
ben pedig , nádfalva, nátfalva néven emlegetik.  123/. A község 
Borsod menyében volt. i1 megye hAtáre :eves vármegye felé Mónos Úé1, 
NAdAsd, 3zőll6A, Tih.Amér, Cstoros, Eger  patak mentén TiszavAlkig 
terjedt./2 4/. ebben A borsod 'negvei községben, Ahol Kilit püspök 
1232-ben kolostort épittetett1  és azt éltető forrásairhl "Abbatia 
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trium fontium de Beel"-nek cimezte a helységet. 1V. méla 

király 1261-ben kiadott oklevele "'irium fontium de Beel" 

/Beelről elnevezett három forrás apátsága/-ről beszél. 

Tehát Pázmány Péter a xViI. században igy emliti Bélapát-

falvát: Abbatia de Beel t,umanorum, vagyis a kunok Béli 

Három rorrásáról elnevezett Apátság. 

Tény az, hogy mindegyik névben szerepel a Bél név. 

bélapátfalvi tájkép. A Igytó. A kolostor feltárt alapjai 

A kolostor alapjai háttérben a Bélkővel 
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A helység elnevezésével kapcsolatban tehát ebből kell kiindulni. 
A  Bél név kialakilásával kapcsolatban többféle elképzelés van. 
1. A legelfogadhatatlan -és csak a nép elképzelésében él az a 

hiedelem-, hogy a község a nevét IV. Béla királyról kapta. 

Igy: Béla-apátfalva. Ezt az elképzelést nemcsak a nép találta 
ki, hanem egy Katona nevü iró, aki csapán a névhasenlaáos-
ság miatt mondja:" Bela videtur auctor fmisse, quod nomen 
indicat, abbatiae trium fontium sive Beel..."/ Béla látszik 
az alapitónak lenni, amely név jelöli abbatiae trium fontiu-

mot vagy Beelt./Ennek a véleménynek a visszhangja látszik 
a Magyar Enciklopédiában is. / 25/. Még a népmonda azt is 

tartja, hogy IV. Béla király a tatárok elől erre menekült, 

és ahova a lova patkója leesett, ott alapitotta meg a király 
az apátságot..Tény az, hogy a község elnevezéséhez IV. Béla 

királynak semmi köze sincs, ann:a is inkább, mert az apát-

ságot a király már az 1241-i tatárjárás előtt 9 évvel meg-

alapitotta. 1 községhez tehát annyi köze van a királynak, 
hogy az ő Üralkadása alatt jött létre az apátság. És a Bél-

követ sem nevezték sohasem Bélakőnek,, IV. Béla királyról vagy 

Bélahegynek, mert ez "fontos védőbástyája volt a királynak 

ellenségeivel szemben"-ahogy ezt a Magyar Enciklopédia állitja, 
Mindenesetre a község őrzi azonban IV. Béla király emlékét és 
a község egyik utcáját, a mai Május 1 :tat, sokáig IV. Béla 

király utcának nevezték.  Az  is tény, hogy a menekülő királyt 

és kiséretét valóban Bélapátfalva környékén érték utól a ta-
tárok és vivtak véres harcot, amig a királynak sikerült egér-
utat nyerni. 

2. agy másik verzió szerint a község a Bélkőről kapta a nevét, 
mivel a község ide a Bélkő alá. települt. Ez nem magyarázza 

meg azt a tényt, hogy akkor ez a kő is miért kapta a bélkő 

elnevezést, persze földrajzi nevek magyarázata sikszor le-

hetetlen. 
3. Borovszki a bél szót az ószlál bélu szóval hozza kapcsolatba, 

ami nagyarul fehéret jelent és ebből származtatja a bél szó 

eredetét, mivel a Bélkő valóban mint hatalmas fehér szikla-

óriás emelkedik ki a végtelen zöld erdők tengeréből./24‚. 

Csakhogy -ahogy erről már volt szó- egyformán Bélnek nevezték 
Bükkszentmártont /régebbi nevén Borsodszentmártont/, Monos-

bélt és Bélapátfalvát is, már pedig a bélu szóval való össze-
függés esetén ez kizárt dolog lenne. /4/. 
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4. A község elnevezését pubinyi Ferenc és Vahot Imre még 

összefüggésbe hozta a Baá1 istennel, vagyis a nál-
vánnyal is. Szerintük talán először nem is 2é1, hanem 

álkő volt e neve a mostani 3élkőoek.Utalnak arra, hogy 
fotAány őseink a honfoglalás után a 3élkövet termszeti 

' lyzeténél fogva lkal snak találták arra, hogy itt 

áldozatokat mutassanak be. Gazdag források is csöredez-

tek a Délkő lábánál, a hegy kiemelkedik a környezetből, 

és különösen alkalmassá tette ez a körülmény a Bélkövet 

errs' , hogy áldozzanak a Hedurnak. Irre a pogány áldozás 

kultuszra mutat még az Áldozókő nevű szikla fs a 3é1-

kőtől nem messze lévő Hamuhegy is, ahol az áldozás utáni . 
hamu maradt meg.Lz a feltevés igen misztikus, a nép fel 
fogásában itt-ott még tartja is magát, de erről semmi 

bizonyosat nem tudunk, ez sz elnevezés nem .talószinü. 
5. :; m6sik verzió szerint a bél szó valaminek e belsejét 

jelentette, illetve jelenti  ma  is. %divel ezen a tájon 
hatalmas erdőségek vroltek /illetve mai s vannak/, ez 

az elnevezés az erdőségek belsejét jelentette, és sz itt 

található monumentális hegyet pedig Délkőnek nevezték  el, 
Példa erre Dakonybél, vagyis et a helység a 3akony 
belseje. Ipolyinak ez a feltevése sem állja meg a 

helyét. 

6. Legvelószinübb tehát az, hogy a községnek a 3él nernzeteg 

ség adott nevet. E vidék birtokosai között, mint kisebb 

területek birtokoesit emlitik a bogácsi és béli nemeseket 

is. /20/. Nem tudjuk bizonyosan, hogy vezéri családok 
leszármazottjai voltak-e? család sz?mos ivadékaiban 

virágzott a Szent-mártoni, Rátholdi, p:"onosbéli, 3óli, 
Kelbéli, DeKölczei cseládtagokbaa .'seik között a család 

bánokat is emlit /'ónvölgy, Bánhorvát/. /29/. 
T3éli nemesek régi rnultra tekintenek vissza. 

változatban a család neve Ug-nak is szerepel.I. István 
'koréra vetethető vissza a 341,-másnéven Dg-nem birtokei 

: onosbél kör'il. /3C/. sorsod megyében három helységet is ne 
vettek el róluk. 	^éli nemzetségről a krónikák nem 

írtak, az oklevelek 1246 előtt még seholsem emlitik. 

1246-ben arul de "41-ről és fiairól /3él Pároly/, 

Miklósról és Jánosról van szó. vnálló törzset nem alkot 

hattak a géli nemesek, mert aránylag kis területen éltek 

amelyen egy törzs nem fért el. a Béli nemesek  egyik ága  A, 
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Keve ágazat, amelynek egyik tagja, Keve ispán 1282-ben Monos-

bél birtokosaként szerepel az oklevelekben. Ősi nevei a nemzet-
ségnek: Csapád, Zorina, Ugra de Bél. Még a lovagi és a comes  

cim is elég gyakori köztük kb. 1300-ig./31/  

A község nevébe csak később került be az Apátfalva el- 

nevezés, de viszont elhagyták a Bél szót az elejéről, és kb. a 
 

XVIII. század végéig csak Apátfalvának emlegették, mint az  

"apát faluja". Később a falu egyre fejlődött, a három község  

közül a legnagyobb lett.  

Helységeink jórésze személy, nemzetség vagy törzsnevekből  

alakult. Igy önmagától adódik a Bél-nemzetséggel való össze-
függés./32/ Kilit püspök, az apátság későbbi megalapitója, az  

apátság helyének földjét több javakkal együtt a Beél nemzetség-

től vette meg, s a cimében az ősi birtokos nevét továbbra is  

meghagyta. /33/  
Összefoglalva tehát: a község nevét a Bél nemzetségről  

kapta egyrészt, másrészt az apátságról, és a kettő kombinálá-

sából kapta véglegesen a Bélapátfalva nevet, amelyet szoktak még  

ma is a helybeliek és a környékbeliek csak röviden Apátfalvának,  

népiesen Apátfalának nevezni, de nem tévesztendő össze a  

Csongrád megyei Apátfalva községgel. A község megalakulásának  

pontos dátumát nem ismerjük.ggy tény: már a honfoglalás előtt is  

- ha szorványosan is - lakott terület volt. Nagyobb jelentőséget  

csak akkor kapott, amikor ezen a helyen létrehozták az apátságot.  

Ezután fel-felbukkan a neve különböző oklevelekben és egyéb  

középkori forrásokban.  

Az apátság megalakulása  

Nézzük meg / mit,  ir az apátság megalakulásától egy pap-
költő, Haralyi Fejér Ignác: 

Az apátfalvi apátság 1235 -ben 
Sötét éj után lesz az aranyos rel~ C7el,  
A pogányt levette minden palócz ember. 

Eldobatta Uletus egri püspök véle, 

Aki fájón látta, népe benne élne. 

Kap az orvos gyógyirt minden fájó sebre, 

Cletus  is  talált, mint e helyet megvette: 
Ciszter apátságot állittatott rája, 

Mit Boldogasszonynak kegyébe ajánla. 
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Apátfalva, Szilvás, Mónosbél forrása 

Omlött az apátnak gazdag birtokára, 

AZ az apátságot el is keresztelte, 

"Hrromkuti" nevét aztán innen vette. 

"Közép-Bélnek" irták ekkor Apátfalvát, 
Monosbélt "Al-Bélnek", mint a Bélkő alját. 

Szent-Mártonnak "Felbél" volt a neve hajdan 

Sok bánatot átélt a nagy templom aljban. 

Ezerkétszázharmincöt év folyamába, 

'J3  élet szállott a Bélkő oldalába... 

Közepén kápolna emelkedett égre, 

rhitattal nézett a távol vidékre, 
Oldalán feküdt egy kisebbszerü zárda, 

Bessziről ugy látszott, mintha ott őrt állna. 
A zárda csendjében Bélkő fele - hátul 

Lakott jó népével a jámbor apátur. 

Messze Kell szaladni mézért a kis méhnek, 

Hiveket szerezni ők is messze térnek, 

Igy a kis zárdának kegyes -.nemzedéke,-

Ussze-vissza járt-kelt... az egész vidékre. 

Csapatonkint jöttek a szent keresztségre, 

A szentelt forrásnak kis épületébe, 

Am senki sem hitte, hogy rövid hat évre, 

Bz áldásos élet bus végére érne, A4/. 

A papköltő az apátság megalapitásának időpontjául 1235-t 
teszi. Ez vita tárgya volt sokáig. Egyesek jóval előbbre te-

szik ezt a dátumot. Be talán először is felvetődhet a kérdés, 

hogy miért pontosan a Bél község melletti területet szemelték 
ki az apátság megalapitására. Ennek több oka is volt. Tény az, 

bogy a magyar nép többsége már ekkor, vagyis a XIII. század 

elejére legalább is névleg keresztény lett. Persze még titok-

ban előfordultak itt-ott pogányáldozások, a régi pogányhit 

még nem tünt el teljesen. Főleg a kunoknál. Az uralkodó, és 

főleg az egyház előtt nem volt kétséges, ho,yTy a Bükk rengetege 

iben meghuzódó települések lakói még áldoznak a pogány iste-

ne#n.ek főleg a három forrásnál, a források vizében fürödve 
orvoslást is nyertek, és egyike-másika még nem is volt ke-
resztény. Főleg akik a XIII. században 

L 
elepÜltek be keletről. 
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Mag kellett tehát tériteni őket, erre a célra pedig pai)okra 

és erős egyhaa.a volt szükség.Igy szemelték ki monostor épí-
tésre Bel /Közép-Bél/ községet. 7>5/. 

A  másik ok az lehetett,  hogy az itt megtelepülő cisz-
terci rend életének sajátos vonása volt az önmegtagadó, a 
világ zajától messzire elhozódó szigoru életmód. Erre az 
életmódra pedig kiválóan  alkalmas  volt a Bélkő alatti zord 
vidék, hiszen ez lehetővé tette a világtól való elzárkózást, 

megvolt a feltétele a szigoru szerzetesi életmód betartására. 

A hatalmas kiterjedésü erdőségekben csak itt-ott volta k  
vadászállomások, mint pl. Upponyban és Dédesen a vadbivalyok 
és bölények vadászainak tanyái. -?ível a ciszterciták föld-
müveléssel, kertészkedéssel is szerettek foglalkozni, igy 

ez az elhanyagolt, müveletlen vidék erre lehetőséget is 
adott. /36/ 

A harmadik ok - azonkivül, hogy az apátságot megalapitó 

egri püspök II. Kilit vagy latinosan Cletus maga is állitólag 
kun származásu volt, a Bél nemzetség tagja -, az lehetett, 

hogy a foglaló és megszálló nemzetség, miután kereszténnyé 

lett, a törzsfők nem temetkezhettek halmok alá, pogány módon 

lovastól, szolgástói, hanem a királyokat utánozva holttete-

meik őrzésére monostort rendeltek. I,y keletkezhetett a Bél 

nemzetség monostora./37 /. Hogy valóban temetkezett-e előkelő 

főur erre a vidékre, egyelőre ezt a tényt homály fedi. Igaz i  
van a községtől délre egy hegy, aminek a neve Éberholt, 

vagy Holtember-tető. Talán van valami összefüggés a két 
dolog között. 

li legvalószinübbnek talán az az ok látszik, vagy 
legalább is a monostor megalapitásához hozzájárult az is i  

hogy a ciszterci rend Magyarországi szerzetesei között, 

vagyis közelebbről a pásttói és pilisi ciszter monostorban 

fegyelmezetlenségek történtek, és a pilisi szerzeteseket ide 

szándékoztak áttelepiteni. mbben az időben, III. Béla ural-

kodásától kezdve ugyanis a cisztercita rend erősen tért hó-

ditott hazánkban. Ez összefügg azzal a tépi yel, hogy erősö-
dött a Franciaország inti érdeklődésünk. Igaz, ez már meg-

indult a XI. század végétől*  amikor királyaink szerzeteseket 
hivnak az országba, és pl, I. László király kolostort alapit 

a St. úillesi bencések részére, és ennek a kolostornak a la-

kói csak franciák lehettek. III. Béla király felesége is 

francia királyleány volt, VII, Lajos francia 
k 
irí`l9 
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Canet ...argit. 	párizsi egyetemen sok magyar egstlázi személy 
tanult, igy többek között Péter kanonok is, aki névtelenül 

megirta a magyarok történetét a hobfoglalástól koráig. TII. Béla 

krónikása /Annnvmus/.Természetesen nsgy volt a francia befolvás 

hazánkban. akkor telepedteX le a ciszterciták is, amely főleg 

oktatással foglalkozott. A rand nevét a franciaországi Citeaux 

város nevéről kani -a, ahol  az első kolostoruk volt.4 nép vödös 

azmnü kámzsájuk miatt vörüsbarátoknak is nevezte őket. 

A monostor megalapitásánek ideje vitatott. Fczvesek 1233, 
1220, 1224-re, mások 1232-re, 1235-re teszik az alenitás étét. 

Abba n a kutathk többsége megegyezik, hogy az apátságot II. Kilit 

egri püspök, a Bél nemzetség e .►i_k tagja alapitotta. azt a feltevés'.. 

viszont megcáfolja III. Tnce páva 1208-ban kelt megpr'sitő bullája, 

amely ugyan Kilit-féle adományról szól, de 12C °-ban nem 1«hat másra 
gondolnunk, mint I. Kilitre.Az Jj CkmánytAT mesemliti, hogy TTI.In-

ce pápa Cletus /Kilit/ egri n:snök alapitvány át, mellyel a három-

kuti vagyis bélkői /de Beel trium fontium/ apátságnak hizonyn A 

tizedeket adományozott, meger6siti 120S-ban./53/. Hz 1203-6 ala-

pitíst tételezi fel az is, hogy a pilisi cisztercita apátsáp 
1134-ben alakult, már pedig Cserneij i1a pilis nemzetségé volt, s 

wive1 Csernell, nem messze van Bélapátfalvától, ez  a  körülmény csak 
e1 ősegitette ennek az apátságnak minél előbbi létrejöttét. ..gint 
Bél nemzetségi leszármazott, II. Kílit aztán ui adományokkal 1Atta 
el az apátságot s a családi alapitásu monostor a családból, ille-

tőleg nemzetségből sarjadzA niispökök révén alakult püspöki fenn-

hatóság alatt ál l h unitsággá, s a kercyursa4g is s oiispök lett, de 

a nemzetségi erre igényt tartott, és 1331-ban Borsod megye köz-

g.yülésén az Asi családi kegyuri jogok visszaadását követelte. 

mezonban hasztalan támogatta a megye is a követelést, 

a -Bél-nemzetség nem tudta többé visszaszerezni kegyuri jogait. 

Bélapátfalva neve ebben ű korban :a1, Beel, Bov1Q s a Bél 

nemzetség által adott és tőle megvett birtokosok folytán a 

bélháromkutiapátság faluja, és az apátsbg uradalmának köz-

nontja. /99/. 

:► monostor alapit6levelp az idők folyamán elveszett, 

de vannak későbbi feljegyzések, amelvpy mA ,,Ari zték az almit ás 

évét, helyét és az alapitó nevét. Pázmány réter 1629-ben A 

többi monostorok között - hiszen ekkor már hazánkban 25 mo-

nostor volt - megemliti ezt a monostort is. 

1133-ban a cisztercita rend anyaegyházából, 

Citeaux-b61 /Szitából/ III. Béla király udvarában járt 
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Péter apót, Vilmos perjel.., Péter és Servius mesterek, hogy a 

királytól elnyerjék a magyarországi cisztercita rend számára 

is azokat a jogokat, amiket Franciaországban már megkap -cak. 

Béla ennek a kérésnek eleget is tett. 1232-bon, a bélhárom-

kuti apátság alapitásának évében fegyelmi ügyben Pilisen és 
Pásztón járt két francia  cisztercita apát. Ekkor volt ha-

zánkban Jakab biboros is, a pápa követe, a római Tre fontana-i 

cisztercita kolostor apátja, mivel a papa tudomására jmtott, 

hogy Magyarországon még jócskán vannak pogányok és feladata 

volt, hogy hitvizsgálatot tartson a hitetlenség megakadályo-
zására. Vagyis nehogy Magyarországon visszatérjen a pogány-

vallás, ami igen érzékenyen érintette volna a pápát is, fő-

leg az egyházi alló elvestése miatt. Természetesen a gyanu 
alapos volt, a Bükk vidéken is találtak pogányokat- mivel a 

VIII. században még keletről, ha kisebb mértékben is - de 

tovább tartott a keleti népek betelepedése. Igy tehát nem 
véletlen, hogy 1232-ben két uj apátság létesült Magyarorszá-
gon, az egyik Bélapátfalván, illetve Bélen, a másik pedig 

a Tiszavölgyben. A béli apátság latinul a Trium Fontium 

vagyis Háromkut nevet kapta, mivel harom bővizü és gyógyerejü 

f•rrás vize is buzgott ezen a helyen, illetve ma is megvan 

ez, jelenleg a község, illetve a cementgyár vizellátását 

szolgálja vizvezetéki csövekbe kényszeritve. A forrásokról 
még feljegyezték azt is, hogy a bélkő aljában fakadtak és vala 

mikor olyan hatalmas mennyiségű vizet adtak, hogy vele malmo-

kat hajtottak, a melynek egyikét a fagyasszony ünnepén a 
templom bucsunap ján -amit máig is megtartanak minden év aug. 
15-én Altária napján - évente meg szoktak szentekni.Pzen ala-

csony kőfallal és fákkal övezett forrásnak gyógyerőt is talaj-

donitottak, vize sohasem saokott befagyni./40_/". Allitólag 
kénes tartalmu a vize és régebben a köszvény gyógyitására is 
használták. ezt még t .domanyosan is feldolgozták: 1:sus medicus 

putei Apátf alvensis balneatorii, seu Arthrif ici . / 4} /. 

A hegyben, amelyben e források erednek vzx volt egy bar-

lang, amelyből sajátságos gáz tört ki, mely néha a sötétben 

lángként világitott./42/. Mások ismét egyiknek ugyanezen fő- 
forrást / a mai Mária-forrást a szerzőid, másiknak az észak 
felé, jó félórányi távolságra eső Középbérc nevü hegy alatti 

forrást veszik fel, mely a mai napig Barátok kutjának monda- 
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nak, harmadikul pedig a templomtól dél felé negyed órányira 

Rocska-kut nevű forrást vallják. /43/. Le vannak, akik e három 

forrás egyikét a templom melletti főforrásban, wásikát a szilvási 

szomszódos völgyek forrásában, harmadikát pedig a :nonogbéli gazdag 

forrásban keresik, amely regényes völgyzugban ered Is vizeséssel 
futott le :onosbélbe./44/ 

N kdlönböző forrásmunkák adatait összehasonlitva, 

megköfelitőleg az apátság plapitásának időpontját mégis 1232-re 
tehetjük. Tehát a Három Forrási Béli Sziiz Mária menybemeneteléről 
ein■vozett apátságot vagyis az nbbatia B. Meriae Virginia in 
coe.losa assumptee trium fontium de B0e1 guatimarum*x*tickitxkxktumir  
seu .nátfalva, még más cimén Trium Fontium de 3'el. Cumanorum, 
tehát a kunok Rélháromkuti apátságát II. falit /II. Cletus/ 

egri püspök alapitotta a ciszterci rend szómára 1232-ben 
talán május 16-án vasárnap. /45/. 

citeaux-i apát 1765-ben -mintahogy erről már sz' volt-
régi feljegyzések alapján közölte, hogy a pilisi apátság 1232-ben 

alapittatott. De ez aza dat nem teljesen megbizhatá, mefzt az 

egykoruan feljegyzett ciszterci káptalani statuiakok szerint az 

egri püspök csak két évvel később, 1234-ben kért engedélyt a 

rendi központtól a ciszterci apátság épitésére. Mire a központ 
kiküldte az egresi és bakonybéli apátot ez ügyben valei eljárásra. 

A  pilisi anátságbál jött szerte teaék alapith munká.iAra mutat a 

Ali monostor 1293-ban a pilisi anÁtság filiája. Lehet, hogy 

az 1252-i hibás adat a "bélakuti" apátsággal /Pétervárad, gzerém 

megy./ való összekeverésén alapul, melynek beteljesitésére 1233-
ban rendelték ki a háromkuti apátság szerzeteseit, s a Bélakut 
alatt fekvő aranylábu bácsi uradalom egy monostorral 1267 előtt 

a '::unok birtokában volt. /46/. IV. Béla király okmánya 1257-ben 
kelt, amellyel a bélakuti apátságot rnegalapitotta. / 47/ 

A  bélh4romkuti apátság 124o-ben már fenállt, mert 

ekkor IX. Gergely pápa megerősitette Cletus egri püspök adomá-

nyát. a monostor részére, mely szerint ez megkapja összes birtoka 
után a dézsmát, amennyiben ez nem haladja msp az egri püspök 
dbzaraajövedelmének 1/5n rQszét. /48/. Ezt az adnmónyt 12 ,5-ben 
IX. Gergely ás 1253-ban IV . Incs pápa is megerősitette. .z apátság 
birtoka volt: a monostor birtcika nagyából a mai község, árait az 

apát falvájónak neveztek el.  Ezenkival:Királd /Kyraldj T)ochond 
/T)ukény ?/, Ostoros /nsthoros/, razman /Pázmándi puszta/, :Jedsa 

AAezti, Kis-Mező/Magy /1 ogyorósd ?/, Kis-T)ukány, ernyttft 
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Ornolth /Arnóth?/, Horváth / Horwath, Bán-Horvát/, Merchey 

/Kerese/, Velyn /Velezd/,Chokva /Csokva/, Chen /Csehi?Csene?/, 

régebben elpusztult helység, a Tiszánál 3 halastó./4 /. 

`ölit püspök ezekkel :együtt mindezek helységek dézsmáit 

az apátságnak adományozta. II. Kilit e helyet a Béli nemesektől 

vagy megvette, vagy más módon , esetleg csere utján vagy 

ajándékOppen megszerezhette, talán egyet-mást királyi ado-

mányban nyerhetett meg számára. II. Kilit egyébként a királyi 

közvetlen környezetéhez tartozott vallásos és jótékony inté-

zetek, monostorok, ispotályok /kórházak/ ala pitásával fog-

lalkozptt, s mint advari korlátnok II. András aranybullája 
szövegének mefogalmazó ja. 

A templom az alapítás évében nagyjából elkészülhetett. 

A  monostor története a  tatárjárás  idején 

1241-ben a vesztett muhi csata után Apátfalva környékét 

is elárasztották a tatárok. Semmi bizonyosat arról nem tudunk 
mondani, hogy tatárpusztitás érte-e a monostort, pontos adatok 

erre nincsenek. Az viszont bizonyos, hogy Kilit egri püspök 

is menekült a tatárok elől 1241-ben, és IV. Béla kiséretében a 

Adriai-tengerpartra menekült, és majd csak 1243-ban jött 
vissza Egerbe, de nemsokára meghalt./50/. 

Az apátság mellett kisebb összecsapás volt a IV. BélaC 

üldöző tatárok és a király kisérete között. Az 1245-ben 

Balogdon kiadott okmányban erről van szó. Az okmány bevezető-

je:" Béla, Isten kegyelméből Magyarország, Dalmácia, Horvát-
ország, Rama, Szerbia, Gallicia, Lodoméria, Kunország kirá-

lya...A tatárok a beéli ikonostornál elérvén Bélu királyt, az 

azoknak föltartóztatásában sulyosan megsebesült Sándor lovagot 

a király a Borsod várához tartozott P alkonya adományozásával 

jutalmazza." ...Nos in memoriám multiplicium seruiciorum 

cius x. fidelitatis eximie...graciam gracie cumulare terrs 

quand amvi ginti aratrorum I ' olc ona nomine... "/51 / . 

Bélapátfalva környékén háromszor vonultak el a 

tatárok. Ugyanis hire kerekedett a tatáresapatök között, hogy 

erre menekült a király és kisérete. A gazdag zsákmány is  nagyot 

csábitotta őket, másrészt az uralkodót igyekeztek  elfogni, 
hogy adófizetőjüké tegyék./527. A királyt ugyan szerencsére 

nem sikerült elfogni, de a templom épitését megzavarták. Igaz 

a kolostor már készen állott, de a templomnak csak a külső 
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falai Alltak még ebben az időben, ugyanis a kőművesek, a kő-

faragók elmeneköiltek a tatárok elől. Majd a tatárjárás után 

más kőfaragAk jöttek, más műhely folytatta a munkát, és a tatár--

járás után 1-2 évtizeddel hozták tetA alá./53/. 
Lehet, hogy a tatárok - s ez a valószin:ibb - a kolostort 

is feldulták, kincset, zs'kmányt keresve, de magában az apületban 

nagyobb kört nem teh.ttek, esetlen annyit, hogy akadályozták a 

munkát. Tgyes forrAaok szerint e monostort mégis "tatárrombolás" 

érte. /54/. qőt igen siralmasnak mutatja 'be a helyzetet Hara3 yi 

Tejér Ignác, aki lángoló apátságról, a jó a'p vérefolyásáról 

beszRl, valamint a rommá lett kápolnáról, összedűlt zárdáról, arrnl 

hogy egyedül csak az oltárkép maradt épen, amelyet "csodának" 

tartottak, és ennek következménye lett, hogy a községet bucaujáró 

helynek nyilvánitották, !Cint kegyhelyt./ 55/. 

arra vonatkoz6l agy; pontos adataink nincsenek, hogy a monos-

tor körvili kis falinak mennyi lakosa lehetett.  A források arra 

utalnak,  hogy a szerzetesek különböző messze vidékekről toboroz-
tak hiveket, telepeseket. /56/. 

A faluk átlagos nagyságb a XIII. században 20 jobbágycsalád. 
Bél 1332-ben semmit, 1333-ban 3 garast, 1334-ben 1 garast /I.fél-
évben/, 1334-ben II. félévben semmit, 1335 I. félévben semmit, 

1335 IT. félévben 3 garast fizetett tizedet, átlagban 3,5 garast. 

Ebből is látszott, hogy kevés lehetett a lakosság és szegény./57/ 
Ugyanakkor a bélháromkuti monostor 1332-ben loo garast, 1333-ban 

12o gst, 1334-ben semmit, 1335 I. félévben 40 gst,1335-ben II. 

félévben 2o gst, évi átlagban 93 garast fizetett./58/. 

ri monostor a tatárjárás utáni időkben  

A tatárdulást követően, 1242-ben, IV. Béla visszatért az 

országba. Az  ország a teljes pusztulás képét mutatta. Nagy volt 

az éhinség -Rogerius szerint - az emberek sok helyen emberhussal 
táplálkoztak. Ugyanis a földek nagyrésze bevetetlenül maradt, 

hiszen a tatárok sok embert megöltek, még többet rabszolgaságba 
hurcoltak el. Az első feladat az ujjáépités volt. Az emberek elő-
jöttek a rejtekhelyekről, mocsarakból, erdőkből, nádasokból. 
IV.Bé.la stámitott arra,  hogy  a tatárok még egy támadást fognak in-
ditani, ezért igyekezett megPr5siteni az orszéíg védelmi t./59/. 

1246-ban a monostor már ismét möködött. Ekkor //ajA-/ 

Németi határjárásnál az apát helyett a háromkuti Szett Tamás 

kápolna papja jelent meg az apátság bittoka, Királd felől./601. 

Az Ug-,Bél-nem 1246-ban tűnik fel  nb. János megveszi Németi részét. 

Az e nemből származó béli nemeseket 1261-ben és 1317-ben emlitik 

az egri völgy határjárásfában. 1271-ben Bél nb. ,'enéz és Job ispán, 
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Job veje Zadur ispán / talán Zadur ispán nevét őrzi a Vahot le-

irá.sában µlég olvasható, de ma már egyáltalán nem topografizálható 

helység  a  Zuborakfő valószinü hegy neve/ beleegyezik abba, hogy 

Kenéz leánya Ziscouch nb. .viárton özvegye elengedi a hitbért és 

jegyajándék kifizetését márton testvArének, Balázsnak. Ez viszont 

átadja az összes termést, állatokat az özvegynek. ikaax 1232-ben 

az Ug-nem tagjai ugy osztoznék meg egy béli öröklött földjükön, 

hogy Ny-i fele az Eger-patakig Zeryé fia Rathold és Tamás fia 

Mykóu birtoka lesz K-i fele pedig a többi neLzetségtagoké. 

egri káptalannak van egy bizonységlevele, hogy Rathold Zorynának 

fia és Mikou Tamásnak fia Bélben lévő örökös birtokukra nézve a 

Chanad nemzetségbeli nemesekkel egyezkedtek 1282-ben. /61/. 

1288-ban Báli 	/Rátot bb./ Rátoti '"esew mester officiálisa. 

1293-ban Miklós fia lico /Mik'/ adoptált két báli nek st s Németi 

és Visnyófalukat nekik adta. Szintén szerepei ez is az egri ksp-

talan bizonyságlevelében, Aogy akó comes Endrét ás 4ikout Beeli 

nemeseket örökbefogadta 1293-ban. Comes wiklós fia 	adoptálta 

Bok .,ndrást ás Tamás fiát Mik6t, két béli nemest. /62/. 1292-ben 
/'rsur nb./ Béli László beleegyezik dbrány eladásába. Ugyancsak 
1292-ben István pilisi apátur, mint a báli monostor páter abbása 

megengedi, hogy Ádám béli apátur, Domokosnak, a király tárnok-

resterémek, eladhassa a Sajánémetivel határos Királd nevű monostori 

birtokot 12o ezüst márkáért. 	budai káptalan előtt "dám báli apát- 

ur bevallja Domokos tárnokmester részére az atyaapátur beleegyezése 

mellett egyházárnak Kyrald nevü birtokát 12o ezüst márkáért, hogy 

rajta a monostortól elidegenitett Horvátot /ma Bánhorvát/ vissza-

válthassa. /63/.1295-ben /tikos nb./ Erney bán fia István serviense 

Palkonyán kap földet. 1295-ben Bátor határjárásában emlitik teli 

István földjét./64/. 
IV. Béla ha lála után ás V. István rövid uralma után, a kis-

koru IV. László vagy Kun LászlA került uralomta. Illetve elsősorban 
a régensként uratlkodó kun származásu anyakirályné, Erzsébet poli-

tikája valósult meg. Ezt a politikát az eg yes főuri családok nagyrn 

törő politikája jellemzi, hogy a királytól független, vagy csak 

részben függő uralmat épitsen ki. királyi hatalom ugyszolván tel-

jesen tehetetlenül állt szembe ezekkel a nagyuri birtokosok magán-
hadseregeivel. A királynak kizárólag a kunok hadszervezete állt 

rendelkezésére. IV.'ászló -na gykoruságának elnyerése után - igye-

kezett a kunokra támaszkodni. Sz persze a nagvurak -világi és egy-
házi - ellenszenvét váltotta ki és minden baj okát abban látták, 

hogy a király a kunokkal barátkozik./65/. 
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IV. László idején a kun hadak ugy látszik a Bél vidéket is 
elárasztották, és az itt megtelepedett népet is felkelésre Emit  

szitották, izobyosan annyit tudunk, hogy az 1239 előtti bel-

zavarokban a béli monostort a királyi hadak, valamint az ország 

nagyjai és a nemesség hadai ismételten megszállták, feldulták 
és kirabolták, leégették. .. tetemes károk miatt az apát 

IV.Lászlóhoz fordult segítségért, hogy a poroszlói tiszai 

vámot /nagyobb szekerek után 4 sókő, kisebb szekerek után 2 dé-

nári a monostor kapja, amit a király az ország rendjeinek bele-

egyezésével meg is adott. /661. 
1229-től 133o-ig keveset tudunk az apátságról. 1324. ápr. 28-

án Yisegr'don K'eoly király Iztreng és aranyos torsod vármegyei 

birtokokat 	n'dor jászói várnagyának téli Miká fiának Lacik- 

nak adományozta./67 l 
1325 jun. 24-én az egri káptalan előtt Béli László fia 

Mik1 a és 	három birtokon megosztoznak.1327 jun. 3o-i 

feljegyzés szerint a vácsi káptalan előtt ázécsi iklós fia 
Féter ::hgrád vármegye főispánja, Béli iJkó comessel ennek fia 

Lochk /Lak patakja és Lak völgye nevű földrajzi név van Bél-
apátfalván, mivel az illetőt Lack-nak is nevezték, a patakot 

még szokták nevezni Lackó-pataknak is /sőt Lackó völgynek is, 
lehet, hogy ebből a személynévből/által elkövetett kártételek 

iránt kiegyez. 
Ugyancsak az egri káptalan 1427. ápr. 2-án 

"Gregorius filius Ledislai de Molnosbél" /l;olnosbéli Lászl' 
fia György/ részére kiadott átiratából, mely ismét az egri 
káptalannak I. Mátyás király 147o. jun. 24-én Budán kelt 

parancsára "Dionisius Bekey et letrus similiter bekey de 
-4ayonemethy"számára 147o. jun. 3o-án kiállitott átiratában 

van meg./68/. 133o-ban Richárd apát lelegdi "sanád egri 

püspökhöz folyamodott, hogy a Kilit püspök által adományozott 

birtokok adományozását megerősitse. "z apátság az a kkori egri 
megyei szegényebb apátságok sorába tartozott, amit mutat az a  4 
tény is, hogy a pásztói apátság 30 garast fizet pápai tizedet, 

mig az apátfalvi 4o garast./69/. 4,z apátság jövedelme: 1332-ben 

20 Ms ős fizet 4o gst, 1333-ban 40,5 gs, 1335-ben 1  félévben: 

4o gs, 1315-bin II: 2o gs pápai tizedet. 
1297-ben a Hangonyiak perében 5 téli nemes tanuskodik, 

13oo-ban Béli Egyed Miklós ős fia János, Lene fia siklós és 

Fudur /dictus/ János nyugtatja 3ztreAovai Istvánt az Egyed 

leányának, 3z tregovai Eiozow özvegyének járó 3o i,4 hitbér és 
jegyajándék lefizetéséről. 1319 körül királyi emberként 
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tűnik fel az a téli Ratolth, aki 132o-ban átengedi Tamás fia 

Mykou ispánnak kiváltására Gergely fia Pál béli birtoka feléd 

8 igy i,ivkou váltotta ki az egész földet Raz nb. Thordos le-
ányától, Fál testvére István özvegyétől és Pál anyjától, akik 

hitbér és Pál nővére, 4Azebeth leánynegyede fejében birták. 

132o körül Béli Sándornak Borsod megye hatóságának itélete 

alapján Visnyón elkövetett hatalmaskodás al61 kell tisztáznia 

magát. 132;-bAn Téli Kene fia Miklós heves várlegye 4 szolga-
birója között szerepel. Ekkor Heves vármegye hatósága tilal-

mazta Kene fia Miklós fia Jánost . ,gyházastárkány Aleves vár-
u.uye/ elfoglalásátAl. 1324-ben ,..ykou fia Lack jászói várnagy 

a királyt'l megkapta ,aranyost és Istringet, 1325-ben .géli Lász-

Di fiai  megosztoznak birtokai'kin: 1iihályé lesz az egész Páli 

birtok és  on  része, Miklósé pedig a lakott béli rész.1327- 
ben ugyanazon Lochak annyi kárt tett Sz¢csi Péternek, hogy 

65 M kártéritésre kötelezték./7o/. 

Telegdi Csanád egri püspök megerősitette az apát-
ságot javainak a birtoklásában. .1z apátság az egri egyházmegye 

joghatósága alá tartozott. az egri püspök kegyurasága alatt 
állt, sőt a kegyuri jogot a Béli család is gyakorolhatta./71/ 

A kolostor birtokperei és további fejlődése 

;, fennmaradt okmányok alapján tudjuk, hogy a monostornak 

többször volt peres ügye, főleg a csokvai kis-mezői birtok-

résszel kapcsolatban. Ez a kis mezőség Borsodban Lénárd-
DarAcz, Cuiány és Csokva közt beszögelte a Daróczi és ';mányi 
családok és az egri káptalan birtokai közt terül el. 4,z akkor' 
apát István volt, a másik felet az Űrs nemzetségből származó 

Daróczi nemesek, ugymint Daróczi másképp Szőke János, Pálnak 
fia, ..ndrás és Márk fia, valamint -Ark fia Péter, és ennek 

fia Bereczk képviselte, és egyezség jött létre köztük, a 
földet az apátság kapta meg. /72 7 . 

Ezenkivül még sokszor volt vitás határkérdés, 

de nem kisebb gondot okozott a monostornak az itteni és más 

birtokainak benépesitése. 	ciszterciták a vad vidéket ter- 

mékennyé tették, pedig a vidék őserdeiben Dédes és Jppony köre 
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nyékén bölények és vadbivalyok is éltek ebben az időben. 

monostor tövében létrejött.pátfalva városka az apátság által 

lett főleg betelepitve./73/. 	kolostor körniake is rendezett 

volt.. kolostor körül mindenütt fák, vitágok, halastavak,viz-

zuhatagok tették barátságossá és hamulatossá az egyébként va_. 

vidéket. /74/. 
Vásárokat is tartottak .pátfalván s ez városiassá tat 

te, persze csak amolyan középkori mezővárossá, és igy .pátfalu 
a vidék központja lett. Hogy hol tartották a városokat, a köze 

ség melyik részén, vagy talán erdei tisztáson)  erre vonatkozólA 
lag még nincsen pontos adat. De egy erdőségnek a neve:Óvásár-

lapos, talán ez a név Őrizte meg az egykori vásárhely emlékét. 
környék is hasonló virágzásnak indult, pl. dióskertjeiről rE-

vezték el )iósgyőrt, meggyes kertjeiről Visnyát /szláv visnye= 

meggy/, szilvásairól Szilvásváradot. /75/. 

.z Árpádházi királyok kihalása után agyideig zűrzavar 

volt azá8gz országban, és csak nagy nehezen tudott urrá 
lenni az országban a feudális oligarchián Károly 1,óbert.De a 

tartomáqurak megfékezése után biztonságban érezhette magót 

Károly Rébertt  és székhelyét is Temesvárról Visegrádra helyez-

hette át /1323/, Róbert Károly 1342-ben halt meg1 és viszonylag 

jól megszervezett feudális államot hagyott fiára I. Lajosra 

/1342-1332/. I. Lajos katonai téren a kunokra is támaszkodott 

/76/.. király tipétfalva környékén többször megfordult. Igy 
vadászgatott Diósgyőr, Dédes és Szilvás környékén. sokszor 

még a karácsonyi ünnepeket is itt töltötte. A monostor apát-

ja, János, a király udvari káplánja lett. . király is segített 

benépesiteni ezt a vidéket, adómentességet adott a telepesek-
nek./es&.i király ujabb kegyelmeket ajándékozott a monostor-

nag. .z apátság fölötti kegyuraságra az esztergomi érsek és a 

5éli nemesek is igényt tartottak) 1331-ben Cara iklós nádor 

előtt a  Béliek követelték a kegyuraságot szemben az esztergomi 

érsekkel. De a Béliek keresetének nem volt semmi eredménye, 

mert a patrónust továbbra is at esztergomi érsek /illetve egy 
ideig I. Lajos gyakorolta. ,77/. Ezt bizonyítja I. Lajos 

szabadságlevele, amelyben az esztergomi érsekség népeit, k-z-

t_ik az apátság népeit, felmenti a dédesi és az egri királyi 
várak szolgólata alól, amikor még az apátság az esztergomi 

érsekséghez tartozott. Á Béli nemesek panaszt emeltek a 

királynál a kegyuri joguk elvesztése miatt. 1381-ben Sajóházán 
gyűlést tartottak, ahol a nemesek előadták, hogy ők a monostor 
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igazi patrónusai, védurai és őket illeti a kegyuri jog. li  

gyűlésen felszólalt több nemes: Ipoly fia Ealázs, i'idán fia  

Miklós, Béli -Demeter fiai 1'61 és 'ónos, 3ekölczei &alkán  
fia János, R :told, 3ános fia Miklós, Csonka Péter fia László  

és még mások. .; kegyuri jogkeresésnek azonban nem sok eredménye  

lehetett, csak rövid ideig gyakorolhatták elnyert jogaikat,  

mert az apátság kegyura egyidőre maga a király lett./ 78/.  

1382-ben meghalt I. Lajos, és halála után ujból zűr-

zavaros idők következtek. Ugyanis Lajosnak nem volt fia, hane ~ : 

két lánya tedvik és Mária. Hedvig JagellA litván fejedelemhez  
ment fekes égül, mig Magyarországot Mária kormányozta egyideig  

/79./. Ugyanilyen zűrzavaros idők következtek az apátságra is.  
A Nagy Lajos korából fennmaradt peres iratanyag bőségesen ta-

nusitja, hogy a hatalmaskodás, birtokok fegyveres kézzel való  

elfoglalása, jobbágyok erőslakos elhurcolása ebben az időben  

is napirenden voltak./BC/.4osszas perlekedésre szolgáltatott  

okot az apátság határainak nem egér;en pontosan meghatározott  

kiterjedése. 1333-ban az ,,pátfalvával szomszédos Szentmárton 

községben lakó béli nemesek egyike, Béli Péter az apátfalvi er 

dőből 17 kocsi épületfát vágatott ki erőszakkal, emiatt Kon-

rád apát panaszt emelt az éppen ingerben idéző Mária kirákynó-

nél 1383. máj. 11-én. A királynő igazságot szolgáltatott, és 

ennek követk.ztéb.n János vajda, ara apátság védnöke, felfegy-

verzett apátfalvi jobbágyokkal 17 szekeren behordatta a filt 
az apátság egyházának épitkezésére. /31/. 

iiáskor is volt vitás kérdés, illetve peres ügye az 
apátságnak. 1386-ben aznntmártoni Miklós -szintén Béli nemes-

hasonnevü fia, Miklós, &z apátság Vince és 4akab nevű jobbágy 

gyát megsebesitette, illetve megszalasztotta, egyes feltevések 
szerint meg akarta szöktetni. z is ujabb okot adott a surlód.1-

sokra. De nem zárult le a Béli Péter peres ügye sem. :céli 

Péter ugyanis nem  nyugodott  bele, hogy elvettek tőle 17 szekér 

fát, és most már ő emelt panaszt Konrád béli apát ellen.1387-

ban a papskedők:Konrád és Béli Péter megjelentek a király As  

királynő előtt - ugyanis kizben Mária férjhez ment Luxemburgi  

Zsigmondhoz- és Zsigmond lett a király- akik ezen a vidéken  e  
időztek a nádorral és a többi országnagyokkal, és döntést  

kértek. .iz apátság ás a Béli nemesek közötti határvitát  
Szentmárton felől végül is a király kirendelt emberei zárták  

le. Á,z apátnak az országban elfogaditt föld?skü szabályai  
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szerint a határjelek eg yike felett földesküt kellett 
tennie. A  felek 133 hamvazó szerdáján a kijelölt 
helyen megjelentek. Konrád apát a kijelölt hs#.árjel_re 

Hllt 16 felszentelt pappal, mindannyian feloldott öv_ 

vel,mezitelen lábbal. Azután az apát elmondta a földi-

és határesküt, közben feje fölttt földet tartott. 
eskü szerint a megjelölt határ a monostor igazi hatá-

ra, a kérdéses erdő, rét, szántóföld az apátságé. A z 

1388 márc. 26-án Visegrádon kelt oklevélben végül is 

István nádor a bélháromkuti apátnak itáli me g az 
t,pátfalva és Ilzentmárton közti birtokrészt, amely 

miatt Zsigmond és a királynő jelenlétében Diósgyőr-

ben kezdett pereskedni. /82/. L,k.kor hallunk először 

az apátokon kiviil a monostor szerzeteseiről, uév-

szerint Henrik és i:óri . c szerzetesekről. "zek fels•en-

telt papok voltak. /83/ Ugyancsak az 1333. évben ik-

tatta ba István nádor a bélháromkuti apltot az össze 

sen 15,5 márkára becsült két ekealja föld, másfél 
ekealja erdő és 2o kaszálós rét birtokába. /34/. 

határviszályokon kivül ráás  surlódások is 

akadtak. Pl. Antal neve uppönyi jobbágyot az apátság 
erdejében fogta el Jetkői Pethő Mihály és fogva is 
tartotta. /35/. Péter fia András behajtatta ' ozma 
neva familiárisával az apát és a monostor jobbgy=ai-

nek ménesbeli lovait, és azokból egyet emlitett fa-

mulusával visszatartott./36/. 1398-ban LiráldonNé-
meti 3elen andrás, ennek fia, János és nagybátyja 

Miklós 1agyboldogasszony előtti napon betörtek az 

apátság területére, annak ott lakA jobbágyát 13arna-

bást megtámadták, megverték, és a terméssel megrakott 

szekerét 5 lovával és 2 ökörrel együtt elvették i  de 
László apát panaszt tett az éppen akkor ,delényben 
idéző Bubek Detre .nádornál, aki a lopott jószágot 

az apátnak visszatéritette. /R!/. 

Vagy egy másik eset: 1399-ben Pelseuchi 
;ebek Detre nádor Revesujvár megye közgyűlésén 

László TeA1-i_apát Ostoros birtokon lakó jobbágya 

Miklós fia i'ihály panaszára távol maradása miatt  



megbirságolja. 	panaszos szerint 13;1-ben ő és test 
vére: :.ntal per vicecomitem :,griensem letartóztatták 
és kötelezték 4ilbert molnárral /hagytályai/ Egerbe 
szöktek, de ott megtalált+k őket, elfogták, majd ké-
sőbb szabadon bocsátották. /83/. 

1405. május 1-én Zsigmond Sorsod megye 
ispánjához vagy alispánjához és szolgabiróihoz 
levelet intézett, amelyben irja, hogy mivel az agy-
házak perei a késedelmes idézések miatt veszélybe 
szoktak kerUlni, valahányszor egy évem keresztiil 
fráter Christanus abbas wonasterii sancte ariue 
trium fontium de :eel / a bélháromkuti Sziiz 
'ária monostorAnak apátja: Keresztély testvér/ 
iigyvédjei va'y familiárisai felkérik őket a 
vizsgálat, eltiltós és iuxta regei nostri 
consuetudinem - a királyságurak szokása szerint-
szokásos perbeli cselekmények elvégzésre, 
küldjék ki maguk közül egy vagy két megbizottju-
kat a teendők végrehajtására, jelentésüket pedig 
neki vagy a nádornak tegyék meg. /89/ 

Apátság technai birtokát / talán 
Zemplén megyei/ mivelhogy benépesiteni nem 
tusdott, 1Lonrád apát 1337-ben Kakas László 
westernek adott bérbe, évenként 35 forint 
bé rle t- 

A Nagytó vagy Gyári tó nyugati partja 
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dijért 6 évre. .z apátság későbbi szerzeményei kisbárczi 
és a poroszlói birtokrészek, végre Monosbél zálogjogi bir-

toka. ,'90,'. 
Zsigmond hosszu uralkodása alatt igen sok törvényt 

hozott. uz urbéres viszonyokban s a telepités eddigi módjában 

elvi változás nem állt be, ,e mégis figyelmet  érdemel, hogy 

a nyugati műveltebb államokbAl való tömeges bevándorlás ez id  
időben már megszünt,s például a Bélháromkuti ,pátság 1337-
ben borsodi jószágát, Csokvát nem volt képes betelepiteni, 

hanem en-v szomszédjának kellett bérbeadnia.,g1 /. 
Erzsébet királyné L,iiklAs borsodi főispánt és várnagyot 

utasitja,hogy a béli monostort védelmezze ős vegye pártfogásba. 

z a rendelete Budán 1333. febr.  27-én kelt. /92 /. 
Konrád apát után László apát következett, maid  14o9-től már 
Márton volt a béli apát, őt pedig, Demeter követte, aki után 
eresztély következett./93/. 

1412-ben `sigmond király ujból megerősitette az apátság 

kiváltságait. 	megerősitő okmányt a király uj pecséttel adta 

ki, mivel a régi pecsét elveszett.1422-ben az apátság birtoka-
ira ujabb jobbágyokat telepitettek. Egy 1426-ban kelt oklevél-

ben  Zsigmond felszólítja az apátság népeit, hogy az apát ál-
tal kivetett rendkivüli adóval járuljanak hozzá a kolostor 
ujjáépitéséhez. Keresztély után Frigyes, majd Miklós lett az 
apát. 	monostor ebben az időbell‚ va,yis a XIV. század végén 
a XV. század eleién virágzott, ekkor még birtokait is növelte 

Itaxxaxextolxa /94./  
Zsigmond halála után rövid ideig ujból zavaros idők 

következtek, jól lehet, hogy ez már Zsigmond idején is meg-
mutatkozott. , feudális oligarchia tobzódásának vég is 

Mátyás király vetetett véget /1453-149o7. Mátyás erős köz-

ponti hatalmat épitett ki, uralkodása alatt hazánk politikai-

lag, ga"dassgilag, katonailag és kulturális szempontból is 

felvirágzott. hazánk lakossága akkor kb. 3.2oo.00e-3.3oe.000 

fő volt., lakosság tulnyomó többsége kb. 2 millió telkes 
jobbágy és 7oo.00o zsellér volt. "icsiny falvakban laktak. 
Nagyobb néps'.irdség csak a mezővárosokban volt, ezek száma 

350. tipátfalva is mezővárossá fejlődött. AK/ ;,iátyás kocára 
már jellemző az un. elvilágiasodás folyamata, igaz egyházi 
lepel alatt. -ár nagyobb egyház épités nem folyik., i'. 
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De  Mátyás támogatta az egyházakat, a hozzá hü papokat, 

igy Mátyás király a béli apátság kiváltságlevelét ujból 

me?erősitette x  1463-ban. De Mátyás halála után, 1490-től, 

az eddig virágzó monostor kezd hanyatlani. Több jószágát 

elidegenitették.Ennek főleg az volt az oka, hogy a 

világi birtokosok megerősödtek, és igyekeztek egyházi 

javakat is megszerezni. De az is előfordult, hogy egyházi 
javakat másik egyházi ember pl. püspök foglalta le. 

Péter apát után János apát következett, majd ennek utóda 

Verebély Pál apát 1495-ben az apátságot átengedte Bakács 

Tamás egri püspöknek. A püspök cserébe az egri kanonokságot 

és Szent András altariájának rektorságát adta. /97/ 

A béli apátok névsora időrendben a következőképpen 

alakult: Miklós /1258/, dám /1292/, Arnulf /1298/, 

Richárd / 1330/, Pál /1348/, István /1350/, Pál /1366, 

1370, 1375/, János /1378/, Konrád /1382-1393/, László /1398/, 

Márton /1408/, Demeter /1412/, Keresztély /1415/, Frigyes 
/1422/, Miklós /1430/, Péter /1483/, János /1486/, Verebélyi 

Pál mester /1495/, László /1558/, Torday Péter /1563/, 

Habardi László egri kanonok /1603/, Mauroviczy Mihály egri 

nagyprépost és kanonok /1621-1629/, uzeglédy Albert egri 

nagyprépost és kanonok /1638/, Ajtay János egri nagyprépost 
ás kanonok /1643/, Szászy János esztergomi kanonok /167C-

1674/, gr. Pálffy Ferdinánd csanádi püspök /1674-75/, 

Az apátság az egri káptalané lett 1678-1700-ig, 

majd az Egri Papnevelő Intézet-nek adományozták 1700-tól. 

Ettől kezdve csak cimzetes apátokat neveztek ki. Ezek 
névsora: Pinka János /1776/, Edelsbacher Miklós /1806/, 

sulik József /1818/, Szentiványi József /1825/, Pavich 

Károly /1831/, Iványi János /1832/, Bartakovics Béla, 
Mogyoróssy Pál és Bokcha /1866/. /98/ 

A béli monostor leirása  

A monostor épitéséhez az alapitás évében, 

1232-ben fogtak hozzá. A munka zöme még 1234-ben hátra volt, 

miután a templomnak csak a  homlokzati  falai épültek fel 

az első periódusban. /99/ Maradványa a főhomlokzat, az 
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az északi keresztház északi és részben a keleti oldala, 

valamint az északi mellékszentély északi falának nagy-

része, a déli keresztház nyugati falának 2/3-a lt  és a 

szentély zárőfala a rózsaablak felső széléig. A ta-

tárjárás miatt az épitkezés átmenetileg megszakadt, jól 

utalnak erre a megszakadásra a templom belső befejezetik 

len faloszloplábazatai. ,1m/ 

1246-ban már haklunk az apátságról és 

annak Szent Tamás ká'olnájáról. Ebből a korból maradt 

ránk a főhajó déli árkádsora a déli gádorfallal, a déli 

kereszthajó nyugati falában feszülő hevederív és a nyu-

gati homlokzat rózsaablakának mérvmüve. /lai/. Minden-
esetre a templom építését a keleti szárnyon az emeleten 
huzódó szerzetesi hálóterem épitése megelőzhette, mert 

a szerzetesek tekőltözésekot ennek már készen kellett 

állni. 1388-ban kettő, 15o3-ban három, 1508-ban pedig 
öt felszentelt szerzetes élt a monostortan,/142/. 

Az 1426-os épitkezés emlékét képezi a monostor 

Valter Ilona régész által feltárt téglapadlója és több 

más részlete. 1696-ban a templommal együtt nagyszerűnek 

nevezett monostor falairól történik emlcités. 1733-ban 
máresak a lebontott- és elhagyott monostor helyéről 

olvasunk. 1829-i feljegyzés szerint a bükkszentmártoni 

templomot 1734-ben a régi templom részben pedig az 
apátfalvi monostor romjainak az anyagából állitják 

helyte.Baranyi István apátfalvi remete is felhasználta 

a monostor épitőanyagát a remetelak és a Szentháromság 

kápolna épitésénél is. 1740 körül azonban még magasan 

állnak a templom mellett a monostor falai. Ezzel szembe,: 

1808-ban már ásatásokkal sem akadnak a nyomára, csupán 
1 m mélységben 200 kisebb és 26 nagyobb pénzdarabot 

/monetát/ találnak./10Y. Majd az ujkorban ideépitették 

eg+lébánialakot 1750-ben, amelyet valószinüen a plé-

bános sohasem vett igénybe. 1769-ben Sokvári Fülöp re-
mete költözik ide Baraáyi István remetelakából, ahol 

1753 óta élt. 1827 körül fürdőházzá, majd posztógyárrá 
átalakitott épületben 1850-től kőedénygyár épült ide, 

amely 7o évig állott fenn.A monostor romjaiból semmi 

sem maradt. Később a monostor romjainak a feltárását 

megkezdték.Ennek 
I. szakasza: A templom déli homlokzata vakolatának lere-

pé  6 e 
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leverése, ahol a keringő egyetlen megmaradt f alive, s 

alatta a kerengőbe nyiló elfalazott könyvtárfülke lá-

tott napvilágot. A még csak hulladozó vakolat alatt 

Möller már 1926-ban fölmérte a falívet, s profilját is 

lerajzolta, azonban a könyvtárfülekét elfalazott ablaknaAl  

a falivet pedig szemöldökivnek nézte. Az 1934-i rész-

leges vakolat eltávolitást 1952-től követte a belső 

helyreállitás. Ezuttal a keresztház ugyane nyugati 

falának belső oldalán került elő a kereszthajóból a 

szerzetesi hálóterembe vezető lépcső kétségtelen lenyo-

mata. 1964-ben hozzákezdtek a templom külső helyreállit 

tásának tervezéséhez, amelyet Rados Jenő épitész pro-

fesszor végzett. A monostor régészeti feétárást Valter 

Ilona vezette. Az alapfalak és egyéb réstletek tulaj-

donképpeni teljes feltárása 1965-ben történt meg, ekkor 

usaac a délnyugati sarkon elhelyezkedő , a századfordulón 

ide beépitett vizmü állitott némi akadályt. Ezt a viz-

müvet a Bélapátfalvi Cement .és Mé s zmü épittette, ez  az 
van. Mária forrási vizvezeték. Ugyanebben az évben vé-

gezték el a föltárt kerengő-alapfalak / kerengő=olyan 

többnyire oszlppokkal zárt folyósó, ahol a szerzetesek 

körbementek, közben imádságot mormolva/ romkonzerválási 

munkáját, s a nyugati monostorszárnyon belül, a vizmosa; 

által leginkább elpusztitott és egyben veszélyeztetett 

területen egy északi-déli irányu uj vasbeton támfalat 

épitettek a további esetleges földcsuszamlások meg-

előzésére. A templom külső helyreállitása után 1966-ban 

az alapfalakat kertészeti jellegü bemutatásra tették 

alkalmassá. P4/. 
A monostor a hatalmas Bélkő nyugati lábánál épül 

fel. Az épületekről adataink nincsenek, a feltáráskor 

felszinre került alapokból következtethetünk rá. Hara-. 

lyi Fejér Ignác papköltő leírásában gyönyörű k,:orabeli 

épületek voltak. Közepén kis kápolna volt, mellette 

egy kisebbszerű zárda , a Bélkő felől, hátul volt az 
apátháza. Az később - a tatárjárás után - nagyobb lett, 

nagyobb zárda és templom, az egész kőfallal körülvéve, 

őrtornyokkal, majd a halastó partján épült fel az apát 

rezidenciája, akár egy királyi kastély. Ugyanis halas- 
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tavat is létesitettek a “onostor előtt mesterségesen./a 

/Lo`i. Ezt a helyet még ma is tóharasztjának nevezik. 
Wa hot Imre leirásában az apátság kertje szép volt, 

sötét lugasait itt-ott tiz ölnél magasabbra felszökő 

kutak és tiszta források vize csürgedezte át, az apát-

sági várkastély alatt mintegy oo ölnyire a völgy hosz-

szában tükrözött a halastó. A 4*. 
A templom déli oldalához csatlakozó monostor 

alapfalai a cisztercieknél szokásos alaprajzi elrende-

zéssel épült 1232 után 1426-os részletekkel. A monostor 

a#a pfalait 1-1,5 m-rel a terepszint alatt tárta föl a 

kutatás. A templom hosszházának déli oldalához csatlako-
zik a kerengő, amely téglaalaku monostorudvart zár köz 

re. A kolostorudvar kelet-nyugati hossza 21 m, észak-

déli kiterjedése 17 m. Az udvar déli oldalának közepén 

feltehetően nyolcszögü kutház alapfalai láthatók, bár a 

csekély alapfal-maradványból nem állapitható meg tisz-
tán az oktogonális forma. Egy itt talált, félkörösen 

vájatott kő valószinüleg a kutház ciszternájának viz-

vezetékéhez tartozott. A itt vizet biztosan a Mária 
forrásból nyerték. A kerengő alapfalainak szélessége 
1,3 f, a kerengőfolyosók szélessége 2,4 m. A kerengő 

észak-keleti sarka azonos a hosszház déli falának és a 

déli keresztház nyugati falának metszőpontjával. Utóbbi 
falban láthatók a kerengőre nyitó könyvtárfülke, s fö-
lötte a kerengőboltozat egyetlen megmaradt falile. 

A kerengő téglapadlója a XV, sz.-ból való. A kerengő 

külső oldalához csatlakoztak a monostor előirásos helyi-

ségei. A keleti szárny északi helyisége a sekrestye 

volt, ez azonban kisebb volt a mai barokk kori sek-
restyénél, s igy a belsőben nem volt ásatás, alappalai-

nak föltárására nem került sor. Ettől délre terülnek el 

a káptalanterem kéthajős, 2x3 boltszakaszos helyiségénei 

alapfalai. A terem északi része a mai sekrestye alá 

nyulik, s igy feltáratlan. Téglapadlója a kerengőéhez 

hasonlóan XV. századi. A káptalanteremtől délre köz-

lekedő tér következik, majd a szerzetesek közös munka-

terme, amelynek alapfalai már igen töredékesen maradtak 

ránk, ugyanugy mint az ettőlm nyugatra fekvő melegedő 

helyiségé. A déli szárny központi helyisége a szerzetes 

ebédlőterem, melynek bejárata a kutházzal szemben volt, 
a magas talajvitsztint miatt nem volt feltárható, kiter- 
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jedését azonban Valter Ilonának sikerült tisztáznia. 

Az ezzel nyugat felé szomszédos helyiség a konyha volt, 

amely a szerzetesi ebédlőn kivül a nyugati szárny déli 

végében fekvő másik ebédlőt, a laikus testvérek étkező-

helyiségét is kiszolgálta. A nyugati szárny, a paraszt-

fráterek épülete egyébként Bélapátfalván közvetlenül a 

nyugati kerengőfolyosóhoz csatlakozott, s a templomot 

nem a számukra fenntartott, más ciszterci apátságoknál 
szokásos keskeny udvaron keresztül érték el, hanem köz-

vetlenül az épületből, a templom nyugati előcsarnokán 

keresztül.Igy bejáratuk a templomba -mint láttuk -nem a 
déli mellékhajófalban, hanem a nyugati homlokzaton nyi-

lak. A nyugati monostorszárny földszintjének nagyrészét 

mint rendesen, egy nagy terem foglalja el, melynek a 

kerengővel határos alapfala teljes egészében nyugati, 

külső fala azonban csak a középső részen maradt meg. 

Északi végét a vizmosás, déli végét a viztároló épitése 

tette tönkre.  11 07. 
A kerengő dél-nyugati sarka közelében - a te-

rem süllyesztett szintje miatt - megmaradt a felmenő 
fal egy része is egy bejárati ajtó küszöbével és két 

kávájának alsó részével. Ettől délre XV ,  századi latri-

na maradványai láthatók. Végül a szárny északi részében 
a nyugati szárny és az előcsarnok közös falában, de egy 

teljes szinttel mélyebben elfalazott ajtónyilán látott 

napvilágot. Ennek tivábbi föltárása a templom nyugati 

homlokzata előtti nagymérvü feltöltés miatt nem volt 

lehetséges, bemutatását pedig biztonsági okokból ujonna. 

épült támfal nem tette lehetővé. /lo/. 

Az apátság kőemlékei  

Az 1232 után épitett tagozatos köveket a sek-

restyében, a könyvtárfülke befalazásában, a főszentély 

északi falában és az egri Dobó István vármuzeumban ta-

lálhatjuk meg. Leirása: bimbós kehelyoszlopfő, feltehe-

tően a kutházhoz tartozott.Egyetlen alakos szobrászati 
disze minthogy mindkét levélbimbót egy-egy állatfej 
helyettesiti. Sarkantyus bordakövek: körtetagjuk enyhe 
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élben végződik. Sekreatyében és a templom falaiban van- 
nak. Vállkövek és töredékeik: forditott attikai lábazat 

alapformáját mutatják a sekrestyében és a templom fala-

iban. Ivsoros párkánykövek: két domborias köztük egy 
homoru tagozat ives visszaford itása, mely két iv  alsó 
csatlakozását képezi. A sekrestyében található. Bimbós 

kehelyoszlppfők töredékei: részben volutaszerüen /csiga 

alaku/ összetekeredő levélvégekből kialakuló bimbók, 

részben az állatfejes oszlopfő rajzos levélmegoldásával 

faragott kehelytöredékek a sekrestyében találhatók. 

Fűrészfogas párkánytöredékek: a fürészfogsort viz-

szintes domborutag szegélyezi, szintén agysekrestyében va:. 
Ezeken kivül található még féloszlopdobok, karcsu sarok 

oszloptörzse# töredékei, konzol 7 tartópíllér/, ablak-
osztó sudártöredékek, mérmütöredék, pillérlábazatok, 

oszloplábazatok„ vizvezeték köve, félkörös vájattal, a 

kintház ciszternájának vizvezetékéből ezek be vannak 
épitve a sekrestyébe. A09/. 

A templom mint műemlék 

Az egyetlen fennmaradt épület - hahár az 

idők folyamán több átalakitásáon ment keresztül - a 
templom. A templom román, illetve korai gót stilusban 

épült. Igen kevés épületünk maradt fenn ebből a kor-

ből. A templom a ciszterciek szigoru egyszerüségét 
őrzi. Hagyományos latinkereszt alaku, bazilikás el-

rendezésü. A végfalazat egyenes oldallal, és szöglet-

tel záródik. A kereszthajó felett kettős és nem négyes 

kápolna alakitással. A tprony a ciszterci szabályok 

értelmében elmaradt, a nagy harangokat is tiltotta a 

szabály, csak a kis harangokat engedték meg. Hiányzik 

a katakomba, a szentély alatti kripta is. Átmeneti épit 

Xezési stilust láthatunk. Belső rendszerében láthatjuk 

a csucsivet, még másfelől a kapuivezet és az ablak-

nyilások román félkörivben vannak. /111. 

A legjellemzőbb a ciszterci épitészetnek az orna-

mentációban a szigoru puritanmzmus. Vagyis a legegysze-

rűbb formákhoz ragaszkodtak, csak itt-ott tünik fel egy 

egy diszesebb növényzeti fejezet faragványa, de ezek 

is csupán egy-két alakzatot mutatnak.Leggyakoribb az 



erős levélcsomó, amint elválva az oszlop főtestétől 

kifelé hajolnak végükön lecsavarodva. Szabadabban kikép -

zett növényzeti alakzatokat is találink tóllazott alaku 

levélfüzérekben. Leggazdagabb az oszlopfő faragványok a 

f őkapuzatin. A kapufélen —mindkét oldalon — 3 egész és 
3 féloszlop váltakozik, az akantus—féle levél mellett 
hármas lóherelevélkéket is előtüntet. Efelett nemcsak a 

oszlopok, de a kapubél tagozások is oszlopfőkkel vannak 

diszitve, valamint a kapu mellett két oldalt lát4ható 

faltámok is.Az oszloplábakat attikai minta szerint 

képezték ki, azokkal a változásokkal, amelyek az át-

meneti izlést jellemzik. Az ajtó felett képzett ívtér-

ben, az un, tympanumban nincs dombormü. Lehet, hogy 

festményvolt ott. Ehelyett ezt az ivteret izléses szép 

és eredetiséggel stilizált levél,—virág, füzért képező 

dombormit köriti.Homlokzati részen vasi az ablakrózsa, 

középpontfából sugárszerűen felosztva, hármas félkörü 

alakzatok meglett un. orrmüvezetet mutat. Eredetileg 

nagyobbra tervezték, de az épitkezéskot tervváltoztatás 

történt, és az ablakot a mai méreteiben készitették el. 

Hasonló kerekablak van az egyház kereszthajóján csinos 

müvészettel, s a szentélyzáródáson: a keret dus tagozó-

dása tűnik fel. /117/.Az oltárhajlék 3 ablaka a Szent 
Háromságot jelentette, A templom homlokzatának diszités 
tése pá:páratlan: a vörös és zöldesszinü faragott 

kövekbőlrétegesen rakták.A vöröskő még most is elég élé: 

élénk szinü. Lehetséges, hogy a köveket a Bükk hegység-

ben bányászták.A templom hossza 120 m. szélessége a 

kereszthajóban 80 m, a középsőhajó szélessége a tárnok 

között 24 m, a mellékhajók szélessége 12 m.,A1'/. 

Mint a ciszterci templomoknál általában itt i 

is praktikus okokból alkalmazták a keresztházat: a 

szerzetesek ott bonyolitották le a közlekedést a temp-

lom déli oldalán elhelyezkedő kolostorból a templomba, 

illetve azon t'il az északi oldalon fekvő temetőbe. A 

keresztház keleti oldala mentén helyezték el a mellék-

szentélyeket, amelyekre viszont azért volt szükségük a 

cisztereknek, mert szigoru napirendjük a misézésre csak 
rövid időt engedett meg naponta, s igy szaporitani kell 



lett az oltárhelyek számát, Igaz Bélapátfalván csak két 

mellékszentély van, ez azt mutatja, hogy kevés volt a 

pappá szentelt szerzetesek száma. Más helységben 4-6 

mellékszentély az általános.De kevés letetett a  laikus  
testvérek az un, megtért fráterek /conversusok/ száma k 

is. Ezt támasztja alá az a tény, hogy rövid a hosszház, 

ugyanis ez az ő befogadásukra szolgál, amely a templom 

nyugati része. Egyébként az oklevelek is csak kevés szá» 

mi zerzetest említenek. Igy pl. 1388-ban az apáton ki-

vül csak két pappá szentelt szerzetes volt az apátság-
ban. 1503-ban a perjellel együtt három, 1508-ban  pedig 
öt szerzetesről esik emlités •` /L;7'. 

A főhomlokzat elé előcsarnokot is terveztek a 
templom épitői.A főhomlokzatba beépitett piroskövek a 

csarnok belső oldalát diszitették. Ezt később nem épit-

tették ujjá. Az előcsarnok tetejét a rózsaablak alatt 

huzódó egyszerű kiképzésü párkány jelzi. /114'. 

A főhomlokzat északi részén nincs szines falrakás 

nem volt boltozat és a fal is jóval későbbi. Feltéte-

lezzük, hogy itt helyezkedett el a karzatra vezető csi-

galépcső félig a falban, félig az előcsarnok terében ve 

zetett teste. Az északi mellékhajó p adlásterébezlátható 

anna k az ajtónyilásnak a maradványa, amelyen keresztül 

a karzatra léptek. A karzatra vivő lépcsőt is magában 

rejtő előcsarnok mélyén helyezkedhetett el tehát erede-

tileg a szép főkapu is.A kapu bélletét valamikor két 

oldalt rézsus fal előtt álló 3-3 oszlop alkotta. Fe-
jezeteik ma is láthatók , de a külön kőből faragott 
oszloptörzsek már nincsenek meg. Henszlmann Imre mü-

vészettörténész 1866-ban még a meglévő oszloptörzsekről 

irt. De már 1898-ban Pasteiner Gyula az oszloptörzseket 

már csak az egyik oldalon találja, és Éber László 1922-

ben már egyetlen egy oszlopot sem talál. A főkapu meder 

mellett a nyugati oldalon van egy kisebb kapu, ezen köz 

lekedtek a conversusok. Ez a kapuegyszerü kiképzésü, 

félköröd záródásu ajtónyilás, melynek keretelését kivűl 

a templom lábazati párkányának körülvezetésével oldot-
ták meg.Az északi homlokzat legérdekesebb része a ke-

resztház északi fala. Két félkörös záródásu rézsüs ab-

lak fölött - a kettő közös szimmetriatengelyében - kör-

ablak foglal helyet. A templomból egy kijárat nyilik, 



egyszerű ajtó - amely a "halottak kapuja". Ezen vitték 

ki a halottakat a templomtól északra fekvő temetőbe./115' 

A templom keleti fala ugyanazt a hármas aitglak el -
rendeződést mutatja, mint az északi. A különbség csak 4 
az, hogy itt a 3 ablak között kisebb a távolság, és 

igy ezek szorosabb egységet alkotnak. A templom déli 

homlokzatának beosztása az északihoz hasonlít azzal a 

különbséggel, hogy a kereszthajó déli falához föld-
szintes sekrestyeépület is tartozik. Amit jelenleg lát:' 

hatunk' ezt a XVIII. században épitették, de ugyanezen a 

helyen állt azonban a középkori eredeti sekrestye is, 

amely a kolostorépület itt huzódó keleti szárnyának az 

első földszinti helyisége volt.$ent a templomban vala-

mennyi boltszakasz keresztboltozattal van födve - amely 

a XVIII. századi helyreállitásból származik usgan - de 

összhatásában megőrizte az eredeti boltozat jellegét. 

iiyugati karzat nincs általában a cisztercieknél, 

Bélapátfalván a kolostort alapitó nemzetség számára 

épült, I*ai formájában a XVIII. században„ /116/. 

Miután csere utján 1495-ben  a templom Bakócs 
Tamás  egri  püspök kezébe került a szerzetesek fizetését 

az egri püspök folyósitja. A szerzeteseken kívül egy 

György nevü orgonakészitővel is találkozunk, aki egy-

szer 4 Ft-t és 5o dénárt, egyszer pedig 5 Ft-t kapott, 

a z elsőt az apátfalvi orgona készitéséért, az  utóbbit  
pedig a háromkuti apátság orgonájával kapcsolatos mun-

kájáért. 

1509-ben az apátság felszerelése a következő * 

volt:8 aranyozott aranykehely, 5 korporálé, 1 kerek 
ezüst pacifikálé, 5 ünnepi kazula /miseruha/, 1 hét-
köznapi kazula, 12 ónampolna, /mennyezetről függő mécs-

tartó vagy a miséhez tartozó bort és vizet tartalmazó 

edény/, 1 nagy ereklyés szelence, 1 nagy ereklyetartó 

kereszt, 1 másik kisebb ezüst kereszt, 1 aranyozott 9 

ezüst monstrancia /szentségtartó/, 2 ezüst ampolna, 1 

ezüst konventi bélyegző, 3 uj nyomtatott Misszálé /mi-

sekönyv%, ebből  egy rendi és két világi, 5 oltár ante-
pendiumt  . ónedényke, szenteltvízzel való behintéshez é.. 

megáldáshoz, 3 szőnyeg, 3 karing, 2 vasostyasütő, 1 töm-

jénező, 2 infula /püspöki föveg/, 1 pásztorbot, * 85 

közhasználati könyv, 2 óncsésze, 2 szekerce !  1 ónkorong 
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3 ónkupa, 1 ón s zurokf 6z őedény s  1 rézfogó, 1 kis rézme-

dence, 4 vánkos, 3 párna, 3 pokróc, 2 régi pokróc, 1 , 

szekér 4 ökörrel, 4 tehén, 80 hizó és növendéksertés !  
38 lud, 5e tyuk, 15 apátsági borral töbltött érintetlen 
borosedény, 14 üres edény, 3 edény sózott káposzta, 5 01 
óncsésze, 2 ónkupa, 4 vasfazék, 2 rézmedence, 6 asztal !  

1 rézfogó, 1 vaslánc, 15 érintetlen edény varbóvölgyi 

bor a kamarában, 35 üres edény. Y1,7/. 

Bélapátfalva a reformáció idején 

Engels megállapitása Magyarországon dns valóság-

gá vált, miszerint a reformáció vallási külsőben vivott 

társadalmi harc volt a feudalizmus ellen. Igazi  hazánk 

a tárasadalmi fejlődésben hátrább volt, mint Németország, 

Svájc, vagy Franciaország, ahonnan a reformáció elihdul 

)e befogadásukra már a magyar társadalomban is megvolta'( 

a feltételek. A kükső körülmények - a központi hatalom 

hiánya Mohács után y  a két király harca, az ország ré-

szekre szakadása, a régi egyház anyagi erejének meg-

rendülése - is elősegitették a protestantizmus rohamos 

térhóditását. Agai. A svájci és francia reformáció első-

sorban a mezővárosi polgárság körében terjedt, de köve-
tőkre talált a végvárak őrségében is. Eger völgyének 

nemesei és nem nemesei erre a tarvitásra tettek esküt.;/lgi/ 

Perényi Péter az ország egyik legnagyobb földesura, 

aki tevékenyen résztvett a Ferdinánd és Szapolyai János 

közti trónkövetelő viszályban, tulajdonképpen török 

segitséggel a saját uralmához egyengette at utat. ,12o/. 

A protestantizmust is jó alkalomnak találta, hogy 

ennek örve alatt megszerezze az egyházi vagyonokat, földek  

ket.Igy többek között elfoglalta a béli apátságot is. A 

béli apátság szerzetesei a hatalmas Perényi Péter akaratá-

ra kénytelenek voltak elhagyni a tanyájukat, és igy az 
apátság diszes épületei, kertjei pusztulásnak indultak. 

Utolsó szerzetesei közül egyik, bizonyos Benedek nevü, 

- nem tudni mi okból - az Egerbe vivő akkori hegyi ut me-

redekén, az un. Kisszoroson"megöletett és az uttól jobb 

kézre elásatott". Az arra menő utas - már pedig sokan men-

tek arra- mivel forgalmas ut volt Eger felé, egy kocsma is 

állott ott,- azon a helyes követ vagy fagallyat dobott, 



- 3 ,9- 

amit paprakásnak neveztek el, mert idővel a sok kőből és 

gallybál nagyobb halom lett. Bal /. Terényi az akkori apátot 

is leszurta, és utána felgyujtatta a monostort. /122'. Ez 

kb. 153o-ben volt és még 1534-ig  laktak itt szerzetesek, akik 

a folytonos zaklatás miatt vél is elhagyták a monostort./123 
Prényi, aki rátette a kezét az egész egri püspöksége, nem 
sokára rajtaveszett, Ugyanis mostmár a török sem bizott benne 

látva nagyratörő politikáját, és ezért a szultán elfogatta 

1542-ben és kistolgáltatta zapolyainak./124'. A,  lakóitól 
elhagyott és birtokaitól megfosztott monostor omladozni kez-

dett. 	templom azonban megmaradt ,,pátfalva pedig az akkor 

már kincstári kezelés alatt álló szarvaskői vár tartozéka lett. 

Ebben az időben már mint Atpáthfalva, Aipadfalva l  .,pátfalwa, 

A,pattfalva néven emlitikaz összeirások. Tamás egri p:ispök a 

királynak inskribálta a bélháromkuti apátság javait, s igy 
Apátfalva is teljesen a szervaskői vár tartozéka lett, bár 

a király volt a birtokosa, az egri püspök birtokjogát kétségbe 
vonni nem lehetett. /125/. 

155o, márc. 8-án I. Ferdinánd király elismet-
te Horváth Ferenc zálogjogát, a zarvaskővárához és a bélhárom-
kuti ap'tsógi birtokhoz, annak kiváltása fejében loo jobbágyot 

igét mihelyst rendelkezése alá jön./125 7 . 

Bélap4tfa1va gazdasági élete a XIII-XVII. század között 

ciszterciek fejlett mezőgazdasági kulturával 

rendelkeztek. ;ihol monostort alapitottak, ott a környékbeli 

népeket is megtanították a gyümölcs-szőlő termelésre, és 

egyéb mezőgazdasági kulturára. A falvak általában kis telepügy 

lések voltak loo-15o lélekkel. 4átfalva kédőbb mezővárossá 
fejlődUtt, de a kezdetben csak a kis falvak sorába tartozott. 

föld értékét a rajta dolgozom nép adta meg, ezért igyekezett 
a földesur a munkáskezek számát szaporítani. rl XIII. században 

a falvak lakossága még földközösségben éltek.Gabonát, gyümöl-
csöt termeltek, a jobbágyok foglalkoztak méhészettea, állat-

tenyésztéssel, jelentős volt a baromfitenyésztés is. Egy kis 
nemesi gazdaság állatállományát ismerjük meg 1271-ben Bélen, 
amely 3 lóból, 3 ökörből, 3 tehénből, 1 apró baromból és 7 
disznóból állt./127/. 

jobbágyoknak telkekkel való ellátása a XIII. szá-

zadban már általános tendencia, nehogy a jobbágyok kóbórokká" 

váljanak. 

II. Endre már 1224-ben emliti a telket, mint 



7e holdas füldarabot. Persze a holdat nem a mai értelemben vet  

területnek kell tekinteni. Werbőczy szerint 1 hold =364 négy-

szögöllel. /129/. .alterjedt a két majd háromnyomásos gazdálko-

dás. A nyomásos gazdálkodás következtében a parasztudvar üzemi 

központ volt. tiz udvarban levő pajta és csürszerü épitmények a 

lbas jószág elhelyezésére szolgáltak, és bennük tarthatták a 
learatott gabonaféléket. «evés adat van arra, hogy a telken  4 
kut lett volna,, ..)e a sok forrás, patak ezt feleslegessé is  
tette. A  mosást sem a  háznál végezték, hanem a patakban.  
XIV. században az udvar a gazdasági épületekkel mint kialakult 

képződmény áll szemben az üres telkekkel. Kapu legtöbbször  ve■ 
volt, de a keritést csak az árok helyettesitette. 	monostor 
kőkeritéssel volt kör:elvéve , de a parasztok házait esetleg  
fa, illetve "pacsit"kerítés vette körül. "ezdetleges "házak"-

ban laktak. '4ok volt a nádból, sárból, vályogból és  fából 
épült ház. ~A tüzhely eredetile4 a puszta földön a ház közepén 

volt. A nyilt tüzhely együtt szolgálta a fütés és a világitás 

célját, Ezt később kiszoritptta siszláv eredetű kemence. /Ezt 

pestnek is nevezték/. A palócvidéken, igy 3élapótfalván is, a  
faház volt  a  gyakoribb. Eredetileg csak egyetlen helyiségből 

állt, később pitarral bővült. a kemencék elég terjedelmesebb 
voltak, a szoba /ház/ nagyrészét elfoglalta , szájukkal a  

utcai ablak felé néztek, basábalakuak és laposak voltak, > rdt-
tőjük egyenesem vagy rézsutosan a padlásra vezettek. A ke- 
mence északi szláv eredetű, ajtaja a ház szobaajtajával ellen ~-
kaző irányba nyílott, mint az orosz kemencéé. 	palóc kemence 
lapos, fekvő hasábalaku, a teteje hálóhelyül szolgált. 

A palóc ház a továbbiakban pitvarral, majd kiskamrával bővült, 

és a nyitott kémény helyétt a buboskemence foglalta el./1 >o/.  

Valhszina --n ível Apátfalva telepitett falu volt, igy a  
parasztok eleinte adómentességet élveztek. Legalábbis a kemény 

munka tartamára, mig az erdőt irtják, és ennek a helyén szánt.. 
földet vagy esetleg szőlőt létesitenek.  tz  igen kifizetődő vot 
volt az apátsAg számára, a terheket a mentességi idő letelte 

után a nekik legmegfelelőbb módon többnyire pénzjáradék forrná 
jóban hajtották be./1 .3-1/  

Apátfalván 12 paraszt és 12 bérlő volt a XVI-XVII.  
században. Úrbéri terheik a következők voltak: Szent r ihály 

ünnepén 1-1 jobbágy ad 1 fertály és 1/2 zabot, a kettőt be-

szállitva. Az idegenek /másutt lakó gazdAk /  egyéként a maga  
szőlőjéből tartozik adni , és egyenként adnak egy fertály za- 

bot és egy csirkét. Igás állattal tartozik szántani, és tarto- 
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zik az ura vetőmagját elvetni és learatni, a jobbágyok  

4 kelimát / gelima= kalandp;ya kb. 26-32 kéve/, a bérlők 

2 kelimát, amelyeket tartoznak beszállitani. Kd0álni is  

tartozik napközben. Szenildárton ünnepén egyenként tartoz -

nak adni 1 Ft-t.Az Ur születésének ünnepén egyenként kel,  

adni egy fertály zab felét, egy szekér fát, ketten egyszer  

1 csirkét. iIushagyó kedden / a husvét előtti 7. kedd/  

egyenként kell adni 2 birkát. Időnként  gy1 öles-dézsmát 
és egyenként adni tartoznak 1 csirkét. ..kinek kacsája 

van, egyet ad. _ :  disznókból, gyümölcsből, zabból, árpá-

ba*, halból, lencséből, mézből, borból ős más dolgokból 

szokás szerint tizedet tartoznak adnia jobbágyok !.-
irja az urbárium.  

ápátfalvábban az időben 7 halastó volt, 2  

halakkal teli, a többiek évek óta elhanyagolt állapotban. 

;z egyháznak 3 darab földje is volt, amit a jobbágyok 

tartoztak megszántani, és vetőmaggal bevetni. tizen a  

3 helyen volt a rét is, amit szintén a jobbágyok tartoztJ(  

lekaszálni és gyűjteni, behordani "szokás szerint egysze-

re  50 szekér szénát b*vinni" /132/ 
Apátfalvon /amely a szarvaskői vÁrhoz tartozott/  

1577-ben a következő telkes jobbágyok voltak-  
Csuhány Demeter, Lársony Benedek, _artha Albert,  

Lartha János, .Hidy György, 1.ovács Imre, 1:azay Pal,  
3arta Jákób, 4yörgy .Benedek, itiagy :irály ős Tholnay  

Kelemen.  
Középbirtokosok a következők voltak:  

Bertha Lukács, EarthaLálint, Mik6 Zertalan, Hegyi  
Ferenc, Sás Tamás, Hegyi János, Kakocs dint ,  Lazay  

2álint, Kelle Ferenc, Bereczk Tamás, l ~ovács András,  
-Bársony Valér, 1 elle . ih ~5ly ,  Pelyhe György  ős -ere czk  
á tyás  .  

Zsellérek voltak- 3ereczk tárton, ;digó János, hagy  

Antal Tamás, Kormos György, Surbok Márton, Farkas Valér  

és Nagy Antal Albert.  

i`'indössze 1 nemes élt Apátfalván, Csuhány And-
rás, akinek 4 telke volt.  

Az előbb felsoroltakon kivdl még a további  
tartozásokxxattakx illetve jobbágyterhek voltak:  
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Szent Márton napján tartoznak adni egyenként a jobbágyok 

1 Ft-t, ha ezt nem tudnák kifizetni egyszerre, akkor  

könnyitésként 2 részben is kifizethetiki először adnak 

12 l t-t, majd 20 Ft-t Kapocsynak. jobbágyok tartoztak  

el is csépelni, habár ezért a jobbágyok a rcigi szokás  
szerinti "cséplőrészth'kaptAk. az apátfalvi területre  
ezelőtt /5án/Horvátról, j«ereséről, Wráldról, 3ótáról 
is szoktak jönnijobbágyok, de most má4erre a munkára 

csak a helybeliek vannak kötelezve. tisztőrlő malom is 

müködött, de most /1577/ nem használható, már 2 évvel  

ezelőtt  őröltek csak rajta. Hajdan közepes major volt  

ez, de most a törököktől való félelem miatt visszafej-

lődött.  
Továbbá megállasitja az urbárium, hogy régebben  

egy fél napnál valamivel többet kaszáltak a parasztok,  

de most többről kell "gondoskodni". ögy_anu .gy több  

bort is kell beadni. Továbbá intézkedik az urbárium  

arról is, hogy Kapy Jánosnak Egerbe szénát kell bevinni.  

PleRszabja a üirságokat is:  
vérkiontásért ,4, részeséért o,4, fogs-ágbatartásért  

hAzban o,4, házon kivül 1,2 , kÁromkodásért o,2 d-t  

kellett fizetni.  
Lgyéb kötetességek: különböző adományokra 12 f,  

panaszlevél a töröknek 2o f. Ha a parasztok panaszt  

akarnak tenni, akkor ezt ~arta Jákób birónál tehetik meg.  

/133/  
szőlőtelepités zöme is a parasztok munkája volt.  

parasztok a szőlőből fakádakban paposás utján állitották  

elő a bort. /134/. 	borivás a társadalom minden rétegében  
a rendes életszükséglet közé tartozott.  if  borköltség majd-

nem annyi volt, mint az élelemköltség. /1357.-.a is van 

szőló'heky 6élapátfalván, de ma már ez jelentéktelen.iégi  

szőlőmüvelés emlékét őrzik ezek a földrajzi nevek: Puszta- 

szőlő, lapszőlő, ezek ma már szántóföldek. 	bortárolási  

helyre utal a Pincék lápája, a gyümölcstermeléssel vannak 

kapcsolatban:,flmáskert, Kerekgyümölcs, Körtvélyesalja.  

Káposzta termelésre utal a "dposztás, salátatermelésre  
Salátáskut ;forrás/; lehet, hogy a monostor konyhakertje is 

itt volt, mivel ez a hely a klastrom konyhájához kb. 2oo-3o 

m-re van. Egy völgy, illetve patak neve: Kagymásvölgy-patak  

lehet hogy összefüggésben  
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volt valamikor a h®gymatermeléssel. ., fejlettebb állattenyész-

tést elősegitette az a tény, hogy volt jó legelő, kaszáló. 

Sok földrajzi név őrzi az  állattenyésztést. 11. 3ácsó-ösvény, 

Bácsó-patak, Bácsátető /juhtenyésztésre utal/, Juhitálás 
/kis terület a Kövesvölgy felé, valamikor itt háltak a juhok/, 

Kaszálásnyak, Lófőhegy, Szamárkő, Tehenhegy, rehentánc nevek. 
A  papoké lehetett az a földterület, amelyet a földrajzi nevek 
a következőkben őrzött meg: barátok kutja, Papodalom,/szántó-
terület/, Papaürü /erdőség a Ilársastető alatti, Papszőlő 

/a Járólápa mellett szántó, részben szőlő/, Pünkösd-völgy/77, 

raprétje /'pikófalva ésbélanátfalva határánál, Urrét /szánt6-
föld/. /1)5/. 

Ap'tfalva 1577-ben 15 egész, 11 féltelkes jobbágyával 
7 zsellérháztartásával, szőlőhegyével, középszerez major-
gazdaságával még a népesebb települések közé tertozott./137. 

APÁTFALVA  A  TGRCiK s^IóDOLTSI4G KORti yal, 1596-1636  

15245 aug. 29-i mohácsi csatavesztés után a török fokozato-
san kezdte kiterjeszteni hatalmát hazánkban. A törökök 1544-
ben kezdték magukat befészkelni Heves  megye területére. Falu 

pusztító, portyázó vállalkozásai nyomn 1544-1549 között 
'eves megye egész területére - ger és Szarvaskő várát kivéve -
szétterjedt a török hóditás. Hatvanbál a törökök kicsaptak 
Eger közvetlken környékére is; 1543-ban Kerecsendifi, 1550 
karácsonyán pétervésáráig merészkedtek./ 133/. 

1552 szept. 2. fxikxxx hetében a Szolnok elestét kölk 
vető napokban a két török sereg megindult Eger ostromára, 
védők száma 1935 fő volt, a török sereg loo-12o.000 főből 

állt./139/. várfalak alapos megrongálása után szept. 29-én 
a törökök meginditották az első rohamot./ 140i. N végleges 
roham október 12-13-án volt.  Az  ostromban annyira megrongálós 
dott a vár, hogy inkább nyílt mezőhöz hasonlított, mint 

erődhöz. A  török mégis abbahagyta az ostromot, táboruk fel- 

oszlott. Ahmedrieasa -elgrádba, Ali -)udára indult seregéve1/141/ 

-gy Apátfalva is egyelőre elkerülte a török igát.Sajnos 

csak egyelőre. 44 év után, 1596-ban III. :lohamed szultán vete-

tésével török sereg közeledett, :;riksa Habsburg  főherceg, a cs " . 
szári seregek vezére visszavonult az Ipoly mögé, hogy nyugat 
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felé elzárja a török utját. A török támadott és elfoglalta 
1596—ban Eger várát, amelynek ekkor kapitánya Nyári Pál volt. 

Idegen zsoldosok "védték" a várat. Ezt még betetőzte a szeren-

csétlen mezőkeresztesi csata, ahol szintén a törökök győztek. 
Ezzel a meglepetés—szerü vereséggel a császári hadvezetés 

elveszitette kezdeményezését, sőt számitani lehetett az 

ujabb török támadásra. /142/ 

A Bükk övezete török hódoltsági terület lett, és állandóan 

ki volt téve a sarcolásnak. A magyar végvárak láncolata 

ugyanis Ónod—Diósgyőr—Szendrő vonalában csak mérsékelt védelmet 

tudott nyujtani a Bükktáj népeinek: A török uralom idején 

csak Miskolc városa tudott a török basával olyan egyezményt kötni 

amelynek oltalmában ipari jellegü várossá fejlődött. Sok falu 

népe viszont elszökött a kiméletlen kizsákmányolás elől./143/ 

A török rablógazdálkodást folytatott. Hendkivül sok 

adót vetett ki a meghóditott terület népeire. Ezek kiisffittx 

közül a "harács" /fejadó/ neve örökké megmaradt a magyar nép 
emlékezetében. /144/ 

Bélapátfalvi utcarészletek. Marx Károly utca és a vöröshadsereg 

utca bejárata 
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Sulyos megterhelést jelentett a "császár mive", ezen a cimen 

várépitésre, fuvarazásra vagy egyéb közmunkákra köte-

lezték a lakosságot. A jobbágyoktól a török birtokosnak 

járó adókat és szolgáltatásokat a magyarországi szokások 

alapján vetették ki, de uj követelményekkel egészitették 

ki. A török a császári adón /dzsize/ kivül kapuadót sze-

dett. Tizedet kellett fizetni a gabona, must, kerti 

növények, méhkasok, bárányok után, fizetni kellett az 
ebdő és legelő használatáért, a malmok és a mészárszékek 

után. Külön tételt alkottak a birságpénzek. Robot nem 

volt, mivel a török földesurak csak kivétniesen tar-

tották a földeket saját kezelésükben. /14 5 /. 

Az apátsági majort a törököktől való félelmük-

ben az apátfalvi jobbágyok már nem tudták üzemben tartan-

ni. Sőt az egykerekü malom is elhagyatottan állt. A köt. 

*séget 1596-ban a kincstárat képviselő szepesi kamara 

B Fásttóy Gergely szarvaskői várkapitánynak zálogositja 

el. Majd a Rákóczi-család birtokában volt az apátság 

földje, később 1621-ben II. Ferdinánd Maurovits Mihály 

ujonnan választott, de valójában csak cimzetes béli 

apátnak adományozta a bélháromk,Iti apátság összes bir-

tokait. Gyakorlatban ugyanis megszünt az apátság, csak 

a cimeket adományozták. 1639-ben Czeglédy Albert egri 

nagyprépost és sári apát a bélháBomkuti apátság 4 fa-

luját: Bánhorvátot, Apátfalvát, egészben, Bátort fele-

részben, Ostoros pusztát pedig néptelen állapotban az 

apátság részére visszaszerezni akarván a zálogból ki-

véltja s egyrészüket csatóházi Móré Istvánnak, a szend-

rői vár alkapitányának zálogositja el. Lipót császár 

1679-ben  1 . 5 évre az egri káptalannak adományozta a fa-

lut. /14V, 

A jövedelmek a végvári harcok költségeire 1548-tót 

2/3 részben, 1563-tól teljes egészükben a királyi kincs-

tárat illették. Az 1558-ban készült összeirás emlitést 

tesz három templom földjének nevezett, mezőgazdasági mü 

velés alatt álló ingatlanról, valamint hét halastóról 

/ezeket a ciszterciek létesitették/, amelyek közül már 

csak kettő van üzemben. /1:47/ 

A szarvaskői vár is 1596-ban az egri vár eleste 

után nemsokára török kézre került, és igy Apátfalvának/e 
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is a töröknek kellett adóznia.Dorsod váemegye 1641-ben a 

hódoltsági falvak török adója ügyében vizsgálatot tartott, 

melynek adatai komor világot vetnek arra, hogyan  történt a be-

hódolás és milyen állapotokat teremtett? Égerből a török 
évről-évre örökös rablással, gyilkolással, ember és marha 

tömeges elhajtásával kényszeritette a legtávolabbi falvakat i 

az adózásra, melyek a királyi hatalomtól meg nem védve, meg-

fáradva a télen-nyáron hegyekben-völgyekben, sivatag erdőben 
bujdosásban, feleségestdl, gyermekesttil megegyeztek a török-

kel. 	pénzadón kivül vajat, fát, juhot, lisztet, zabot, bu- 

eát, sténát, mézet, tehenet, turót, szappant, kősót, sínva-

sat /1/, rókabőrt, árpát, kölest, fuvart, robotot, bitang-

pénzt, sokféle birságot, abrakot, abát, patyolatot, bort, 

borsót, diót, lencsét, aszu szilvát, káposztát, bárámyt, 

szőlőmunkát, fűhordást, heti szerjárást, kapupénzt, szén-

égetést kellett adni./148 /. 
zusztulásnak indult a monostor és a templom fa-

la. : templomot felégették, bsak a kormos négy fala állott 
ás - ideiglenesen, mivel kevés volt a hivek pénze - tetőt 
vontak feléje. De ez a tető is elpusztult 1600 tájban. 
templomba nyájakat hn tottak be, még fák is nőttek benne. 
Omlott a templomfal is. Igy állott az épület csaknem loc 
évig. .,pátfalva először Salgába, majd Hatvanba fizette az 

adót a töröknek. ,,pátfalva adója a töröknek: 1 telek után 
1 arany, 1 kila árpa, a magyar földesurnak - akárcsak Vis- 

nyó - nem adózott. De emellett minden uri hatóságok birtokában 
volt. Lakosai is éppen a mostani családok voltak. / 149/. 

, XVII. s7ázadban a birtokosok sorában feltünik a 

aárczay-család, majd a P.ásztóy,- és Nádasy-család. mezzel 
protestánsok is költöznek :,pátfalvára. De az egri nagyprépost 

mint apát, nem volt hajlandó megtörni őket, annál kevésbé, 

mert a protestánsok semmiféle adót nem akartak fizetni. 

Vitás lett a határ r,pátfalva és Felsőtárkány kö-
zött, emiatt sokat perlekedtek, habár Apátfalva aránylag 
elég jó gazdasági viszonyok közt volt.  Pár a török sanyargatta 
s emellett olykor még a magyar királynak és az erdélyi feje-

delemnek is adózott, mégis mikor 1686-banxaxa ixx2xám a 

megyei adózók a legnagyobb szigorus'ággal összeirták az adó-

köteles bevételeket ás va gyont, itt több igavonó állatot 

találtak, cibt az egész miskolci járásban. /150/ 
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x, török kiűzése ;yagyarországról a Szent Liga megalakulása 
után indult meg nn gyobb mértékben. audát 1636. szept. 2-4n 

foglaltuk vissza a töröktál. 	mintegy 80.000 fős császári 

seregben 15.000 magyar is harcolt, elsősorban Thököly kuru-
cai. "roszország - amely szintén csatlakozott a Szent Ogához 

első krimi hadjáratat nagy török erőket kötött le, igy a tö-

rök nem tudta megakadályozni a császáriak tövábbi elárenyu u-

láaát. /151/: 

Iger v"re 1687-ben szabadult fel. Eger már csak kis 

mohamedán szigetként maradt mmg. Caraffa tábornok a várat kö-

rülzárta és kiéheztette a török őrséget. A  kiéhezett török see 

reg, megkezdte az alkudozást december elején. 	előzetes meg- 

állapodás értelmében a várat leltár mellett sértetlenül, to-

vábbá a várost átadták, viszont teljes fegyverzettel és minden 
vagyonukkal békén elvonulhattak. 	török lakosság eltávozhatott, 
de az itt maradni óhajtók háborithatat lanul megmaradhattak 

ingó és ingatlan jAvaikban. 	mintegy 4000 főnyi törökség 

400 német lovas fedezetei alatt december 17-én kivonult 

Eger várából, ós igy Apátfalva is megszabadult a 90 éves 

török adófizetéstő1./152/. 



IV.  

BÉLAPÁTFALVA JJRATELEPITÉSE A YVIII.SZAZADBÁN  

A török kiüzése, Magyarország területének ka to-

nai megszállása, népének kifosztása mellett a bécsi kor-

mány nem ma asztotta el hazánk politikai, jogi alávetését 

sem: erre az 1687-88. évi országgyülésen került sor. Ez  

az országgyülés lényegében elismerte Magyarországnak  
az örökös tartományok közé való süllyesztését. /1 5 / 

Nehéz idők következtek újból az ország népére. 

A török elnyomását és zsarolását -egyidőre - a "feksta- 

baditó", tulnyomórészt idegen hadseregek, a mindenre el-

szánt hajdlk zaklatása, fosztogatása, pusztitása követte 

A hódoltság utolsó évében 1685-ben Heves megyében a vár- 
memvei közgyűlés szerint  - Gyöngyös  é s 	ön  _ ~., _ 	o 	.. 	~ .,. g,~„,~ ~~ sy~ugyös, Pata  
a legnépqebb helységek és a többiek fizetésképtelene. 

nek.  

A török kiüzését követő császári uralom, 

amely a gazdálkodó nemességet és a városokat tönkre-

menéssel fenyegette, a parasztoknak életük fenntartását 
tette egyre bizonytalanabbá. A só árát pl. olyan mérték-

ben emelték fel, hogy a szegény nép nem tudta megvásárol- 

ni, és a sóhiány sok ember számára betegséget és halált 

okozott. i %155  

A si.alyos elnyomás ellen jobbágyfelkelés rob-

bant ki. 1697-ben Hegyaljány / amely majd a Rákóczi-féle 

szabadságharcba torkollott. A Bükk hegység népe több-

ségében támogatta a szabadságharcot„ sok kuruc katona 

került ki a palócokból. A Rákóczi-féle szabadságharc 

ugyan elbukott, de továbbra Its éltek a kuruc hagyományok  

A magyar nép visszavárta Rákóczit. 1735 és 1753 között 
az ország több helyén, többek között  heves  megyében is 

volt parasztfelkelés, illetve megmozdulás. /156/. 

Jobbágyfelkelés Bélapátfalván a XVIII. században 

A XVIII, században Apátfalván szintén megmoz-

d,lt a nép. Á'sulyos gazdasági helyzet miatt a lakosok 

elszegényedtek. Ehhet járult még az is, hogy ebben az 
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időben az epemirigy nevű bete U,ség is dühöngött. . végletekig 

kiéleződött a helyzet, amikor a községtől a malmot és a regá-
lékat elvették. 	felkelést az robbantotta ki, hogy HollA 
Mátyást megfosztották ispáni hivataltól. Halló Mátyás -mivel 
ő maga nem tudott irni-olvasni, de kezében voltak a kiizség 

kiváltságleteleil  és azokat írástudó ember kezébe adta elolva-
sáQ végett, hogy ennek alapján visszaszerezhesse a község kiv ` 
váltságait. Nemcsak ,%pátfalvaira gondolt, hanem ezenkivül még 

^t községre is, mivel azokban is elégedetlenkedtek az emberek 

Apátfalva, Bánhorvát, Mercse, Uppony, &<ta és Királd népe meg-

tagadta a földcsuri szolgáltat'aok teljesitését. Holló Mátyási 
felutazott a királyhoz Bécsbe, és Gusztinyi János egri kanonok 
ellen 95 pontban adta be vádjait. A bécsi kormány salvus 
conductua-szül . / enlevéllel/ látta el. Az emlitett falvak 
népei a vármegye parancsára sem voltak hajlandók ebgedelmes-

kedni földesuraiknak, ezért vezéreik közül néhányat Miskolcon 
börtönbe vetettek. De a vezéreiktől megfosztott  parasztság 

továbbra is ellenállt, és igy Német József szolgabirkra biz-

ták a felkelés elfojtását és  karhatalmat rendeltek ki a pa-
rasztok el3en.A parasztság felkészült a harcra és E faluból 
"co fegyveres «pátfalván t;yülekeze tt puskákkal, Fiaz c1 'o 
k.'21 éLu kis yenisitett kaszákkal felfegyverezve, hog; utolsA 
csepp vérükig harcoljanak jogaikért és sérelwiik orvoslAsáért. 
Wz a lázadás az erdőhátság más helyege is kezdett átterjed- 

ni. 

I' áwet József szolgabirA zentmártonban előkészitette 

a támadást. Fegyverbe hivta a környékbeli nemeseket. Sikerölt 
is 50 nemest toborozni, főleg Borsod megyéből.Kémeket kT'ldött 
Apátfalvára, ezekkel megtudakolta a felkelők számát, majd 

átlovagolt Apátfalvára. Ápótfalva bejáratát mindenütt fegy-
veresek őrizték. Mint aki mit sem tudna, megkérdezte a pa-

rasztokat, hogy miért őrzik fegyveresen a bejáratokat? A 

parasztok azt válaszolták, hogy farkasvadászatra indulnak. 
Erre a szolgabirA előhuzta a nyeregkápából a botját, hogy 
a fegyverkezést megtiltsa, de a nép "lövésre" szót kiáltozta. 
Aiémeth visszafordult,  ős lo golyó repült feléje, azonban mé-

gis elérte seregét, ős jelentést tett a megyének. 	megye 
Bécsbe sürgön»t küldött és Apátfalvára rendelték a Dessewffy 
lovasezredet. 	főőrEoester 5 századdal 1751. febr. 1-gin 
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regge1 7 órakor érkezett meg.41 lázadók a biró házánál tanács-

koztak. 1, katonák kihiva t j  C  őke t, de 4zadók is követik, a 

ka tonák bekeritették Őket. -ezután i4 személyt a biró kimutató-
sára vasra verik és '"iskolcra küldték. 	többieket a katonák 

verték meg. Holló Jánost, Sas Jánost, -erecz Imre béreseket, 

akik legelőször lőttek a szolgabiróra, felakasztották. Holló 

IYtyás és "suháng `"ihály megszökött és az 4,1földre menekül-

tek, igy elker ülték büntetésLikgt. r, többieket veréssel, 

számkivetéssel b':intették, s mind a 6 "rebellis" községet 
ismét urbéri add+ alá vetették./ 157/. 
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A bélapátfalvi jobbágyok életszinvonala a XVIII. század  

második felében  

A jobbágyság életszinvonalának rekonstruálása nem könnyü, 

mert a történetirásunk még ezzel a témával kevesét foglalkozott, 

igy többnyire csak becslést lehet végezni, mert a fellelhető 

anyagok töredékesek, a korabeli pénz és árviszonyok válto- 
zékonyok stb. 

Az apátfalvi jobbágyok viszonylag türhető helyzete meg-

változott a törökök kiüzése után, főleg a Rákóczi-féle szabad-

ságharc bukása után. A béli apátság egykori birtokait, fal-

vait: Bótát, Upponyt, Bánhorvátot, Mercsét, Királdot, Ostorost 

és magát Apátfalvát is I. Lipót 1700-ban az egri szeminárium-

nak juttatta. Az uj földesur 1717-ben urbáriumot készitett, 

amelyben részben még meghagyta az ősi állapotot /pl. a malmot 

a Mező család kezében%, de már az egyéb földesuri jogok gyakor-

lását magának szerezte meg. Az urbárium nem részletezte 

pontosan a jobbágyi -főként a robottal teljesitendő - szol-

gáltatásokat, igy sok önkényes visszaélésekre teremtett le-

hetőségeket. Pl. az apátfalvi jobbágyokat nemcsak az apátfalvi 

majorságban, hanem az egri kőporosi szőlőkben és az ostorosi 

allodiaturán is dolgoztatta. Kézierejét, fuvarját előre meg 

nem határozott időben és napokra vette igénybe. Az áru-
gazdálkodásra való áttérés értékesebbé tette a földbirtok tar-

tozékait képező és a földesur által eddig eléggé ki nem hasz-
nált hasznothajtó jogositványokat, a királyi kisebb haszonvé-

teleket, s e jogokban a jobbágyok eddigi részesedését meg- 
szüntette. 

A jobbágyok egyes sérelmei - igy pl. a Mező családtól 

a malom visszavétele, a Holló családtól az irtásföld el-

vétele, 1744-ben Egerben uriszék elé kerültek, a jobbágy 

osztályhoz tartozó panaszosokat azonban az uriszék el-
utasitotta. 

Az apátfalvi jobbágyok életszinvonalát 1750-1780 

között nézzük meg, amikor Mária Terézia uralkodása alatt 

a politikki és gazdasági élet viszonylag stabilnak mond- 

ható. Fő forrás az 1751-i urbárium, valamint az ugyanebből 

az időszakból fennmaradt számadások és feljegyzések, amelyek 
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180 - - - 	- v 

1/1 telkes 
170 

160 

150 

140 

130 

-  

Az  urbéri terhek növekedése százalékban Apátfalván 

1717-1771, között 

1/1 telkes 
3/4 telkes 

1/2 telkes 

1/4 telkes 
MNI• ••■• 

160 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

7 0 
1717 	1751 	1771 

Apátfalva egyes jobbágyrétegeinek életszinvonal-indexe 

a xVIII. században 
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az uradalom és a község gazdálkodásától tartalmaztak ada-

tokat. Az életszinvonal-index elkészitésénél szükséges adatok 

különböző évekből származnak, ugy hogy le kellett mondani 

arról, hogy a vizsgálatok eredményeit meghatározott évhez 
rögzitsük. 

Az egyes tobbágycsalád átlagos életszinvonal meghatáro-

zásánál szükséges volt alapként a jobbágyjövedelem /azoknak 

a javaknak az értéke, amelyet a jobbágy egész évben termel, 

vagy neki bármely réven jut/és a felhasználás /földesuri és 

más jobbágyszolgáltatás, vagy saját javára a jobbágy kiad/ 

oldalból álló gazdasági mérleget felállitani. Az ezt követő 

lépés az egyes jobbágycsaládok létminimumának a meghatározása. 

A létminimum meghatározásához a történelmi és néprajzi adatok 

alapján kellett következtetni. Itt figyelembe kellett venni 

az egyes típusok társadalmi helyzetéből fakadó, a létminimumra 

kiható konvencionális követelményeket is. A megállapitott lét-

minimumnak a jövedelem-felhasználás mérlegéből a jobbágy javára 

szolgáló tételekkel való megfelelő összevetése után már 

előttiiek áll a keresett életszinvonal , s a létminimumhoz 

képest megállapithatjuk a színvonal jelzőjét is. 

Az egyes jobbágytipusok gazdasági mérlege  

Jövedelem 	 Felhasználás 

I. Növénytermelés  

1. gabonanemüek 

2. konyhakertiek 

3. bor 

4. erdő 
5. egyéb 

II. hllattenyésztés  
l.tejtermék, tojás 
2. aprójószág, hus 

3. állatok szaporulata 

4. egyéb 

III. :háziipar 

1. szövés-fonás 

2. egyéb 

I$. Munkaszolgáltatások  

1. fuvar 

2. napszám 

3. egyéb 

V. Egyéb  

I4. Jobbágyszolgáltatások  

1. munkaszolgáltatás /iga is/ 

2. termékszolgáltatás 

3. termékszolgáltatás 

4. pénzszolgáltatás 
II. qratermelés  
1. növenytermelés 
2. állattenyésztés 
3. 

 
felujitás 

III. Beruházás  

IV. Fogyasztás  

V. Tartalék  

1. Felhasználatlanul maradt 

2. tartalékolás 



Az apátfalvi jobbágy fő jövedelemforrása a növény-

termelés volt. A termékjövedelem kiszámitásánál a szeminárium 

uradalmának 1751-52. évekből származó számadásai szolgáltak 

alapul. Az 1751. évben az apátfalvi termés dézsmájából az 

uradalomnak a következő bevételei voltak: 

őszi buza 	115,5 kila 

árpa 	44,75 " 

zab 	160,3 	" 

1 kilát 125 liternek véve 0,72 buza, 0,62 árpa és 

041 zab fajsullyal számolva a község egész termését a követ-

kezőre tehetjük: 1040 q buza, 347 q árpa és 842 q zab. 

A dézsma alapján kiszámitható az egyes jobbágytelken 

termelt gabonanemüek mennyisége. A XVIII. században Bélapát-

falván 33 jobbágytelek volt. Egy jobbágytelek területe 

28 hold / 1 hold= 2 pozsonyi mérő=1200 négyszögöl/. Mivel 

3 nyomásos gazdálkodás folyt, igy vetésterületként az 

összterületnek kb. 2/3-a jön számitásba, tehát 620 hold. 

A termésátlag holdanként a következő volt: buza 4 q, árpa 

3,5 q és zab 3 q. 

A 3 nyomásos rendszer mellett a 28 holdas jobbágy-

telek földjéből egy gazdasági évben 18,75 holdat vehetünk 

számitásba, Leiit a termékjövedelem megállapitásához. Ennek 
buzával bevetett 40,6 %-a vagyis 7,6 hold, ennek termése 

30,4 $, az árpával bevetett 15,5 %-nyi 2,9 hold 10,2 q ter-

mett, zabbal 43,9 %-t vetették be, vagyis 8,2 holdat, mely- 

nek hozama 24,6 q volt. 

A gabona átlagárak 1750-1780 között Apátfalván 

és környékén a követlező volt: 1 q buza 108 dénár, 1 q árpa 

6o dénár, 1 q zab 51 dénár. Igy egy egész telkes jobbágy 

jövedelme buzából 27 Rf 43 dénár, árpából 5 Rf 12 dénár, 

zabból 10 Rf 55 dénár. Jabonanemüekből tehát összesen: 
42 xf 110 dénár. Ebből leszámitásba került a termékszol;ál-

tatásra kerülő dézsma és az ujra termelésre szolgáló vetőmag 

kb. a termelt mennyiség 1/3-a. A konyhakerti növények saját 

fogyasztásra kerültek, borból Apátfalván csak a községnek 
volt jövedelme, a jobbágyok szőlőtermeléssel nem foglalkoz-

hattak. Az erdőben a földesur megenedte a faizást, de csak 

a saját szükségletre. 
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Fő 

Bélapátfalva lakosságának alakulása 1577-1869 között 

Az egyes jobbágyrétegek létminimum -rafikonja 

Bélapátfalván a AVIII. században 
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Az állattenyésztésből sem juthatta' jelentős jövedelem-

hez az apátfalviak. A tejtermékek, tojás egyrésze termék-

szolgáltatásként a földesurhoz került, más része saját fogyasz-

tásta. A távollevő piacok miatt dsak keveset tudtak a job-

bágyok értékesíteni. A háziipar szinte teljesen csak a saját 

fogyasztásra termelt. A háziipar területén a kender feldol-

gozása állott az első helyen. 

A jobbágyok munkaerejét a földesur és az állam-

hatalom bérfizetés nélkül vette igénybe, más részt saját 

földjük megmüvelésére használták fel, munkaszolgáltatásból 

eredő jövedelem csekély lehetett. 

A felsoroltak alapján egy átlagos egész telkes job-

bágynak a közvetlen fogyasztásra kerülő javakon kivüli jöve-

delmét 10 Rf 57 dénárra becsülhetjük. Ehhez arányítva tehát 
a 3/4 telkes jobbágy évi jövedelme 8 Rf 94 dénár, 1/2 telkes 

jobbágyé 4 xf 107 dénár, 1/4 telkes jobbágyé 1 Rf 17 dénár. 

A létminimum meghatározása 

A létminimum alapjául öt nagyobb szükségleti csoportot 

nézzünk meg, amely kor és a palócvidék jobbágytársadalmának 

megfelelt. 

I. Llelmezés: élelmicikkek /kenyér, liszt,, hus, szalonna, 

zsir stb./ fűszerek / só, paprika, cukor stb/. 

II. xuházat: vászon /fehérnemü/, ruhaneműek / szűr, kucsma, 

nadrág stb/ 9  lábbeli és egyéb bőrholmik. 

III. Lakás, fűtés, világitás: lakás /épitése, fenntartása, 

butorzat stb/ fűtés, világítás. 

IV. Háztartási és személyi felszerelések: főleg ipari ké-

szitmények pl. kés stb. 

V. Egyéb: tisztálkodási szerek, bor, ünnepek, ajándékok stb. 

Az élelmezési kiadások csak a füszerfélék, mivel a 

többi élelmiszert a jobbágy termeli. A ruházati cikkek nagyr 

részét is megtermeli a jobbágy háziipara, a fütéshez pedig a 

faizás meg volt engedve. A családok átlag létszáma 6 fő volt. 
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Az egyes jobbágyréte-ek létminimum adatai  

A jobbágyok rétegei A létminimumhoz A mérlegből iletszint 

szükséges külön fennmaradó  

összeg 	összeg 

Egésztelkes 	4 Rf 63 dénár 	10 Rf 57 dén. 	231 

194 

108 

25 

Az egésztelkes jobbágy azonban Bélapátfalván szinte 

teljesen ismeretlen fogalom volt ebben az időben. A féltelkes 

és 1/4 telkes jobbágyok adják az apátfalvi jobbágyok jelentős 

hányadát. A féltelkes jobbágyok életszintje a létminimumhoz 

szükséges pénzösszeg körül lehetett, de a negyedtelkesek ettől 

sokkal rosszabb helyzetben voltak, nemcsak a szórakozásról, 
hanem még  a sokszor fontos ipari készitmények vásárlásáról is 

le kellett nekik mondani. Sőt a termelvényeik a dézsma, cenzus 

beadása és egyéb adók után saját szükségleteiket sem fedezték, 

és igy pénzért kellett tenni egyes élelmiszereket. A 1/4 

telkes jobbágytól is még szegényebb zsellérek élelmezésüket 

nagyon szükre kellett fogni. 

Az egésztelkes jobbá-yok életszinvonala a lét-

minimumhoz viszonyitva 141 %-os, a 3/4 telkeseké 118 %-os, 

a 1/2 telkeseké 85 %-os és a 1/4 telkeseké 70 %-os. 

Az urbéri terhek is változtak. Megállapitására az 
1717., 1751., és 1771. évi urbáriumokból indulhatunk ki. A 

három emlitett urbárium többé-kevésbé felöleli a XVIII. szá-

zadi jobbágyközség terheinek összes váltotását. Az 1717-es 
rögziti a szeminárium birtokába került jobbágyok rendezett 

t@Fheit, az 1751-es a földesur állandó többletköveteléseinek 
leszögezése, mig az 1771. évi az apátfalvi jobbágyok terheinek 

a csucspontját jelentette. 
Az 1717-es urbárium -lobálisan 100 tallért /150 Rf/ cenzust 

vetett ki a jobbágyokra, 1751-ben már 25o Rf az 1771-es pedig 
fejenként 1 Rf-ben állapitotta meg a pénzbeli adót. 

A cenzus nagyságát a globális meghatározás mellett csak 

ugy tudjuk megállapitani, ha ismerjük a község jobbágyainak 

a számát. 

3/4 telkes 4 Rf 63 n 8 " 94 " 

1/2 4 " 63 " 4 " 107 " 

1/4 4 " 63 " 1 " 17 " 
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A kéizség 1 akoaságs3nak alaif.ulása 15_77-1869 között  

fv 	1577 	1654 	1771 	1851 	1869 

A csaló- 	35 	44 	130 	212 

dok száma 
Jobbágy és + 14 	38 féltelkes 

zsellér pusztahely 	56 1/4 " 

36 házas zsellér 

A lakosság 

száma: 	210 fő 	264 fő 	780 fő 	1270 fő 1346 fő 

1717-ben a családok számát 90-re, 1751-ben 110-re, 1771-ben 

130-ra tehetjük, igy tehát az egésztelkes jobbágy pénzszol-

gáltatása a megfelelő időszakokban 1 Rf 84 dénár, 1 Rf 98 

dénár, és 1 Rf. lilás pénzbeli szolgáltatások még pl. a 

pásztor baltapénze, ez 16 poltura, a sarlópénz aratóként 

4 poltura, és a termékszolgáltatás pénzzel megváltható 

részei pl. sertéstized 1 máriással, méh 4 polturával stb. 

A század folyamán nemcsak pénzbeli, hanem a termék-

szolgáltatási terhek is növekedtek. A század elején az 

apátfalvi jobbágyok még a tized miatt is tiltakoztak, de 
ennek ellenébe terheik előbb kilencedre, majd kilenced és 
tized együttes beszolgáltatására terjedtek ki, és ennek 

ellenére megmaradtak a globálisan teljesitendő ajándékok is: 
1 őz, 2 bárány, tyukok, csirkék, tojások, vendégurak ellá-

tása stb. 

A bélapátfalvi jobbágyok urbéri szolgáltatásai robottal  

együtt a XVIII. században 

A jobbágyok rétegei 	1717 	1751 	1771 
A jobbágyterhek pénzbeli éttétre 

	

Rf 	dén. 	Rf dén. 	Rf dénár 
Egésztelkes 	19 	91 	24 	82 	32 	88 
3/4 telkes 	16 	111 	21 	57 	24 	69 
1/2 telkes 	13 	30 	14 	83 	17 	101 
1/4 telkes 	7 	57 	8 	91 	8 	50 
Házas zsellér 	kb. 4 Rf 	20 dénár 
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Az urbéri terhek növekedése százalékban 

1717 

1$17=100 
1751 

1717=100 

1771 

1717=100 

Egésztelkes 100 125 166 

3/4 telkes 100 127 145 

1/2 telkes 100 111 135 

1/4 telkes 100 117 113 

A táblázatból kitünik a jobbágyterhek állandó emelkedése. 

Apátfalva község egyes 4obbágyrétegeinek életszinvonal- 

indexe a XVIII. században 

/ Létminimum 1751=100/ 

A jobbámyok réte?ei 1717 1751 1771 

1/1 telkes 159 141 111 

3/4 telkes 135 118 107 

1/2 telkes 91 85 74 

1/4 telkes 75 70 71 

/ Adatok: Történelmi statisztikai közlemények II. évfolyam 

1-2. szám 1958. Bp. 1958 Kossuth 3 -16. old/. 

A templom állapota és további sorsa a XVIII-XIX. században  

A község nevezetessége az apátsági tempIam a török idők 

után siralmas állapotban maradt fenn. I. Lipót 1679-ben 

ujabb 5 évre, majd ennek leteltével 10 évre /összesen 30 

évre/ az egri káptalannak en?edte át, majd utóbb Telekessy 
István egri püspök kérésére Lipót császár 1700-ban az egri

papneveldének adta át "örök" időkre az apátsági javakat, ugy 

mint: Apátfalva, Ostoros, Bánhorvát, Uppony, Bóta, Kiráid, 

Mercse helysé?eket és Kismező pusztát, valamint a sétai, 

ományi és mogyorósdi részjószágokat. Ezt a területet az ala- 

pítóról  "  Seminarium Leopoldo-Telekessyanum"-nak is nevezték/158/ 

A templom épületének már csak a falai meredeztek az 

ég felé. Közepében fák nőttek, juhakolnak is használták 
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a juhászok.1720-ban már csak a templom rom-

jait emlitik../159 /. A nép a kövek egyrészét széthord-

ta, másrészt a köveket beépitették a szentmártoni temp-

lomba. A helyreállitást,1az apátság romjaiból épült kis 

remetelakban lakó Baranyi István remete késztette elő. 

Baranya -aki a világtól való elvonulás fogadalma elle-

nére igen aktivan müködött - alamizsnából Szentmárton 

templomát Ajáépittette, tető alá vétette, erkölcsileg 

előkészitette az apátsági templom ujjáépitését is. 

A remetei életnek sok emléke maradt meg a község földe 

rajzi neveiben mint pl. Remetelápa /erdő/, Remetetövisk 

/erdő/, Remeteorom vagy Remeteház / A Bélkő hátamegett/ 

1737-ben a bazilika gr Erdődy Gábor egri püspök 

segitségévelelépült romjaiból, tetejét zsindellyel 

fedték be. A helyreállitás teljes befejezése 1745-ben 

történt, amikor gr Erdődy felszentelte a templomot az 

eredeti titulus szerint Nagyboldogasszony tiszteletére. 
A helyreállitás nagyrészt felhasználta a romos részek 

faragott és tagozott kőanyagát, amit a helyszinen ta± 1 

talált. Az :jjáépités három szakaszban ment végbe. 

I. Felépült a déli mellékhajó, kereszthajó és a mellék-

szentély falai, a főszentély mindkét oldalpala és a 

két keleti négyzeti pillér. 

II. Északi pillérsor mellékhajó épült fel. ijrabol-

tozzák a templomot, megépitik az orgonakarzatot a 

mainál 45 cm-rel alacsonyabb szinten. 

III. Átépitik az orgonakarzatot a fölvezető csiga- 

lépcsővel együtt és megépitik a mai sekrestyét. 

Az a j jáépités közben sok faragványt, oszlopot lerom-

boltak. 3 oltárt állitanak fel: főoltárt Nagyboldog-
asszony tiszteletére, egyik mellékoltárt Szent Anna, 

másikat Szent Imre herceg tiszteletére.A templom szom-

szédságában fekszik Apátfalva község temetője. Itt k. -

kereszt áll. 1769-ben a főoltár tabernaczluma /oltári 

szentség őrzésére szekrégyy/ előtt nagyobb ünnepeken 

örökmécses égett. A templomnak szent kereszt ereklyéje 
is van. A sekrestyeszekrényt az előző évben /1768/ ado-

mányozta a földes - 3r  a templomnak. A templom még ren-

delkezik stall mmal /diszes kanonoki szék/, néhány 

paddal, öt szokványos zászlókkal, egy kereszttel, 
egy hordozható Máriavszoborral, 14 falra függesztett 



régebbi képpel, hat ujabb képpel pro classificatione 

auditorium destinatae / a terem osztályozása végett/ 2  

és egy :j gyóntatószékkel. Az orgonakarzaton öt válto- 

zatos hangster van. A templom felszerelése a XVIII. 

században: egy ezüst kehely ezüst paténával /ostya-

tányérka/, 1 fém áldoztató kehely, 1 aranyozott réz 
szentségmutató, 1 réz pacifikálé, 1 ezüst házi szentelt 

viz-t artó-,medence, 1 ezüst szenteltvizes medence, a be-

tegek ellátására, és temetésre, 1 aranyozott rézszelen-
ce, 1 rézfüggőmécses !  1 ezüst sótartó edény keresztelés 

hez, 1 réz keresztelő medence, 1 keresztelő kagyló réz-

ből. 14 régi és hat :4j kép,4 pár üvegkorsócska,l mos-

dótál rézből, 1 pelvis baptismális /keresztelőtál/4 

aranylemezből, 4 rézcsengettyü, 1 szenteltvizhintő réz-

ből. 1 miseing, 1 kefe, 4 uj miseruha, tartozékokkal, 

í uj selyempalást, 3 uj miseing, 6 elfogadható álla-
potban lévő miseing, 3 karing, 7 vállkendő,6 öv, 7 kor-
porálé /feszület/, 6 palla /köpeny/, 22 parif icato-

ri:m, 5 kéztörlő, 9 törülközőkendő, 6 oltárteritő, 
4 antependium, 2 mbella, 3 ép hordozható oltár,, 1 hor-
dozható oltár az tonlevők részére, 3 misekönyv, 3 ri-

t4álé/szertartáskönyv/, 1 orgona, 2 hordozható üveg-

lámpa r. ddal, 1 pár minisztránsing és 4 db quadratus 

/négysz ögü sátor/. 

A templom mögötti dombokról igen erős vissz-

hang volt kivehető, hasonló a tihanyihoz /sajnos ma már 

egyik sem müködik/. 

A temető még mindig a régi helyén /északi 

oldalon/ v an, de a körülkeritett terület már megtelt. 

A határozatok közt szerepelt, hogy a földesurtól uj 

területet kell kérni.Egyben tilalmazzák a kripta-épi-

tést, és - a templomépület épségének megőrzése végett- 
bárkinek az eltemetését a templom alatt, akár kivül,akáf 

belül is történjen az.  

1822 máj. 12-én a templom melletti temetőt 

lezárták s helyette ujat nyitottak. 1829-ben megálla-

pitják, hogy a templom alatt nincs kripta./1" /. 

A nép képzeletében sokáig tartotta magát az az elképzel 

lés, -részben még ma is fennáll -, hogy a templom alatt 

h 



hatalmas kripta, illetve pince van és a vörösbarátok 
/ciszterek/ foglyiikat elhurcolva odaszarták be. Igy 
több előkelő nőt -többek között a szilvási gróf lányát 
is /1/- ide zárták. Sőt még olyan fantasztikus elkép-
zelések is születtek, hogy a templomból hosszu alagut 
vezet az egri /!/ várba, esetleg a stilvásváradi kas-
télyba. Ezen az alaguton jutott el a szilvási gróf 
lányaSzíkváaváradr4s elmondta az apjának a történte-
ket. Az elfoglalta a templomot és megölte a vörösbará-
tokat /talán Ferényivel kapcsolatos ez az elképzelés?/ 
A nép még azt is tartja, hogy a templom alatti kata-
komba tele van kigyókkal, életveszélyes a lejutás. 
Ezek a mondák mind a nép gazdag képzelőerejét mutat-
jak 161/. 
Kripta ugyan nincsenr  de van  egy 3o font /12,30 kg/ 
sul%arang', amelyet a kórusban lelógó kötelénél fogva 
kongatnak. 'A kóruson nyolc változat-orgona van. A fő-
oltáron diszes kép, z j aranyozott szentségház. *  és 8 
aranyazott fagyertyatartóháll, valamint4 areis. Az 
oltárasztal famagmttx falazott, csinos takaróval és 
3 rendes teritővel, feszülettel, kánontáblákkal, és 
hordozható oltárkővel. Lépcsője fából készült. Az 
.gyaúcsak teljes felszereléssel ellátott Bzent Imre 
oltáron szentségház és 6 festett fagyertyatartó áll. 
A 3. oltár ekkor már Szent Teréz tiszteletét stol- 
gálta kis szentségházza 1 és 6 festett i  ertyatartóval. 
Itt szokták felállitani a szent sirt is. /142/. 

A remetelakot és Szentháromság kápolnát 1720 kö-
rül építtette Baranyi István remete a Bélkő Felsátárkán1 
felé néző oldalának lábánál. latóda Majthejovics János 
és 1753-tól Sokvári Fülöp testvér lak#a, 1769-ben 
van  a kápolnában egy kis oltár hamis ereklyét tartalmazd 
mé oltárkővel, 1 rézkehely aranyozott paténával, a 
remetelak padlásán ismeretlen eredetü kb. 30 fontos 
harangocskával. Később Sokvári a rablók háborgatásai 
miatt az apátsági templom szomszédságában épült házba 
költözött és 1804-ben halt meg. A remeteségnek 1829- 
ben már csak a romjai látszottak. /163/. . 

Amikor még az apátsági templom romokban állat`., 
addig is tartottak misét és más egyházi szertartásokat 
b'eltehető a kérdés, hogy hol tartották ezeket? A válasz; 
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A fal ban 411ó fatemplomban. A mai is a község főut-

cáján a régi plébánia templom helyén épült. Erről a 

fatemplomról első értesülésünk 1696-ból való. A templom 

már 1732-ben összedülőfélben van. Állapota nyomoruságos 

és fogyatékos. 1733-37-ben az épületet nagyon kicsinek 
találják ,Egan, de azért ugy ahogy elégégesnek vélik. 

Három oltára van, amelyeket festmények diszitenek, van 

2 függőlámpása, 2 harangja, orgonája, székei, karzata = 
és elég szegényes felszerelése. Ezt a fatemplomot - igy 
látszik - az apátsági templom helyteállitása után le-

bontták, mert a jelenlegi templom épitéséig nincs szó 
róla. Sőt 1769-ben azt olvassuk, hogy hétköznapra és 

rossz idő esetére a plébániaépületben tart anak fönn 
kápolnát. Ez pótolja tehát a falu belsejében a temp-

lomot, amelynek rossz állapotán kívül nyilvánvalóan 

összefüggött Erdődy Gábor püspök tervével, aki a közsé-

get a volt apátsági temptam köré akarta telepiteni, 

terve azonban nem sikerült. /164/. 

A templomnak -csak :agy mint a mostaninak - 

nem volt tornya, csak egy különálló haranglá'ja. 

1733-37-ben feltételezhetjük, hogy egy harangláb ekkor 

már állt ezen a helyen. Az uj haranglábat 1780-ban épí-

tik fel. Ebben a régebbi kettővel szemben 3 harangot 

helyeznek el, ebből 2 régi és 1 4. A 2 q-ásat 1505-

ben, a másik régit 1715-ben, a 4,5 q-ásat 17?5-ben 

öntik. /165/. 

A középkori béli plébánia az arlói alesperesség-

hez tartozott. A r, kath, plébániát a XVI. században 

a 30-as években megsemmisiti a reformáció. Az ujra fel-

állitott r.k. plébániáról először 1696-ban olvasunk. A 

jelenlegi plébániaház udvari szárnya 1762-ben Opült, 

nagyrészt a földesur költségén. A belső templom ebben 

az időben még nem  Alit,  ezért a nagy távolság miatt 
püspöki jóváhagyással a plébániaházban nyilvános ká-

polnát rendeztek be, amelyet hétköznapokon áktalában 

esős és hideg időben azonban vasár és ünnepnap As 

használnak„ Itt a templom mellett szabadon állá, L-
al aku földszintes lakóépület is áll, 'dvari szárnya 

1762-ben épült barokk stilusban./160, 
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A Gilitka vagy Szent Anna kápolna története   

A  község határától kb. 5-6 km-re a dél-keleti irán9A 
ban  a régi egri-felsőtárkányi-apátfalvi út mentén 

aránylag még ma is jó állapotban áll egy kis kápolna, 

amit Gilitka vagy Szent Anna kápolnának neveznek. 

Androvics Miklós szemináriumi rektor és prefektus 

épittette 1750-ben a Gilitka-völgyben. Az elnevezés 

talán Kilit püspök nevéből ered.Falépcsős kőoltára volt 

tabernacul ,am nélkül. A kápolnát Szent Anna napján hasz-

nálták. amikor Apátfalva és filiáinak népe körmenetben 
von,lt kie s ott misét és prédikáigiót tartottak. 1769- 

ben még jó állapotban volt a kápolna. Felszerelése a 

ma is látható Szent Anna képből és egy hordozható szó-
székből állt mindössze. Minden egyebet Apátfalváról 

vittek kia Szent Anna napi szertartáshoz.A kápolna még 

1829-ben is elég jó állapotban volt *  csak a tetőszerkea' 
zetét ksjitották fel a huszas években. A hivek Eger felé 

járva pénzadományaikat a kápolna ma is meglevő, atóbb 
fára applikált bejárati vasrácson keresztül bedobták a 

kápolna fenntartására. A kápolnát idbnként megrongálták 

mivel elég messze volt a községtől, nem tudták meg-

felelően ellenőrizni. A turisták ma is gyakr an  fel-
keresik, mert turistatat vezet erre. A kápolna oltárfala 

ny gatra néz, barokk stil,.sban épült 1750-ben, Lesarki-

tott négyzet alaku homlokzatait a párkány alatt viz-

szintes tagozattal összekötött saroklizénák /kis ki- 

grás falsáv/ tagolják. Egyszerü kiikaxamxt kőkeretes 
bejáratát a keleti oldalon eredetileg apácarács zárta 

el, Itóbb ezt faajtószárnyra igazitották át. Az ajtónyí-

lás fölött szegmentives záródásu faltükör, majd efölött 
konkáv élszedésü pozitiv-tükör. Az északi és déli hom-
lokzaton szegmentives ablak, a nyugati homlokzat nyilás 

nélkül. Maazárdtetős, Oltárkép: Szent Anna a gyermek 
Máriát tanitjai jobbjával a baltérdére fektetett nyi-
tott könyvét fogja, balját az olvasó Mária bal vállán 

nyugtatja. Háttérben mellvéd és függöny, kilátás a tájP-

ra. Fent a felhőben két puttó. A XVIII. sz.-ban készült 
a kép. /147/. 



Vizdmalom Apátfalván 

1694-ben emlités történik egy malomkőről, amely 

az Eger patak forrásánál áll. A község fölött eredő 

patak vizierejét nyilvánvalóan a ciszterciek használ-
ták fel malom hajtására, s ez az emlités minden bi-

zonnyal még egy középkori vizimalom maradványairól 

ad hirt. /163/. 

A török kiüzése tán az ország lakossága kb. 

3,5 millió volt, vagyis kevesebb, mint a XV. sz. vé-
gén Mátyás király idejében, amikor 4 millió volt az 

ország lakosainak száma. Hiába volt a telepités és 

bevándorlás. A lakosság csak lassan gyarapodott, mert 

a török uralmat a semmivel sem kegyetlenebb német ura-

lom váltotta fel. A népsürüség négyzetkilométerenként 

5-10 között ingadozott Apátfalva környékén 1720-ban./1 6 9 / 

A községben továbbra is a földmüvelés, állattenyésztés 

volt a főmiivelési ág, de emellett foglalkoztak fakiter-

meléssel, szénégetéssel /talán erre utal az a földrajzi 

név is: Alsószénhegy!/, mészégetéssel, hamu;zsir készi-

téssel, háziiparral /fonás-szvés/, f,varozással, kisebb 

mértékben iparral is. Fontos hely lett a község, mint 
vásárjoggal rendelkező és ezért a XVIII. században 

már mezővárosi rangra emelkedett. /17 (1 /. 
Az ország lakossága az 1717-i tatárbeütés, az 

osztrák örökösödési háboru vérvesztesége és az 1738-

1742-i pestis rettenetes pzsztitása ellenére is az 

1711-i szatmári béke időszakában lévő 3-4 millió la-
koshoz képest a XVIII.század végére mégis megkétszerező-

dött.1780 tájára 8,3 millióra növekedett. A népsürüség 

26 fő. A felvidék még mindig sürübben lakottabba, mint 
az Alföld. /171/. Megkezdődött Apátfalva "utcásitása" 

is. A fal.'; közepétől délre lévő részt alvégnek, az észak-

ra eső részt felvégnek hivták, illetve hivják ma is. 

HInnek a kettőnek a találkozásánál álles a szerény községi 

templom és a barokk parókiaépület. Az apátsági templom 

távol esik, ezért a település formálására nincs hatással. 
Hajdan a faltitól még messzebb lehetett, amit mutat az a 
tény is, hogy az odavezető ut két oldalán kialakult ut-
cát hagyományosan a nép Lejvárosnak nevezi./Hivatalaó neve 
ma Vöröshadsereg :tja, régebben Kilit püspök utcának ne- 



veztpk/, ez  pedig  későbbi keletkezéar• mutat.  Az országut 
két oldalán kanyarg' közök /Templomstög/ a paláz hadas te-

lepülés csoportos formáját, egv korábbi kevésbé rendezett 
faluképet idéznek. 	z a halmazos telepillési mód a XVIII. 

század közepén mAg a maga belső fejlődéstörvényeit követve, 

élt a külső vasv felső rendezés ILinden beavatkozása nélkül. 

Ahrre v11 az  1769. évi canonica viaitatio egyik meg'llapitb-

sa, hogy az ujk házakat m'r ugy épitsék a lakosok, he/4Y a 

házak között utcák keletkezzenek, amQ lvben a hivők kényelmesen 
eljuthatnak a templomba. öttől a komMexustAl északra, a 
régi falu szélén az uradalom lakó As garrdasAgi épaletei 
helyezkedtek el . . /1 7 2/. 

Miskolcr'l több ut vezetett a Bekkön Diósgyőr felé 
Diásgyőrból pedig Dédesre. Ebből ágazott el  VarbAra és 
Szentpéterra vivő ut. Dédesen az ut beletorkollott az 
ig.r felől élen át jövő közutba, amely Vadnára vezetett. 
/173/. 
Urbérrendezás a XVIII. században 

éra Terézia 1767. jan. 23-i urbéri rendelete sza-
bályozta a jobbágyszolgáltatásokat. R szerint a jobbágy a 
földesur erdejében a saját szükségletére tiizi,- és épület-
fát vádat, bérért makkoltathat. Legelőhasználat is illeti. 
Irtásföldet a földesur engedélyével foghat fel. riz egész tel-
kes jobbágy -orsod megyében 30,7 k. hold /belső telek, rét, 
szántó/. áaját bortermését a paraszt 	naptól karácsonyig 
kimérheti. 	továbbra is a földesur ,foga maradt a sör és a 
pálinkamérés, mészárszék, vadászat, halászat, vám, vásárta rtás 
joga. 	jobbágy köteles a következő terményt beadni: konyhai 
ajándék /tojás, baromfi, vaj, közösen adott borju/, kilenced, 
cenzus 1 Ft, országgyűlési segély, vám /esetleg helyette ut 
és hidjavitás/, heti robot, kilenced behordása, 4 fogatu 
szekérrel 2 napi hosszu fuvar, 4 igás állat után 1 öl fa 
behozatala izsellér félöl fát vág/, 5 napi kézi robot ragadozó 
vadak irtására. ;.ietu urdolga cimén az egész telkes jobbágy 
hetenként egyszer robotol napkeltétől magnyugtáig 2 igás 
j ó s záA al és a maga szerszámával ./174 /. 

.:z urbérrendezés után a jobbágyság megszaporodásával 
együtt járt a telkek felaprózódása is, mivel az 1767-ben 
megállapitott földteriilet a XVIII. századioax második felében 
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csekély változással a XIX . század első felében Majdnem váld 
tozás nélki1i szállt a jobbágyok kezén apáról-fiura, a 
parasztság vagyoni helyzete hosszu ideig az 1767. évi 

urbérrendezés alkalmával lerögzített keretek között ál-
lott. ;'175/. 

apátfalván a jobbágyoknak a következő dézsmát /kilence-
det és tizedet, kellett fizetni: őszi buzából 783,5 kilt, 

tavaszi buzából 11,5, árpából 132, zabbél 239,5 kilát. 

.z ..pátfalvi határhoz nem messze elterülő ,is-Mező 

rétje után és az apátfalvi telkek után a következő dézsmát 

kellett fizetni az egri szemináriumnak' őszi buzából 2667,7 
tavaszi buzából 25,5, árpáb(51 51,4 és zabból 329 k-t 1731-
ben. /176/. 

Apátfalva népe 1801-ben 156 F,t háziadót fizetett, ezzel 

szemben 2o év mulya már 1321-ben 177 Ft-t; 1301-ben 4 igás 
állattal 126 napot, 2 igAs állattal 9o4y napot, kézi munk'-

val pedig 310 nap robotot kellett teljesiteni, ar,ig 1R21 . -
ben 4 igás állattal 126, 2 ig: s Allattal 1;12 és kézi mun-
kával 1453 napot kellett teljesiteni;q bérlet dija 59 öz-

vegyeknek 25, mig 1321-ben 23, illetve 32,5 ; 13o1-ben 

63 db kecskét vagy bárányt, 1321-ben 65 db-t, 1301-ben 75o 

db tojást, 1321-ben 390 db-t, 18o1-ben 2,1 borjut, 1J21-ben 

1,1 borjut, 1301-ben 126 öl, 1821-ben 106,5 öl fát kellett 
tataxtmili kivágni,l8o1-ben 126 szekérrel, 1321-ben pedig 

32, 	szekérrel kellett a fát behordani, ; a hosszu fuvar 
1301-ben 15,12, 1321-ben 3,12 nap, a vadászatra a parasztok 
nak 18o1-ben 459 napot, 1821- ben 531 napot kellett teljesi-
teni, a regálék nem változtak 31 d volt./177/ 

1791. jan. 1-én a következő egy'esséket kötötte az 

egri pípnövelde az apátfalvi lakosokkal az  urbariális ordá-
zásokkal kapcsolatban: 

1. ..z apátfalvi lakosok a tized dézsmájukat egy egész ur-
bariális házhelytől lo Rft esztendein aduval válthatják 
meg . 

2. .1 hosszu fuvarozást minthogy abbe sérelmes panaszokat 
" személyesen szült időnek mivoltához képest marhájuk 
erőtlensége miatt a rnk Uraság egy házhelytől 3o kr 
váltóra megengedi, és azt mega természetiben nem kivár a" 

3. ' z uraság megengedi, hogy a borju beadástól 3 kr fizetés 
mellett az uraság eláll, és a vajat is meg lehet váltani 
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kész pénzben. 

4. :Minthogy a mostani }h bbeus időben a szegénységnek sok-

féle terhes fuvarozásai vannak s azáltal marháik majdnem 

fogyatkozÁsra mennek a 2o. szekeres napbéli robotjuk egy-egy 
napot 20 krajcárban számlálvÁn készpénzben váltöra úocsájta-

tik." 

5. apátfalvi erdőben 4 öl tűzifát kell vágni, r+gerbe kel 
vinni szekeres napba számitván. 

6. Biz ostorosi majorság szántását is el kell végezni minden 

házhelyről 1 esztendő alatt 3 köblön földet megszántani 

és elvetni, ezt a murkát 5 szekeres napba beszámitják. 

7. h már fönt jegyzett robotokon felöl fönt maradó urbariA-

lis szolgálatokat pedig házunkban sziveseb elvégezziik és 
korcsmánkra Egerből az fönt irt robotunkban köztünk 
sort tartunk . 

..z egyezséget aláirta /+-tel/ Mikó Mátyás főbiró bérsony 
teamás főbiró /szintén +-tel/ Hitesek: I:agy  lltiltyás,  Jarta 

'tyás, _ereczk Gergely, :.gyalog Istvánv /mind +-tel/. /178/ 
1301-ben az egyezség a következőképpen alakult: 

1. Minden néven nevezendő őszi és tavaszi vetésünk után 
való termésből, az amelyből az országnak és haÁÁnknak 

törvénye szerint tartozunk a földesurak természetben 
dézsmát adni, annak helyében pénzbeli árenda fejében 

esztendőként minden egész házhely után, hogy azaz 

2C RFt-ot gyűjteni tartozunk." 

2. " M sodszor mivelhogy urbariális beszolgatatásnak apát-

falván, amelyek számban találtatik 22x i2A 62 és 3/4 

után tartoznak fizetni 45 Ft-ot. 

3. " Amely esztendőben azon 1/4 telket, amelyet valaki 

felvállaln4, 5 ITT-t fizet. 
4. " Irántunk való zrondoskodás kegyességéből földes Ura-

sÁhunk megengedni méltóztatott, hogy azon dézsma 
Átadásá'kor akár pénzül akár pedig ölfahordással le-
törlesztendő. 1, elyre való névre meghatározni méltóz-
tatott egy-egy ölfa Egerbe való bevitelével 1 liFt." 

5  " Kötelezzük magunkat, hogy amint ebben az iratban talál- 
tatik a vágósban a szekér haladván Egerbe a vágásban 
az ölfákat rendben hordják be Lgerbe." 

6. " „z árendának esztendőként való végső terminusa, amelybe 
vagy készpénzben megfizetődjön vagy ölfa hordásra ap-

ceptációval, hogy esztendőről esztendőre ne szaporod- 
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,jon az adóság, az olyan feladatot magunkra önként val-

lalunk." 

7. " Ide ez a dézsma árendához nem értetődik a Dohánv- 

dézsma igy nem különben, kappan, csirke, tojÁs, 

orju; ezeket megadni amazokat természetbAn dézsmáltat-

ni esztendőnként beadni." 

.láirták: :=:ikó ...átyás biró, Ferencz ,.árton törvény-

biró, : . :PO András és ;:agy n4tyás hitesek, és Pos ZovAcs 
Gyula jegyzőkönyvvezető. Pirosszinü viaszpecséttel lepecsé-

telve. pecsét kisé ovális alaku rajta a következő fel-

irat: lapátfalva pecsétje 1785.k pecsétben látható:egy 

hármas halom, 1 özépen a halmon korona, belőle emelgedik 

ki egy kettőskereszt, mellette.iobbra etv pálmafa, balra 

buzakalAsz./179,1 

V. 

54.LrP,2F..LV.i 	L.KOR3 	A 3 Z,iB.`. Já ÁG - 

H R C IDEJÉN 

A feudális viszonyok válsága 1329-1R4R kizött  

HazAnkban I,ária Terézia és fia l  II. József gyaumatosit" 
politikbja nagyban visszavetette a fejlődést főleg ge zdasá 

téren. 	Kyariatositó, németesitő politika ellen megkezdődött 

a szervezkedés. a magyar köznemesség az 	1325-i gazdasAg:. 

válság hatására fokozottabban érette a feudális viszonyok vál-
ságának nyomását. a rendkivd$ hátrányos vámrendszer ellen 

felsőbaki Nagy Pál mondotta a legvizesebb beszédeket. Félre-

érthetetlenfil a haladás utját egyengette a rendeknek a ma-

gyar nyelv uralomra juttatásáért vivott harca, valamint a 

jobbágvsAR felszabadításáért folyó küzdelem. Ez a pezsgő 

mozgalom a reformkor./13o/. 

II. József 1135-i rendelete megszünteti a jobbágynevet, de a 
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jobbágyviszony felszámolására hem gondolt. A reformkorban to-

vább folytatódik az elzselléresedés. Őbelőlük kerültek ki az 

uradalmi cselédek, napszámosok, favágók, részaratók, summások, 

a helyi ipari vállalkozók munkásai, mészégetők, faszénégetők 

stb. A reformkori országygyülések napirenden tartották a job-

bágyság ügyét, de az 1836-os urbéri törvényeknek, és az 

1848-as örökváltság törvénynek csak a jómódu parasztság látta 

hasznát. /181/ 

Az apátsági templom mellett, a régi kolostor helyén 

egy épület állt, ennek az épületnek az alapkövét 1750. julias 

11-én Gusztinyi János egri kanonok és papnöveldei kormányzó 

tettette le, hogy az paplak legyen. Ugyanis Erdődy püspök a 

falut ide akarta telepiteni a templom mellé. Mivel ez nem 

valósult meg, igy ebből a házból 1827-ben fürdőház lett, majd 

átalakitották posztógyárrá, később pedig kőedénygyárrá./182/ 

Ebben az  időben  a községben a házak száma 219 db; volt a fa-

luban 4 és 6 kerékre 2 lisztőrlő, 1 massza és 2 kendertőrő 

malom, valamint 2 urasági magtár. /183/ 

A papírgyár története  

1815-ben a szeminárium Czvenger József egri kőmüvessel egy 

külső és egy belső rongytörővel felszerelt papirmalmot épitte-

tett, amelyben az uradalom saját kezelésében főleg ronrTyból 

iró és egyéb papirfajtákat állitiatott elő, és azokat Egerben 

és Pesten értékesitette. Liután a gyár berendezései elavultak, 

nemsokára leállt. 1834-ben az uradalom a papirmalom épületeit 

készleteitk bérbe adja Klóze Vilmos papirosmesternek, aki 

néhány hónap mulya megvált a bérleményétől. /184/ A nép még 

ma is Papirosház előtt-nek hivja ezt a területet, ma kisebb 

gyümölcsös, kert van a helyén. /185/ 
1835-ben Schnir András fabrikáns a kőedénygyártás 

céljaira veszi bérbe a papirmalom épületét, Miskolcról a 

tiiszterszki-féle kőedénygyárból hiv maga mellé üzemvezető 

edényfestőt, de ezzel és a két fabrikáns legényével csak a 

kisérletekig jut el. Majd maga a szeminárium folytatta a kisér-

letezést, de eredménytelenül. 1847-ben Aue József bécsi vállal-

kozó a következő vállalkozó, de ő is bele bukott. Végre 1850-

ben Földváry Lajos és Sándor 12 évre vette bérbe, égetőkemen-

cét építtettek, és a templom mellett uj gyárépületet is emel- 

tek. Ettől kezdve a kap. Korában nagy hirnévre tett szert a gyár. 

/186/ 
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A Szent István r,k, plébániatemplom története 

A  fal: központjában álló Szent Istvánról elnevezett 
r.k. plébániatemplom építésére vonatkozó adatok 1812-től 

kezdve állnak rendelkezésünkre. Ekkor az esperes és a hely-

beliek 15 ölnyi hosszuságu templomot akarnak épiteni va-

lamennyi harangot befogadó toronnyal, de az érsekség 

pénzügyi okokból elhalasztja a templomépitést. A halasz-

tás azonban  nem tartott soká, mert az uj templom 1816-ra 

elkészült a plébániaház szomszédságában a szeminárium 

költségén. 1829-i adat szerint a karzaton elhelyezett öt 

változatos orgona a bükkszentmártoni plébániattnm 

t, .•lajdonát képezi. A keresztelőkutat rácsozat veszi körül 

2 oltár van a templomban, melyek  közül  a főoltár Szent 

István tiszteletét szolgálja,Képét a szemináriumból hog-

ták ide. A szentélyen kivül álló Nepomuki Szent János 

oltáron a szent faszobra áll. A falon Szentháromság kép. 

Menzalapja, lépcsője fából készült. A kis sekrestyében 

régi, fából készült szentségház áll, mig a szentélyben 

a sekrestyeajtó fölött Szent Anna-kép függ. 1842-ben  

/junius végén/ a templom a haranglábbal együtt leégett. 

A templom helyreállitására 3000 Ft kölcsönt kértek az 

érsektől. A tetőszéket Kotsor Ferenc ácspallér, a kö-

müvesmunkát Rajnits József kőmüvespallér, az asztalos 

munkát Schwartz János asztalosmester végezte el. 

1859-ben  a plébános a toronyépités gondolatá-

val is foglalkozik, ez azonban  mégsem valós.-it meg./137/. 

Leirása: nyeregtetős, szélesebb hajóbólés keskenyebb 

kosárives záródásu szentélyből, a szentély körül alacso-

nyabb gyóntató folyósóból és sekrestyéből álló épület, 
melynek szentélye ny, gat felé néz. Keletre néző f őhpm-

lokzatán két oldalt nagy faltükrök. Középen nyilik az 5 
lépcsőn elérhető egyeneszáródásu, sima szalagkeretelésü 
kapu. Efölött vakolatmezőben vésve 1816-os szám, majd 

lapitott kosárives záródásu ablak, szemöldök mezejében 

késői copfstilusu füzérrel. Az eresz csorgós, vakolt fő-
párkány fölött emelkedő, enyhén ivelt vonalu óromzatban 

fekvő fotmátumu ovális szellőzőnyilás. A templom északi 
és déli oldalhomlokzatán egyaránt nagy, mélyitett fal-
mezőben nyilik a lapitott kosrives záródásu ablak. A 

kosárives záródásu szentélynek a hajó nyugati sarkaitól 
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ívelt vonalban visszaugratott tömegét az alacsonyabb 

,:yóbtatófolyosó, illetve sekrestyeépitmény teszi körül. 

A templom egész tömegét magas lábazat és golyvázott eresz-

párkány futja körül. A nyeregtető palahéjazatu. A belseje 

a karzataljból és karzattérből, egyterü hajóból és kosár-

ives záródásu rövid szentélyből álló térkompozició. Egyet- 

len csehsüveg-boltszakaszon nyugvó és hasonlóképpen fedett, 

középütt konvex, falazott mellvédes egynyilásu orgonakarzat. 

Berendezése: főoltár: alapépitménye fehérre mázolt, 

részben aranyozott fa. Szentségháza körül álló hat korinthusi 

fejezetben végződő, aranyozott, kannelurázott /rovátkolt/ 

törzsü oszlop, illetve pillér tartja a rozettás, rózsavirágos 

baldachint. A retabulum két oldalán volutákon elhelyezkedő 

adoráló angyalok. A főoltárkép a koronát felajánló Szent 

István királyt ábrázolja. Egyszerü kivitelü későbarokk 

munka nap#  copfelemekkel. A kép ujabban készült. A keresztelő-

kut empire stilusu, a csillár aranyozott fafaragás 12 "S" 

alaku karja leveles diszitésü a XVIII. században készült. 

/188/. 

1842-ben a templommal együtt a harangláb is 

leégett. A 3000 Ft kölcsönből -amit az érsektől kértek -  

a haranglábot is helyreállitották. A haranglábat a hely-

beli Kotsor Ferenc ácspallér építette meg, a 3 harangot 

Bernecker átyás egri harangöntő önti át. A harangláb a 

templomtól délkeletre álló nagy, falazott kőtömbre 

helyezett négyzetes alaprajzu, deszkázott oldalu fa-

torony. Palahéjazatu gulasisakján lángoló kovácsoltvas 

sugárkéve a ferences jelvénnyel és kettős _ereszttel. 
A harang felirata: Fudit me Agriae 1842 Mathias  Baernecker 

/vagyis: öntött engem Bernecer Mátyás 1842-ben Egerben/. 

Rajta Szent Flórián dombormü / A Flórián és az évszám 

a tüzvészre utal. / 189/ 

Ismeretlen időben, de valószinü, hogy a XIX. 

században fejlődött ki a falu délkeleti része: a 

Recska és a Vállós ut, továbbá a már emlitett Ujváros. 

A község belterületét kerités övezhette. Erről vall az 

a hagyomány, hogy az egyik kivezető uton füzfából font 

kapu volt használatban. /19o/ A Recska a Recska-patak-

ről kapta a nevét, amely az Eger patakba ömlik. Az el- 
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nevezéssel kapcsolatban a nép azt tartja, hogy IV. Béla 

király egyik vezére volt Recska /gégebben. Rocskának is 

hivták/ és innen kapta a nevét. /19 .1/.A Recska felé 

épült ki aárttönben a cigánytelep, illetve az 

Felszabadulás tér a mai nevén.A cigáy4lakosság száma 

kb. 3oo fő. Legismertebb neveik: Balázs, Baranyi, Botos, 

Danó, Csóka, Illés, Nagy, Realms, Oláh, Sikos, Suha stb. 
imam 

Apátfalva az 1848j49—fis szabadságharc idején 

Az 1848 márc. 15—i eseményekre Bélapátfalva is 
lelkesen reagált. Egerből, Miskolcról jöttek a hirek a 

törtentekről. Egerben nagy volt a lelkesedés. Nemzeti 

zászlókat tüztek ki a város főbb pont4 ra: a vármegye-

házára, a Liceumra és a vár fokára.1 Máre. 2o—án gyülés 
volt a városházán, melyen felolvasták Pest megyének a 

rend és nyugalom fenntartására irányul intézkedéseit, 
iielyet 1000 példányban kinyomtattak és kiosztották a la-
kosoknak. /r, ./ 

Majd megindult a honvédsereg és a nemzetőrség meg-
szervezése is. A megyében összeirták a 19 és  2o éves fia-
talokat, később az összes fegyverforgató férfiaka t. 

A római katolikus egyház főbb papjai, igy az egri 

érsek Naidhart Antal —mivel a Habsbirg—Házhoz szoros kap 

csolat és érdek füzi őket össze — sokszor akadályoszak a 

honvédelmet.lgy pl. a fegyverhiánnyal küzdő szabadságharc 

résiére nem adják át a hajdujaik által használt szuronyos 

rylskákat. A fegyverhiánynak tudható be, ho gy sokszor 

lándzsával, vasvillával, kiegyenesitett kaszával és egyéb 

"házi fegyverekkel" harcoltak a nemzetőrök. A nemzetisége 

nagy részét Bécsnek sikerült a magyar forradalom ellen 

lázitani, igy harcolni kellett a horvátok, szerbek ellen 

is. A fogságba esett foglyoknál a megye is kapott 5oo 

főt, és ezeket a Monosbél és Bélapátfalva között akkor 

épülő ut épitésénél alkalmazták. A foglyokat 60 egri 
nemzetőr kisérte babics István vezetésével Szolnokról 

1848 j un. 5—én. /1') 4/. 

heves és Borsod megye is /egyréste/ hadszíntérré 

válik, és Bélapátfalvának —mint Egerhez közeleső falunak- 



előre kellett jelenteni, ha ellenséges csapatok közeledtek. 

szerencsétlen kápolnai csata után a honvédsereg főhadiszállá-
sát megszűntették igerben, és egri nemzetőrök vigyáztak a 

szarvaskői szorosban is, nehogy az ellenség meglepetésszerűen 

megérkezzen. De  az  ütközet után egy pár nappal, márc. 1-én 

már az osztrák katonák bevonultak a városba. /195/ De fel-
lángolt a gerillabáboruu várüt'lan rajtaütésekkel annyira meg- 

félemlitették az ellenséget, hogy március elején közeledésük puszta 
hirére ellenállás nélkül az osztrákok kiüritették :;gert./195/. 

1343-ban felszabaditották ugyan a jobbágyokat, de ez csak 
az urbéres ,jobbágyokra vonatkozott, ami az ország földjének mint-
egy 2C ,Z-át tette ki. .. parasztok többsége nem jutott földhöz. 
Pedig a földéhség nagy volt. elsősorban azért, mert már előzőleg 

is sok megprébáltatáson ment keresztül a papaáatság. 
A  szabadságharc 1349. aug. 15-i világosi fegyverletétellel 

elbukott. élapá tfalva elkerülte ugyan a nsgyobb hadmiivele teket, 

ü harc vége felé, 1349. .iunius-augusztusban Rigyiger orosz tá-

bornok seregei Fétervásárárhl Tger felé vonult, kisebb seregek 

nélapátfalva felé is portyáztak. /197/.]rre utalhat talán a 
Muszkakereszt előtt földrajzi név is, amely még az 186o-i 

telekkönyvben szerepel, talán erdő lehetett, nem topografi-

zálhat6, az idősebb emberek sem emlékeznek rá./19 /. 

Kulturális helyzet 3élapátfalván a XVIII. száaad végén és 

a XIX. század elején  

z iskolai oktatás helyzetét a lassu fejlődés iel-

lemezte. PIég az 1751-i parasztmegmozduláskor is láthattuk, 

hogy vezető emberek is analfabéták voltak. Többnyire csak a 

pauok és értelmiségi emberek tudtak irni-olvasni. Mária Terézia 

Ratio íiducationia rendelete elinditott egy folyamatot az oktatás 
terén. A falusi tanitó egyben rendszerint kántor, sekrestyés, 
jegyző i;. 1ro táján kb. minden második községben volt, ami 

nem jelentett ugyanennyi iskolát. Legfontosabb tantárgy a  hittan 
volt,  mivel  a közoktatás az egyház kezében senyvedt. ".iilön tanitő-
képzés nem volt, a legtöbb tanitÁ a gimnázium 1-2 osztályát vé-
gezte el. Tandijat is kellett fizetni, igy a nép többsége már csak 

emiatt sem küldhette gyermekét iakolába,n,gyébként a gyerekeket korn 
befogták mezei munkára s ez volt az oka, hogy a tanév nov. elejétől 
márc. közepéig tartott.  /199/ 

A  Ratio Piducationis megkisérli bevezetni a '-13 éves 



gvarekek számára a kötelező oktatást. 1772-ben az orszbgban 
4437 tanitó möködött. : tanitó fizetése 12o-15o frt, amelynek 

ki  2/3 részét természetben kanta. A  népiskolákban elég magasak 

voltak a követelmények, mart  a 6-7 éves gyerekek a magyar mel-

lett német irást és olvasást is tanultak, sőt 4. osztálytól 
kezdve a latin nyelv elemeit is tanulták. 43/.Eötvös József 
a Catthyányi-kormány közoktatásügyi minisztere előirta az 

általános tankötelezettséget /fiuk 12 éves, lányok lo éves 
korig/, ingyenessé rv ilvánitotta az elemi oktatást, de a 

felsőház - mivel a törvényjavaslat korlátozta volna az egyház 

befolyását - 1343. aug. 25-én levette a napirendről. 
Visitatio Canonica leirja, hogy az apátfalvi 

iskolaépület 'rős kőépület, az egri papnevelde tartja fenn, és 

1735-ben alapitották, mint "e földek urai". Az épületben a 
tanitó részére 2 szoba /egy kisebb és egy nagyobb/padlós és 
egy konyha volt.  A  portán még volt egy szénatároló, két is- 
tálló, /kőből szalmatetővel/,egyikbe 4 ló, a masikba 3 szarvas-
marha fért. fagy udvar ős kert is tartozott a kántorlakáshoz, a 
amelyen gyümölcsfák is voltak.lindkét nembeli gyerekek számára 
az iskolaéptiletben közös étterem volt fenntartva 8o fő szám4ra. 

Lbben az időben /1329/ a kántortanitá Miskolczy liihAly 
/egyben orgonista is/volt, aki Egerben szúletett, előzőleg 
Bogácson tanitott. A  községi iskola a kassai tankerülethez 
tartozott valamint az esi eayházmeg yhez. ti( xk*e'ii* Az 

szer*ináriva 13444ben épittetett a Lenin utcán /régebbi 

nevén szent Lbszló utca/ a ma is fennálló iskolaépületet 1 

tanteremmel, amihez később még 1 tantermet épittetek. ezt 
nevezték el kántoriskolának, mivel itt lakott a kántor is. 

Az  épület főrészén a tetőrészen ma is áll még a tőtábla, 
amelyen az 411, hogy épittette az egri papnevelde 1344 -ben, 
..z iskola neve' elemi altanoda. :,';indöasza 1 tanteremből állott, 
de 3 csoportban folyt az oktatás., 	/. Az épület főhomlokzati 

részén a tetőből kisme 1 kedett egy kis fatorony /1962 -ben bontották 

le/ egy kis harangocskÁval /a tízperceket jelezte/a tornvon 

kis kereszttel. /2 (12/. 

község népszokásai, hiedelmek, babonák 

Kubinyi-Vahot irja, hogy" az  apátsági templomhoz a bucsura 

/aue. 15. Mária napja/ Borsod, Heves és Sömör meavéből sokan szokta 

jönni. Ilyenkor a palócosan karastalom-nak nevezett régi templom 

és a szent forrás küröl tengerként hullámzik a roppant sokaság. 

iViinden helység külön zászlók alatt járja a bucsut a forrástól 
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A régi ±.'arkas-féle malom Lenin utca, a község főutcája 

1934-ben épült iskola 	A Zimmer-féle malom épülete 



a templomig és viszont, majd buzgó énekszó mellett vonul-

nak haza. Szép az ünnepi öltönyök tarkasága. Csupán a 

nyomorék koldusok borzasztó kinézésü kórtagjainak felmu-

togatása és botrányt okozó jajveszéklése rutitja el az 

ájtatos foglalkozást, mely botrányt éppen a humanitás s 
emberszeretet érdekében nem volna szabad eltürni." /203/ 

Ehhez takán még annyit lehetne hozzátenni, 

hogy nemcsak a nyomorékok jutottak kold.sbotra, h anem a 

munkalehetőséget nem takáló zsellérség egyrésze is. A 

nép többsége 4  nagyon szegényesen élt Bélapátfalván is. 

A szegényparasztok általában agyagból, vertsárból, vá-

lyogból épitették házaikat. Náddal, szalmával fedték. 

Kicsiny, nem nyitható ablakkal, amit télen az ablakpár-

kányba tett földdel is szigeteltek. Előfordult hogy 4-5 
család állataikkal együtt laktak egy hel*ségben. Egyetlen 

butoruk az ágy "nyoszolya", tölgyfaasztak, a hozzátartozó 

karoslóca, láda, komát, esetleg dikó, stelázsi, kisszék. 

Faevőkanállal ettek fatányérból vagy cseréptányérból. A 

faeszközöket ők maguk faragták. A módosobbak fehérre me-

szelt magasabb, fonott szalmatetős vagy nádtetős esetleg 

cseréptetős, fazsindelytetős vagy palatetős kőházakban 
laktak. Szoba /elsőház/pitvar, éléskamara /komara/volt a 

házban.A házban kemence, p adlfa, mennyezetig ágynemü az 
ágyon. Ételük volt: kr _ mplihaluska, kása, savanyuleves, 

lepény, különböző főtt tészták, bab, kompéros, görhe, 

pulicka, málé, kr mpliganca, herőce, porgoltlé, töklotyó, 
sültgomba #  savanyitott /posajtott/káposzta, ritkábban 
hus, többnyire füstölt hus. természetesen a z étkezésnél 

is nagyon megmutatkozik a Inigxtim különbség a szegényes 
és módosabbak között. 

Igen szép volt a palóc népviselet, amely már szinte 

teljesen kihalt, legfeljebb az öregasszonyok hordják egyes 

d abjait, mint pl •  kontykötő, bőszoknya, ködmön stb. 

Másképp öltözött az iskolás, az iskolahagyott eladó, java—

béli, öreg. Az iskoláskor előtt egyforma öltözetben járt 

a kisfiu és kisleány, legfeljebb a fiun kalap volt. A 

egyébként mindketten pendelyben jártak. Ahogy korosodott a 
az ember gy sötétedett a r,;ha színe. A lány pártában 
vagy hajadonfőn, ha férjhez ment akkor "bekötötték" a 
fejét. Különböző alkalomra más ás más r hát vettek föl. 

Mást a meszeléshez, az aratáshoz /melleskötényt/, széna- 



gyüjtéshez. Természetesen a legszebben a nagyobb ünnepekre 

karácsonyra, husvétra stb. öltöztek fel. 

A nők bevarrott ii j j(i inget, alsótesten pendelt, szabott,  
korcos alsószoknyát hordtak, a  szoknya  fölött kötényt  

/surcot/ viseltek, ezen#ivül prtszlikot, ködmönt, kendőt,  
fej,-vállkendőt hordtak. A kézben pedig dishes himzett  
zsebkendőt vittek. A lábbelijük: csizma esetleg főleg a  
fiatalabbak cipőt, száras cipőt vagy pántost, néha papuseo - 

csot viseltek. A szegényebbek bocskort huztak a lábukra.  
A ruha anyaga selyem vagy bársony, az alsó ruha gyolcs.  

A férfiak kézelős bő inget, ülepes gatyát korccal,'unter-
cikket, pruszlikot, dolmányt vagy mentét, subát, gubát,  

buhdát ki melyiket illetve mikor milyen alkalomra, szürt  

, priccses nadrágot, c6izmát, kagá vagy prémes sapkát  
illetve kucsmát, vászon vagy klottkötényt /surcot/ hord-

tak. Persze a tehetősebbek diszitésekkel pl. zsinoros,  

ezüst, ón vagy fémgombos ruhát viseltek. /204/.  

A község határában paraszti tanyásodás nem volt,  

az uradalmi tanyák is a beltelken vagy rigebben a beltelek-

hez közel épültek. A telkek t lnyomó részben szalagtelkeké  
!eme soros elrendezéssel. Általában 4-5 lakóház sorakozott  

egy telken. Kapu az utca felé nem volt. Az uralkodó tipus:  

3 osztatu szarufás-to okgerendás szerkezetü nyeregtetős,  

északi magyar ház. Épitettek ágasfás-szelemengerendás fe-

délszéket, mestergerendával. Szabadkéményes b boskemence  

volt a házakba beépitve. A házakat kőmüves dinasztiák épi-

tették: a Sas és a Sike családok. AQ  s/  
Mint minden falasban, igy 3élapátfalván is ki-

alakultak a helyi népszokások, népmondák, hiedelmek. A  

falu lelkivilága mutatkozik meg a különböző szokásoknál,  

amely a bölcsőtől a koporsóig elkisérik az embert.  

A gyermek születésekor a név megválasztása több-

nyire abból adódott, hogy a születésekor kinek van a neve-

napja, vagy melyik név áll közel. Keí ztkoma tartja az uj  

szülöttet a  keresztviz alá. A komák között a tegeződő vi- 
szony megszünt, ezután magázzák egymást. A gyermek elválasz-

tása legtöbbször ugy történt, hogy az anya fokhagymával  m►~c 
vagy más ehhez hasonló anyaggal kente meg a csecsbimbót.  

A gyerekeknek egyszerü játékok jutottak. Többnyire saját  

szüleik, esetleg nagyszüleik, nagyobb testvéreik által  
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készitett játékokkal játszottak pl. rongybabával, kuko-

ricaszárból, cs;:tkából készitett figurákkal stb. Divat 

volt a kapózás /kavicsok feldobása, elkapása/ !  Vocikolás;  

%sár ból, agyagból különböző figurákat készitettek/, rongy 

labdával való játszás, bigézés, hangafaluzás. A kisgyere-

keket kivitték a mezei munkák idején a határba, nem volt 

aki ügyeljen rájuk otthon. Később bekerültek az„oskolába: 

Az iskola délelőtt, délután is volt. Sokszor segitettek a 

nagyobb gyerekek a tanitó földjének a megm , nkálásában, 
állatai legeltetésében stb. f agyon elterjedt a testi fe-

nyités: palága vagyis tenyeres, körmös, fenekes, kitér-

depeltetés stb. Az iskolában elől ültek a gazdagabb gye-

rekek, hátul a szegényebbek. A fiataloknak szinte egyetlen 

szórakozásuk a fonóházba járás, bál bolt. Itt ismerkedtek 

meg a fiatalok, na meg persze a nagyszülők is kommendál-

ták egymáshoz a párokat. Szerelmi házasság inkább csak a 

szegényeknél volt, a módosabbaknál a  föld  házasodott össze 

a földdel. Vagyis az a szólás—mondás járta, hogy: Béka bé-

kával, kanna kannával. Ezután következett a háztűznéző. 

Ha mindkét család meg van elégedve akkor megtartják a kéz-

fogót vagy eljegyzést, amikor a vőlegény bársonykendőt !  

selyem  fejkendőt  vagy rt:há5 cipőt ajándékozott a leány-

nak, a menyasszony pedig cserébe 2 fehéringet az un. jegy-

inget és vőlegényi bokrétát adott a vőlegénynek. Megkezdőd-

tek az elikészületek a lagzira. A csigacsinálásra meg-

hivták a rokonokat, ismerősöket, szomszédokat. Szokás volt/  

hogy minden meghivott 1-1 tál lisztet és tojást vitt. Amta-

A lagzira való hivogatás a lagzi előtt legalább egy héttel 

előtte történik'  amely a vőfély feladata. 	Ax 
txtlim A menyasszony 2 legjobb barátnője, 	 

itRi a mennyasszonyos házból, a vőlegényes háztól pedig 

a vőlegény 2 legjobb barátja hivogatta össze a vendégeket. 

Asztalkendő volt a karjukra kötve, a mellükre 2 nagy hossza• 

2 m—es fehér és kék vagy rózsaszin szalag volt feltüzve, 

ami a vőfélyiséget jelentette. kezükben a fiuknál nádpálca 

volt, amivel megkopogtatták az ajtófélfát és hmvogató ver-

sekkel hivták meg a vendégeket. 

Pl. ilyen versekkel: Száraz góré, latoda 

Jöjjenek a lapiba 

Kanált, villát hozzanak 

éhen ne maradjanak. 
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A lakodalom előtti este költöztették a mennyasszonyt a  
vőlegényes házba. Még a nóta is ezt mondja:  

Este viszik a mennyasszony ágyát,  
Soroglyára teszik a ládáját.  
A ládája teteji bu jábal  

Földre hajlik szthmoruságában.  
A ládája tetejével tele  

De a szive vágyik haza fele.  

A la5zis házákban már korán reggel nagy a sürgés-forgás.  
Sütnek-főznek, rendezgetik az asztalokat, lócákat az erre  

a célra vert nagy sátorban. A cigányok vidáman huzzái? jöt- 

tek a vendégek, az ajándékokat / fejkendő, edények, morvány,  
sütemény, t rósrétes, mákosrétes, paipuszka, herőce„  turós 
lángos/már előzőleg elvitték. A legtöbb lagzi 3 napig tartott•  
A lakodalmas vacsora a következőkből állott: szilvórium vagy  
törkölypálinka, csigaleves, főtt tyukhus, savanyusággal,  

töltöttkáposzta, sülthus /sertéé/ hurka, tejbekása, kalács,  

bor. A vacsora előtt a násznagy, mint "szószóló" imát mon-
dott. A vacsora alkalmával minden ételt tréfás rigmusok ki-

séretével tálaltak fel. /melléklet/  

Málnap volt a mennyasszonytánc."Eladó a men9-emizmag  

asszony!" felkiáltással a menyasszony hozzátartózója áruba  
teszi a menayasszpnyt, vagyis sorra táncoltatják, & --menny-

aaezonyt és annak aki táncol vele fizetni kell. Ezután jöh  
a felkontyolás, majd hajnalkor a "hajnalégetés", vagyis szal-

mából tüzet raktak az utcán a lagzis ház előtt és az egész  

násznép körültáncolta. A la4zik régen mindig  csak  télen voltak,  
Az egyszerű nép ritkán járt orvoshoz, kisebb betegsége-

ket ők maguk gyógyitottak, vagy elmentek a javasasszonyhoz.  

Egyszerübb gyógyitási módok: ha  a szemen árpa keletkezett,  
akkor .gy gyógyitották, hogy a beteg egyik ismerőse várat-

lanul szembeköpte a beteget / és ha az megijedt,  meggyógyult az  
árpa. vagy 3 szem árpával az illető megdörzsölte a fájós  

szemet, háromszor körülkerülte a kutat, a kutba dobta az  

árpaszemeket. A sebre mészport kapartak a ház faláról vagy  

pókhálót tettek rá. A tyukszem /népiesen tyuksege/ ellen a  
következő volt az eljárás: az illető kiment a temetőbe, ki-

választott egy~ólyan sirt, ahol kivolt már dőlve a korhadt  
fakereszt, a sirt háromszor körüljárta, a kereszttel meg-

nyomkodta a ty]kszemet, majd hárpmszor nevetlen Ajával kö- 
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körülkeritette a tyukszemet és ezt háromszor meg kellett 
idmételni, akkor tána muat el. Vagógymód: a tyukszemet 

k.tyatejvirág fehér nedvével kell megkenni és igy malik el. •  
A ,,kilisre sülthagymát, a re ima ellen kigyóhagymát, a fehér-

hátul apot gyülésre, a cinadórialaput törésre vagy gyülésre, 

gyanugy törésre a katangóré kék virágát' tették gyógyítás 
végett. Méhcsípés ellen 7 különböző fü használt, ha azzal 
megdörzsölték a csipett q  részt. Köhögésmegfázás ellen 

különböző virágok teafőzetei használtak, mondván, hogy 

füben-Pában van az orvosság. Ilyen virágok: hárdfa, bodza,  
bojtorján, kakkukfü, fodormenta, székfü, csipkebogyó stb. 

A virágok harmatvizében vagy az első hó viceében való mosdás  

szebbé tette a lányokat. Fogfájás ellen melegsó, pálinka, 
bors használt, de ha ez sem használt, akkor a kováss ki- 

P~ zta a fogójával. Állatok gyógyitására is sok gyógymód volt. 
Pl.  ha a tehén felpukkadt akkor retket adtak neki. 
Különböző szokások voltak az egyes nappal kapcsolatban: 

pl. Jjévkor legelőször férfival kell találkozni, mert akkor 
egész éveban szerencséje lesz az illetőnek,jan. 6-án viz-

keresztkor a pap megszenteli, megáldja a házakat, febr. 14-

én Bálint napkor kell megültetni a tyukot, libát, hushagyó 

kedden kell a mákot elvetni, febr. 24-én Mátyás napkor 

ha mátyás jeget talál, akkor nemsokára kitavaszodik, Sán-

dor, József, Benedek napkor tavaszodik, zsákkal hozzák a 

meleget, ápr. 24-én 'yörgy napkor szegődtek el a gazdasági 

cselédek, május 12-24 között Szervác, Pongrác, üonifás napfe-

a fagyosszentek napja, ekkor várják a tavaszi fagyokat,  

jun 8-án Medárd napján/ ha esik az eső akkor 4o napig esik 

jul 26-án szakad meg a kender töve, szept. 1 után fogják 

hizóba a disznót, nov. l-én kivilágitják a sirokat, ekkor 
vah a mindenszentek napja, dec. 13-án van Luca napja ilyen- 
kor a tyukoka t abroncsban kell etetni, mert akkor egész évben 

tojnak, dec. 29-től van a disznóölés napja, illetve ezt már 
megtezdik nov. 3o-tól András naptól, az András-napi vásár 

idejétől,a disznóhájat elteszik gyógyitásra. Ime egy csokorra 

való a különböző naptikkal kapcsolatban. 
Szokás volt még az is, hogy a fogattal való elindulás előtt 

ostorral keresztet rajzolt a paraszt a ló előtt a földr -és 

" Jézuska segits!" mondással indult csak el a messzebb utca. 
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.gyanugy ha egész kenyeret szelt meg a gazda, akkor is ke- 
resztet rajzolt először a kenyérre. Arra különösen ügyeltek„ 

hogy sarokra ne ültessék a leányt, mert akkor nem ment férj—

het, ha pedig tükröt tört össze a lány, akkor 7 évig nem 
ment férjhez. ha  pedig a sótartót kiboritptta valaki, az 

feltétlenül veszekedést hozott magával. A kihulló szempilla 

levelet jelentett.  ha  valaki véletlenül a könyökét belevágta 

valamibe az váratlan vendéget hozott.Az orrviszketés bosszu-

ságot, a végbél viszketés dicsérést, a csiklás emlegetést, 

a jobbfül csengéso jóhirt, a balfül csengése rissz hirt, 

a bal tenyér viszketése pénz kapást, a jobb tenyér viszke-

tése pénz kiadást jelentett. Május első éjszakáján a májfa 

állitás divatozott, illetve még ma is szokás a lányos házak-

nál. A legények magas fát állitottak a kiiiálasztott lány 

házánál, feldiszitették siines szalagokkal, zsebkendővel. 

Husvétkor nagyban folyt az öntözködés. A lányt a kuthoz 

vitték egy vödör vizet zuditottak rá, a szebb lányok nem 

győzték a ruhájukat váltani. A locsolkodás ára a szép piros 

vagy himes tojást és a sonka volt. A kisebb gyerekek még 
szép verset is mondtak.  Pl.  

Én kis kertész legény vagyok 

Vitágokat locsolgatok, 

agy hallottam, hogy egy kis virág el akar hervadni 

Szabad—e meglocsolni? 

Az élet befejezése sem volt egyszerü, az is sok külső 

formasággal járt. Már a nagy beteg látogatása is szinte kö 

telező a rokonok, hozzátartozók számáta, nem különben a ha- 

lottal való virrasztás. A felnőttnek /férfi/ 3tksenditenek 

a nőnek, gyereknek 2—t.A halottas házb an  letakarják a tük-

röt, megállitják az órát, egy edényben vizet tesznek a 

koporsó alá, megkezdik a nagy jajveszékelést, siratást. 

A halott mellé a koporsóba bibliát tesznek, ezenkivül vi-

rágot és legkedvesebb tárgyait. A temetést halotti tor kö-

veti. 

Jellegzetes hangsullya& és dallammal ejtik a palócok 

a szavakat. Zárt d—vel és A—val beszélnek éneklő dallammal 

Ögyanakkor sok tájszó is van  a nyelvükben, ami megkülön-

boztett a Palóc dialekt st a többitől. :Ime egy csokorra va-

ló tájszó: Apátfala=Apátfalva, aszot=gordony, Bikk=Bükk, 

culla=sok rongyos ruha, csima=káposztatorzsa, alegál=becs- 



férek, bordáscsik-csigatészta, dugás=patak elrekesztése, 

dugulás, egyvel=eggyel, egyőnk=együnk, elévan=itthoxvan, 

etéd=tied, ett=evett, estve=este, farto zsétár= menj 

arább tehén, furma=forma, fityelótya=inggallér, kihajtó, 

gyerőnk=gyerünk, gyökér=gyökér, habuckolnixa vajkóban= 

topogni a sárban, halápol=siet a munkával, hancsik=halom, 

földhányás, bátyi= háti  kosár, iz=betegség, iborka =uborka, 
itt=ivott,izék@ételmaradék, ihiny=porta, innya=inni, 

igyőnk=igy!nk, itté=itt, otté=ott, im=rögtön, jód eltörik, 

elromlik=vigyázz mert eltörik, karul=gurul, Kálmány=Kál-

mán, kusindál=néz. les, kusindáld meg, hagy pacéroznak-e 

a kacsák a kubuzban=nézd meg, hogy szaladoznak-e a kacsák 

a dobozban, kubuz=doboz, kucu=disznó, kodormány=soka t 

eső, kalastrom=klastrom, kolostor, keserő=keserű, koszoró= 

koszoru, kamora=kamara, kompér=krumpli, ku . jturhá z=krltur-

ház, kinyér=kehyér, kompéros=krumplilámgos, kimma=kevés, 

csepp, kocik= sárból készitett kis padka, lóca, láz= 

madárijesztő, lejint=olyan mint, lotyó=f őzelék/tök/, 

level=levél, levi-leve, makuka=napraforgómag, mezgerel= 

szüret, behordás után a szőlőben szántóföldön keresgél 

otthagyott fürtök, kukoricacsövek, krumpli után, mucus 

nyul, meszot=meredt paprikáskrumpli, Mikónyi ment=Mikóék-

hoz ment, / a -nyi toldalék más szóhón is hozzájárulhat/, 

mikófala=Mikófalva, nől=nő, pár=kováez, pacéroz=szalad, 

pártüz=parázstüz, puhár=pohár, pad=padlás, permeszt=per-

metoz, pectej=a borjutás utáni ten, picsog=sirdogál, 

pisákol=pislákol a tüz, pipite=a tyuk nyelvén keletkezett 

bőrkeményedés, rátó=cserépedény Ynagy/, sinkózik=csusz-

kál a jegen, szátyva=szövőszék, szuli'zsák#vett/bolti/zsák 

szemet=szemét, szeker=szekér,savanyó=aavanyu, tő=tü, 

tól=tó, tehen=tehén, toju=toll, tyükör=tükör, tócsé=tócsa, 

végi=vége, vízvel=vinzzel, zibol=össze-visszadobál. 

Természetesen még nagyon sok helyi népi szokást, hi-

edelmet, babonát, tájszót lehetne leinni, de ez a csokor-

ravaló is  mutatja  a bélapátfalvi és környékbeli nép éle-

tét és lelkivilágát. 

_ = = + + + = _ = 



Tréfád rigmusok 	szokAsok  

Buzogánykikérés a menyasszonyos  hiz ~iál  
1.  

Örülök, hogy látom friss jó egészségét  
R királyi háznak lelki békességét,  
Wivánom mindenben állandó szépségét,  

Át szabad-e lépni háznak küszöbét?  
2.  

L háznak násznagya van-e egészségben  

i:nnek sz'sz( l r, ja kivált békességben?  

Vőlegényünk párja tataroa énségben,  
Vannak-e mindnyájan friss jA egészségben?  

3.  

De nevezetes háznak gazdája,  
És az életpárja, kedves gazdaasszonya,  

Házasságra v úla s ze r'eiires  lúny4 , 

EgésvaAaben van-0  teste a]kotm'nya?  

Menyasszony kikérés az eskav6ra  

S zerencsés jA napot adjon az Uristen,  
Hála, homy e napva felvirradtunk épen,  
Megjatt már az inti m*mzatjuknak,  

Oltárhoz kell lépni, mint szép menyasszonynak.  

R járatban jattunk tehát a hajlékban,  

Fogy Alvezessiik 6t az Isten hAzába,  
azért kérjük a ke'1vos sz'ilőket a  
Hogy eresszék utra kedves szillntt.iükat.  

Huzogánv kikérése a  násznamyt'l  

Docs'natot kérünk ezen bátor bejnvetelünkért  

Mivel a mi násznagy urunk kiildiitt  

Köv.tei vagyunk, mint Nóé a bárkából,  

Kibocsátott egy hollót a vizizön után,  

De dög testre talált és vissza nem tért.  

Ismét kibocsátott egy galambot  

zöld olajfa ágakkal tért vissza a bá rkAba,  

`ui is azért kérnénk nászaagy uramékat  
~,►i is illendő ajándékkal mehetnénk vissza  
'éke frigyjelét megvihetnénk  

mi  násznagy uraméknak és vőlegényünknek.  



Menyasszonyos háztól elindritiilás előtt  

Nem célom az nekem, hogy itt maradjak 

Mint NÓé hollói eledelt hol kapjak  
Hanem gyorsasággal visszaforduljak 

int az Ur oltalmába jó szülők  
Itt hagylak mert nyertünk egy szüzet  
Hosszas beszédünkre bár előljáróink  
Által adták a kezünkbe.  

1iiváltképpen a ui friss vőlegényünket  

Csak menjünk vele egész készülettel. 

Viselvén magukat illő becslettel 
menyasszonykikérés a násznagytól  

I3ocssinatot kérünk ezen bátor bejövetelünkért  
Mivel Ami  vőlegényünk elöljárói is küldött 
Követei  varunk azt a galambot, amelyet a mai napon  
ária  I,lagdolna szent templomában a vőlegénnyel együve 

kitettünk, de mégis ő azzal be nem elégszik, 
42t kivánja, hogy a maga hajlékában akarja 

Beplántálni násznagyurain k ha kedveskednének átengedni. 

NásznGev kikérés  

SzerPncsás jó napot kivAnok ezeknek  
e házat lakik ?ni nci  

-Orizetlen ne legyen rajtatok- istennek.  
ige legyelek rabjai szerencsétlenségnek  
des  jó uraim elérkeztünk irnm'r 

"6akaratnak o? vi tA1 érp már adják  

6 kezünkbe hát ajándékunkat,  
Mint nvert példányt vihessük azokat. 

14e tartóztassák fel a mi hosszu u  tuk101  t  
Nogv  feltalálhassuk a királyi házunkat. 
Induljunk immár utánuk csendesen 
°-ert mi is menni fogunk igen csendesen 

kordas$on az utban az dr szerencsésen  
Szerencsés jó é.jszakdt adjon az uristen.  

4,szt alterités  
Látjtá'k uraim asztalt teritettem,  

:iok ennivalóhoz mindent készitettem. 

~Céssel, tányérral, villával, kanállal fel 

vagyon ékitve, jöbnek az ételek, rögtön mind sorjr3ban 
Lz a sok vendégség nem ül itt hiában.  



- 87 -  

ye nehogy az asz talon az étel meghüljön,  
Is felmelegitése dologba ker:ljön,  
Tessenek hát  mindnyájan  az asztalhoz telepedni,  

Í4isz a muzsikusnak is meg kell tele'edni.  

méltó hogy itt az öröm terjedjen,  
ételben, italban testük részt vegyen.  
De ne féljen senki, hogy csömört fog enni,  
Liz itt a gyomrát meg nem terhelheti.  
pfélyek érkeztek hires Perzsiából  
követeket küldöttek utánuk Szittyából.  
Utánam érkeznek a megterhelt tevéim,  

"`ajd előkerülnek a pompás étkeim.  

Első tál étel a bagolynyerités, utána jön a kemencenyögés,  

Csirkeorditás, borjuköhögés, végre érkezik az üres koesizörgée.  

Egy öreg sündiaznó 1éezen bepácolta, betaaos bolha lesz 9  nyársr9  
felhuzva.  

Sült pecsen"e helyett lesz a fejszef oka ,  
Háromszáz esztendős kereknek az 17+gva.  

jer" osztás hus lészen avas szalonnával, 

kifőtt kakas combja rizskásával.  

Ez  a magyaroknak hires eledelük,  
Ide hozzuk, jóizüen meg is esszük.  
Kész>il nek az étkek. síit-főz a szakácsné,  

J61 ért ez mindenhez, .jobban mint a papné.  

A jó ételeket is kitudja kavargatni,  

De a boros kancsót is tudja tiajtoaatni.  
Szentháromság isten segits minket erre,  
Hogy a mulatsaunknak j'l menjen végére  
kost már nem tréfálok, mainak a konyhára,  
A  sok j' iziiek drága illatára  
Majd mogjelanek én mindnyájuk létára,  

u,ajd visszajöv^k karácson- ,  napjára.  

kevpa beköszöntő  
Érdemes vendégek nem ütesen jöttem,  
Étellel 

 

terhelve mind a két kezem.  
De mielőtt hozzánvulnának a kanálhoz, 

'uzgA szivvel adjunk hálát az urhoz. 

De hoav itten hosszast ne papoljak,  
A forró táltól sebeket ne kapjak,  

Vegyék el a kezemből ezt a forró tálat, 

l~~ert tovább az ujjam mar nem állja.  
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Hétam 	vagy busz legény vagyon  
azoknak is  a  kezét siti nagyon.  
.tt a leves melyet adott jh hus,  
Azért a szive ne le aven senkinek se bus.  
Nosza muzsikusok h:a_ szóljon a ritmus,  
.ezzel dicsértesséke jézus grisztus.  

Káposztabevitel  

Paradicsomkertből az imént érkezt ,,m,  
l.~Ply gyönyöri kertnek gyümölcséből ettem.  

i+►ivel ottan sokáig kertészkedtem,  
szép fejne ksiposztát bőven termesztettem.  
Szép Ma,yarorszógnak nagy részét be jértam,  

Ilyen káposztafélét keveset talsáltaii.  
Annyit mondhatok, amerre csak j+'rtam,  

,Aindenki dicsérte, fdlemmel hallottam.  
De mostmsir nem dicsérem tovibb,  
l'ei.váatam 2 oldalszalonnát.  
Tizenkét disznvnek eleiét, h4tu1. t,  
Meresse meg benne neszuram a farkát,  

Sült peccenve vital  

Pecsenyét is hoztam, mégpedig tibbfélét,  
Köszöni ljék ki a kés élét. ideg ne csonkitsa a tAnyérja szélét.  

Nincsen pórja ételek közt e a szilt pecsenyének,,aely vidámságot okoz aa  
csapáink mért voltak oly vének? 	elmének.  

,,e rt mindig borral és pecsenyével éltek.  
i'egyék uraim, vegyék el a kezemből, jó nagy darabot vegyenek ebből,  
Bort igyon rá aki eszik ebből, aki nem eszik nagy foga nő ettől.  
Paprikás hus bevitel  
Ismét megérkeztem uraim sokára,  
De  merem állitani nem jártam hiába. 
Olyan jó ételt hoztam valójában 

Első étel az étkek smrában. 

ezen  eledelért nagy próbA t is  tettem,  
Szilaj bikáival két nap verekedtem.  

kicsiben mult, hogy a fogam ott nem felejtettem, 
He oJa se neki, csakhogy legyőzhettem. 

Az aztLin az  étel, magyaroknak való,  
(jö  thös németeknek torkán akad a jó.  
Reginics ugye öcsém Pista, 

~ ki ebből eszik nem lesz biliglista. 
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Kivel hogy nincs több ilyen hires étel, 

magyarnak vizet inni vétek. 

Murka vagy tejbekása bevitele  
H i uraim hallották a torkom ki'1t'at? 
Ay verebek  mind  el akertbk tőlem wzrdni tólrs A hurkát /vagy kási't/. 
r Z A^ vitéz karom nem 'ng°'1 te iaA, 

az urak elejbe he1 •r'zt'. 
Sfi 1  t téRzta feladÁse  
Hoztam én tészt'hAt igen jh 9r, temPnvt, 
Nincs ebben nem ánis, Rem luuRtÁr, aem k^ménv. 
Porhenv', jóiz;i s éppen nem kemény, 
Aki  ebből  eszik,  nem bántja a köszvény. 
Borfoled4s 
Szivvidámitásra Isten a bort acte, 
amint zsoltárjában Szent 	megirte. 
Gazdóm in horda j4 t velem kifuratta, 
Tele kancsó boreit velem felhozatta. 

Emeljf±k a kancsót, köszöntsek a EazdAt, 
Isten tartsa őt ;:;eg s áldja minden dolgát. 
Huzd rt4, Bansi kom4m az ő vig nótáját, 
Hogy jbrjuk aZ  mi is az ő kedves tsincAt. 

Menyasszony bucsuztatás  

Hajnali szép csillag  tündöklő fénvességs, 
▪ királyi virtusság ékeskedő szépség, 
Kinek ajkára kiömlött fén vesaég, 
Kivánom Istentől legyen csendesség. 

N kir41,►i húzhoz felgvilt szolamitAs, 
Engedelmet kérnék, ha lenne hallgatás. 
Eyerekek ott hétrá szűnjön a suttogás, 
'ég itt röviden #olvik a bucsuztatás. 

Jaj miként inditsam szhlAsra ajkaim, 
rert 14tom az égnek már lobog' fókkv 4 im. 
Jelen vagytok e már kivált virágaim, 
helyékkel örömmel szAmlAltam napjaim. 

amióta Isten a világra hozott 
Erős 6s bl  cs karral mindeddig hordozott. 
ely szerencse, hogy életemre vigyAzott, 
ert egy hitventdrasel mega,iánaékozott. 



Istenem tenéked adok  hálaadást  
Locsáss egeidből mindkettőnkre áldást, 
féked tehessük a szivbeli fogadást 
boldogul élhessük a végső számadást. 

He mostmár veletek én nem lehetek, 
Hogy el ne bucsuzzak, abba sem mehetek.  
Tehát mig beszélek reám figyeljetek,  
Éntőlem valót mindnyájan vegyetek.  

Vajda hegedűjének álljon meg zenkése, 
Sarkankyu ha van, szűnjön meg pengése.  
Lucsuzásaimna# most lészen kezdése,  
Legyünk hát csendben, még lészen végzése. 

Aházban gyűlt vendégek csendes békességben 
dja meg az Isten kivánt békességben.  

zigymás iránt való igaz szeretettel, 
Istennek, embernek tetsző szép élettel.  

elsőben is atyám szám hozzád forditom, 
Bucsuzá beszédem zokogva inditom t  
zivem°t a  szive'idel egvlsvé szormtom,  

I¢-- A sziv.•Tet vai Amenn"ire u.iitom.  

höaznettei veszem a Te i6eaodat,  
tozz'm megmutatad atyai voltodat.  
rkelneveléec.r - t, ' nbleatásomat,  

■l nem vetettél enem mint lán»odat.  

Szenteknek atvja a te vénségedet  
4.0moli tqa érte a Te vénségedet,  
Llet csomnjAba kösse éltedet,  
2,z én ^rqimömre 6h-atom ezeket.  

TTSv száll. inn tereád a7 ur áldása,  
Mint 61-161.  esdnek lehallása.  
Széles e világon ne lehessen másnak  
soha viu keüvednei ne leaven bomlása.  

étére fordits k'nilves szemedet  
Kedves .ió atvádnak mim 	ad oda kezedet,  
A,edves édes Atyám a te h;ioé'edet  
Fizesse meo az  Tsten csókol meri most érte.  

redves szülőanvám ho99ád fordulok már,  
Tridnm ezived tőlem bucsuzást vár.  
Letett hitem Vled mindjárt elvár,  
rivánnm életedben ne érien semmi kár.  

Add ide kezedet siró könnyeimmel,  
Redd öntöm rá ie 1  d.t i  Qaz Arze1 emmel .  

~ annv; + da ikAl  t,ál  , ki ®nnvi + a - envad+41 ,  

Alen  k^*'oml ¢ ennem felnavol+él .  

~ Qmn +a +t Rd 11^77A m  naav A., Rre+pt.p+P,CIP,;  
ear,k nem  ^n+ottsarl anyai e2i vízcie  t.  
I-4 Pm ki  máltad á.rtP*n Aemm4  kc1i1 +gPr, 
aAl[ szLik4Apeimben geOl t.Pl+i+l .  

F► to An i  r4n+a, val h i6Q40^d4 -^+  

~ ngtecawmR  knrou7i claikálk^dAa^dAr+  

Nd  i nn A7 TAten mennvekhP *±  

,~1é1 +6 hé:-.4-  
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Vág+Pre fnrcli +g könnvee s7AmedP+ 
xeüves .i ó anv,4dnnk ad oda ke ,,edP+, 
kedvea Pdesanvám a te huaá0P,l1P.+ 
Fi "P.AqP. mAa a-  Tq+en nsnle.^ld  we most ért'. 

Kedves testvéreim álliatok előmhpn 
Mert ke9P,rvP,v könnyek Aradnak razptnemben. 
Ma.innem e1 Á inlok bágyadt razivembe*► 

A zArt +es +vér'i ro nRak me aenaed ie tek. 

1i a i de nincs  it  tennem. elválok tál e+ek, 
azért testvéreim csak megengedjetek, 
►*em tudom mártok erre tálbál veletek, 
Végkénnen engem el ne feledjetek. 

amennyi vi " van  a Tisza erében, 
,,mennvi virág van a vilák kertjében, 
Ahán„  rózsa nvilik a flóra kertiében, 
Annyi áldás s 7411.ion az (5 szent fejére. e. 

kedves leánybarátaim kik idáig voltatok, 
Könnyes szemmel nézek most tereitek, 
*;e fepjon -a;a'atok cemml f4leLeel!. KaA170, %a i Ámul [Fi i 	<3 «($161!  z3osl'+ok. 

+J 7.' -flenfrae min+ ft4 leinna m11  R ♦e±+Ok  ‚11j  
;4 4 v61 mi_n+ belül vel P +ek ' 4+01 040n. 
..zerelmeR társsal olvannal q°Q1g4l is n, 
-kibe gzi-retek öröme+ txl1 ál ion. 

'temea azé„  társassia, kik i. '9e avul +Qt+Ak, 
nuemet min+ méltatlant mess nem vetetettek, 

"anew lakodalmi tiRz+elgés+ vetettek, 
p., TTT+ 

"ágznanv uraznék Qnk szives fáradás;fitok, 
Köszönöm értem tett Sok fáradságtok, 

Tovább vig moll a+ást, ke11% vigs4¢ot, 
>~ serea.ez mutassatok nválassáazot. 

Nyngzolyóasszonvai.nk, nvogz^lv6 lánvai_nk, 
Fáradságotokért kivánom .ézus drága seheibyl 
+rrt;ink ki.folvt Vére 
Legven a lelkünk vbltgáoának here . 

:Aljatok elémbe sok hires leadnvek, 
akik a személyemet avakran s7em141tétek, 
•+:iándékha nekem hajfonót vettetek, 
Sa.inál_iátok. boóty nem lettein a tiétek. 

MAr .16 egésgségben itt hagylak titeket, 
A+ Vr áldása  tartson  benneteket. 
Vioasztal.ia a  ti  bágvad+ szíve teket. 
biár megyek. kisérem a» én kedvesemet. 72nr / 

n o  

legyen nektek az Ts tene tek. 
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VI. 

BÉLAJA TFALVA A KAPITALIZMUS KIALAKULÁSA KORÁBAN 

A d alizmus hatalmi rendszerének a 7o-es évek második 

felében bekövetkezett megszilárdulása után Magyarország 

életében aránylag nyugalom következett be. A viszonylagos 

nyugalom idejében a termalőerőt gyorsan fejlődtek, egyre 

erősödött a kapitalizmus, kialakult a maxxximi monopol-

kapitalizmus, majd az imperializmus korszaka. Az ország-

gyülés több olyan törvényt hozott, amely elősegitette a 

tőOés fejlődést. Igy pl. a vasutvonalak épitésére hozott 

törvény /1881:XLV, XLVI, 1882 XLVI. tsi/, modernizálták a 

pénzügyet /1883 XLIII, XLIV/, a hazai ipar állami kedvez-

ményeiről is hoztak törvényeket /1881 XLIV tc/, és meg-

jelent az 1884 /XVII.tc/ ipartörvény is. /207/ 

Bélapátfalván -amely 1871-ig mezőváros volt-

is egyre jobban fejlődött a kapitalizmus. Az ipar terü-

letén uj létesitmények jöttek létre. A kőedénygyárról már 

részletesen irt Vahot Imre is a XIX. sz . középén. 

A bélapátfalvi káedényKyár kialakulása és bérlői 

A gyár, amely az apátsági templom tőszomszédsá-

gában épült fel, eleinte csak vergődötté nagyobb eredményt 
nem tudott elérni. Egymást váltották a bérlők./ Hüttner 

József, Aue József, Földváry Lajos és Sándor/, de áeért 

már termékeivel eredményt ért el. 1843-bar ön létre a gyái 

Első bérlője: Hüttner József, aki herceg Breczenheim Fer-

dinánd költségén tanulta Morva,- és Csehországban a por-

celán és kőedénygyártást. Csekély anyagi befektetéssel ki-
vánt kőedénygyárat létrehozni és bár csekély bért fizetett 

az egri szemináriumnak, mégis anyagilag csődbe jutott *  és 

az árendából biróilag kiutasították. Egyideig a szeminá-

rium folytatta a kőedénygyártást saját költségén , de nem 

értek el sikert. Majd 1847-ben Aue József bécsi lakos vst 
vette át a gyárat haszonbérbe 12 évre nagy igéretek mái-t 

mellett. Évente 500 pft haszonbért fizetett. 2000 pft 

kölcsönt vett fel, de 1850-ben belebukott a vállalkozásban, 
1850-től 1866-ig Földváry Lajos és Sándor lett a bérlő. 



Aue 900 pft tartozását kifizették, uj szerződéssel 12 év-

re vették bérbe a  gyárat.  Ekkor fellendült a termelés. 

Hüttner és A .éhidejében jóformán nem volt gyári épület, 

hanem volt papirgyár épületéhez ragasztották egy rossz 

égetőkemencét és időnként 3-4 korong dolgozott egy rossz 

malommal. De a Földváry-testbérek hpzzáfogtak az épit-

kezéshez. Mivel  a völgyben a templom előtt a vadvizek miatt 

nem lehetett építkezni, ezért a hegyen a templom mellett 

épitkeztek. Épitettek egy nagy égetőházat 2 égetőkemencéve -

vel, egy festő és két berakószobával körülvéve faszinnel, 

egy különálló még nagyobb égetőkemencét, egy berakószobá-

val, még egy festő és korongszobát, egy iszapházat, egy 

anyagszáritót, három egymásbanyiló korongtermet két igaz-

ga tói szobával. A hegyoldalban három malmot kavaró és 

törő malmokká alakítottak át. A községben -Apátfalván -

az eddigi bérlői lakást, amely csak 1 szobás volt, való-

ságos pari lakká építtette ki 5 szobás, konyhás, két rak-
tárral, nagy istállóval és szinnel, 

Földváryék -akik 185o-W66 között voltak a bér-

lők - .tán 1867-től a felvidéki gyárak egyik ismert kerá-

mikusa Dubrovszky Sándor és családja lett a bérlő. A sz á-

za d tolsó évtizedeitől egymást követik a bérlők, Remé-

nyik Béla után Nagy Zsigmond és Ferenc kerül Apátfalvára '  

akik a millene1mi években egy időre felvirágoztatják a 

gyárat. ,.'tántik )zv. Schöpflin Armandné következett 1905-

től 1910-ig, majd a Pruzsinszky-család. Az első világ-

háboru után részvénytársasági alapon szervezték ujjá 
az üzemet " Első Bélapátfalvai Kőedénygyár RT" cinien, de 

a z általános pénzromlás következtében nem vált élet-

képessé, annak ellenére, hogy éveken keresztül az Egyház- 
megyei Takarékpénztár nagyobb beruházásokat hajtott végre. 
De a technikai fejlesztésre forditott összegek mégsem se-

gotették és 1927-ben, "hogy az egri papnevelő intézetnek 

ne kelljen a bérlőkkel vesződnie" elhatármzták a gyár le-

bontását, /200;6. De 1927-ben a gyárat átvettam a kisvárdai 

Ferencz Agoston kályhásmester, aki szent szobrokat, pipát 

stb. gyártott. Ezért elnevezték ezt a gyárat pipagyárnak. 
a tulajdonost pedig pipagyárosnak. De tulajdonképpeni a 

kőedénygyár valójában 1927-ben szünt meg. Élő tanu, Du-
daskó Pál, ribbbantotta fel a 40 m magas gyárkém#ényt. A 

tégláját széthordták, a mai pékség épül
ete  is a gyár 



1Jélapátfalyi kőedénygyár. 

A bélapátfalvi kőedénygyár terméke,._._ 

nélapátfalvi kőedénygyár az 1920-as évekből, előtérben az 

apátsági templommal 



tégláiból valók. 7, -07. 

A kőedény gyártása 

A gyártáshoz a z anyagokat különféle helyekről 

szállitották ide, az agyagot a mai. gyári tótól balra lévő 

agyagbányából, eleinte 4 bányász bányászta és a helybeliek 

fHvarozták a gyárhoz. Ezt azgyagot a jósafüri fehér-
homokkal keverték különösen 4/4 agyaghoz 3/4 efféle ho-

mok. Ennek a homoknak ide fuvarozása a nagy távolság és 

mennyiség miatt sokba került. A tüzifa ölét 4 váltó f o-

rintért fuvarozták a gyárhoz. Hamuzsir a vidékről, simi-

tó miniumot és különféle festéket Pestről szállitották. 

1854-ben 14 koronggal müködött kb. 70.000 vft volt az 

évenkénti brutto készitménye, mely jó és szép minőségű 

is volt. Az 185o-es években a következőket gyártották: 

tányérok /ára 4-9 kr/, gömbölyü sima tálak /16-34 kr/, 

domboru tála k /14-38 kr/, saláta,- és csemegetálak 

;d 12-38 kr/, négyszögü tálak / 12-4o kr/, mártáscsészék 
erős tálcával /6-34 kr/, kerek levesestál födéllel és 

fülekkel /18-1,3 kor/ t  domboru adag/porció/tálak /7-lo kry 

kerek tálak fülekkel /12-46 kr/, sótartó 2 ággal és 3 láb 
bal /7-lo kr/, tojástartó /4-6 kr/, leveses csészék 

/5-13 kr/, kávés csésze /6-ko kr/, kávés vagy tejes kanna 

/8-24/, c korszelence /10-22/, mosdótál kanna /34-kr -1Ft/ 
mosdótálca /28-kr-2 Ft/, asztali iróeszkök / 22-4o kr/, 

irodai iróseszköz tálcával /32-44 kr/, virágtartó aljával 

/18-40 kr/, vizkorsó /15-kr-1 Ft/ e  éthordó szilke /l4-3o k 

szilkefedők /4-11/ dmhánytartó /22-5o kr/, szappanozó 

medence /8-16 kr/, éjjeli edények /28-36 kr/. /21/. 

A gyártás szerény keretek között folyt. Ezzel 

kapcso ; atban vallja Pruzsinszky a későbbi bérlő, hogy 

" földes ócska hely volt. Minden rozoga vo._t. A kemencé-

ket emeletesre épitetteT. A  felső  kamarában még téglát is 

tudtam égetni, 1000 darabot". /' /. 

Durzó Géza, aki szintén a gyárban dolgozott 

mint festő, igy vallott:" Pruzsinszkyék felgyujtották a 
gyárat és a biztositási összegből ujjá, kprszerüvé épit-

tették. Megemelték a tetőket. Hajtómotort kaptak az állam-

tól. Eddig a korongokat a források energiája hajtotta. 

Ezután mindent géppel hajtottak..." 2231 



D daskó Pál, akit még a nagy apja hozott a gyárbaPestről  

korongosnak, a nagyapja pedlyg 1870 óta formaöntő volt, a  

gyártás folyamatát a következőképpen mondta el: Az agyagot  

helyből bányászták a Pagytótól balra az első dombnál. De  

szállitották Gömörből, Tapolcáról is. homokot egy iommati  

budai Anyából hoztak. Az agyagot megszáritották, fa-

kalapáccsal összetörték, feláztatták és egy favályun át  

folydogáltatták, hogy a vasas anyagot belőle leülepítsék.  

Ezután következett a kigőzőlés, a felesleges viz, nedves-

ség elpárologtatása, Amikor ez is megvolt, a massza- 

készítők puttonyokban a korongoláshoz hordták. A masszát  

a korongosok még átgyurták. Az elkészitett nyersár*t meg-

száritották, utána következett az első égetés, a mázolás :  

a festés és a második égetés. Ha  aranyozás is vplt, akkor  

harmadszor is égették. Erre mondták azt, hogy "mufli"/;'14+/  

A gyár központjában volt a körkemence, ettől  

keletre mázolószoba, 1 raktár, 2 iroda, délre festöde,  

nyugatra 2 raktár, 1 korongszoba, 1 gépház és 1 áztató  
állott. Bizonyos f oi : munkamegosztás már a kezdetben is  

volt. t4int pl, a massza minkás ai, a malmokban dolgozók,  

a korongosok, formázók, égetők, festők. Ez az apátfalvi  
gyárban eleinte még ennyire nem különült el az alacsony  
létszám miatt. /215/.  

A gyártmányon rajta volt a gyár jegye is. A  
gyár legkorábbi jegye: Apátfalván 6,5 mm magasságu  
antiq .~a betükből volt irva. Megtalálható az első készit-
mény az egri Dobó István muzeumban /tlrsz 56.32/ tinta-

tartón / és a szerző talajdonában egy tányéron/. Apát-
falva 5 mm antiqua, Apátfalva 2 mm antiqua betükkel.  
Ilyen található szintén a Dőbó István m azei;mban és  
magánszemélyeknél./246/. Földváry Apátfalván, majd a XIX.  
század végén Apátfalva Nagy Zs & F., illetve körben irott 

 

Bélapátfalva, a XX. század elején körben irott B. Apátfal  
va, 1908-ban B.APÁTFALVA, majd 1910-től PRUZSINSZKY alatta 

 

BÉLAPÁTFALVA felitatok voltak a készitményeken. /217/.  

Eleinte kék szinü volt a diszités, bécsi hatásra  
/ Wiener Ranftl Muster!,  a zöld diszités már hazai ere-
detü, de ebből kevés maradt fenn, mert nem volt kedvelt  
szin. morvaországban gyártották a födeles leveses csészét 

 



és leveses tányért kék apróvirág diszitéssel. hazai gyá-

raink is átvették ezt a diszitést. A szirmok között a 

piros és a levelekben a zöld szint is megtaláljuk. Az 

innen Apátfalvára került festők itt is elterjesztették. 

Az edények olcsóbbak voltak, mint a porcelánok, és igy 

nagy mértékben vásárolták azt az egyszerü emberek, 

főleg a parasztok. Ebből minta látható a Dobó Idtván 

muzeumban. Már több mint valószinü, hogy 1848 előtt is 

készültek kézifestésü edények itt. /213/. 

A termékek értékesitése  

Már Vahot Imre is emliti, hogy az edények jó-

minőségüek és megvan az árértéke /preisszwürdig/ is. 

Pestre vittek sok árut Weiler és Fröhlich porcelán-

kereskedőhöz évente 35.000-40.000 vft árban. Egerbe 

Schir Antalhoz, ki ezeket a gyártmányokat elvitti a 

debreceni vásárokba, Miskolcra Koós Mártonnak, gyöngyös-

re Hra .n Márknak, Kolozsvárra Tauffer r'erencnek. A nagy-

tételben vevők 15%-os árengedményt kaptak a gyárban, de 

a szállitási költséget a vevő viselte. /219/. Igen nagy 

mértékben vásárolták a helyi és környékbeli falvak lako-

dain kivül a gyár iparcikkeit a Matyóföldön, a Galga 

környékén, a Tiszavidéken is, Ugyanis ezekkel diszitették 

a "tiszta szobá"-kat, a konyhák falait, butorait /sLhaó-

tot/, edénytartót, de ajándékozásra, étkezéshez és ren-

deltetésüknek megfelelően /pl tintatartó/ használták. xia 
/22n / . 

A gyár készitményeinek elterjedését elősegitette az 

a tény is, hogy a gyár résztvett az 1846-i III. Iparmü-

kiállitáson. Ezt az Iparegyesület szervezte. a :4 emzeti 

Muzeum épületében, amelynek az épitése már ekko r  begeje-

zés alatt állott. Az emeleti rész 14 termében 506 kiálli4 

tó vettrészt gyártmányaikkal. A Hetilap nevü ujság fel-

hivással fordult a gyárakhoz i iállitás végett. Dankó 

János az Egri Papnövelde gazdasági igazgatója bejelentett -

te az apátfalvi kőedénygyár részvételét. Fel is sorolta, 

hogy milyen darabokkal: leveses csésze födeles kék sze 



géllyel, leveses födeles csésze apró kék virággal, le-

veses tányér kék szegéllyel, leveses tányér zöld szegéi y 

lyel, leveses tányér apró kék virágokkal, nagyobb gyü-

mölcsös tányérok, Kisebb gyümölcsös tányérok, virágcse-

rép kettő, két alsó vizfelfogó csészével. 
Az apátfalvi gyár termékei felkeltették a 

birálók érdeklődését és sommázva és más nagymultú gyárak 

tárgyaival összehasonlitva jónak taz'i,tartétták,4de 

dijazásban nem részesültek, /221/, 

Nagy Zsigmond és Ferenc idejében felvirágzott 

a gyár és termékei már külföldön is megjelentek .  Népies 
tárgyaik az 1896-os budapesti, majd az 1900-as párizsi !  

1904-es St. louisi és az 1905-ös liégi nemzetközi kiálli-

táson is résztvettek és elismerést szereztek. De  jelentős  

mennyiséget széllitottak a balkáni országokba, sőt kisebb 

mennyiségben még a tengerentulra, Amerikába is. /222/. 

Megjegyezni kivánom, hogy napjainkb an  ujból fel-

kapott lett a régi apátfalvi keménycserépgyár termékei-

nek a kereslete, felvásárlása, ami nemcsak a magyarok, 

de a külföldiek /németek, ameriYlOiak stb,/ részéről is 

megmutatkozik. 

Stilusirányzatok  a bélapátfalvi kam$rá keménycserépgyár  

edényeinek a festésében  

A gyártott edények diszitését vizsgálva még 

bizonyos stilusbeli irányzatok is kialakultak az egyes 

korszakokban. Az első ilyen szakasz a gyár megalakulásá-

tól az 5o-es évek elejéig tartott. A szabadságharc előt-

ti kor lényegében a biedermeier stílust tükrözi. 3ár 

egységes képe már felbomlott, de megtalálható az egyes 

edényféleségeken a reformkor jellegtetes diszitésé mód-

ját, a méz alatti kobaltkék szalagszerü diszitést, a 

bécsi mintára. Ez tukajdonképpen a népi formák és a gyári 

diszitmények összehangolása. 
A másik diszitési stiiLson már a reneszánsz, illet-

ve a barokk hatás érződik eklektikusan a reliefszerü 

plasztikai diszitéssel. Ebben az időszakb an  már disztár-

gyakat is készítenek pl, fonott kosárkát. Mivel a kül-

földi porcelánok /cseh, osztrák/ behozatala gazdasági 

versennyel járt, igy a gyártmányokat módositani kellett. 
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A szineket a kompozícióval variálták, azokat a mintákat 

kezdték meghonositani, amelyeket külföldön alkalmaztak 

pl. a meisseni gyár tulipános csokrát.Jellegzetes volt a 

tulipán és rózsa :tilts/alarm stilizálása, amely az alap-
kompoziciót adta, Valamint szőlőleveles-indás motivumok-

ból és ágakból alakitott füzérszerü diszités. De ked-

velték az apró elszórt virágokat és leveleket is. A cso-

korkompozició kialakulásával és elterjedésével megterem-

tődött a 5. stilus az un. "apátfalvi stilus", amely 
hatással vo,t a környező gyárak /miskolci, hollóházi/ 

müvészeti formavilágának is a kialakitására. Igen muta-

tós és harmónikus volt a világos purpurszinü rózsa, a 

kék szirmu margaréta virág, zöld levelekkel és sárgás-

piros bimbókkal és fürtökkel. 

Majd a későbbi évtizedekben a kevert 4. sti-

lás alakult ki, amikor a kompozició csak egyes részletek-

ben él tovább. Különösen a tányérpk diszitését változtat-

ták gyakran. Pl a kompoziciót -amely állt egy nagyobb ró-

zsából körülötte 2 kidebb virággal, 4ózsa purpurszinü a 

kisebb virágok kékek vagy sárgák, pirosak - zöld levelek 

foglják össze. Vagy egy másit változat: a 2 virágot körül 

fogó zöldleveles ágak között erősen stilizált madár van, 

a tányér szélén pedig csikok vannak. De van a minták kö-

zött szőlőfürt levelekkel, ágakkal, bimbókkal stb. A 

tányér okat, tárgyakat kézzel, később sablonok segitségé-

vel festették. Később feliratok is megjelentek pl. a tu-

lajdonos neve /ha megrendelésre készült!, évsfzám, Éljen 

a haza!, Éljen Kossuth !, Miatyánk első sora, vagyer 
keresztnevek pl kitel, Julis, stb felirattal. /223 /. 

A gyár m nkásai  

.elmerül a kérdés, hogy hova lehetne ezeket a ké-

szítményeket sorolni, főleg a gyár első időszakában ké-

szülteket, a népmüvészethez-e vagy az iparmüvészethez-e? 

Nézzük meg, hogy kik lehettek azok a munkások, valóságos 

művészek, aki{ ebben a mezővároskában /1871-ig/ a Bélkő 

tövében létrehozták e gyönyörü alkotásokat? Már Vahot 

megemliti, hogy 14 korongnál Ugy anannyi "gyárnok", 

6 festővel, 1 fénymázolóval /glazirer/, 6 égetővel 

egyéb m inkással, összesen 40 s néhány emberrel dolgozik 

a gyár "jó fizetés mellett". A gyár munkásai külföldiek, 

mindössze 6-7 magyar v  
an köztük /1854_ beM/ 



- i (_ l.,  - 

Foglalkoztatott még a gyár un. egy "könyvvivőt" vagyis 

könyvelőt, amely minőségben Sükey Károly iró is müködött. 

A könyvelőn kivül egy m.nkaigazgatót és egy "raktárnokot" 

is alkalmaztak., /C2 4/. 
A gyár első bérlője, de egyben dolgozója is, aki 

nek a nevét tudjuk: Hüttner József. A másik név ebből a 

korból: Heisz Antal, mindketten származási helység nélkül 

vannak feltüntetve a bélapátfalvi rk. egyház plébániájá-

nak anyakönyvében. Nevük mellett ennyi van: " porcelán-

gyárosok". Ideid Antal "porcelángyáros legény" 1844-ben /! 
már Apátfalván köt házasságot. r Kremzaniból származott. 
Ebben az évben dolgozott a gyárban Jákob Schráb, aki a 
morvaországi Inaimból került Apátfalvára. Dániel József 

is ekkor került a gyátba, aki egyik legkiválóbb festő 

volt. »'eltételezhetően Dániel nemcsak hazai származásu, 

de hazai iskolázottságu is volt. 1846 táján mindössze 

ennyien dolgoztak a "gyár"-ban. 7225/. A szabadságharc 

korában 4-5 szakmunkást foglalkoztatott a gyár, a későb-

biekben, az 5o-es évektől- emelkedik a létszám. 1851-ben 

11 munkás dolgozott a korongon, 1-2 festő és 4 égető mü-

ködött. A legnagyobb létszám volt a 60-as években, majd 

ettől kezdve csökken. A gyárban dolgoztak még az előbb 

emlitetteken kivül: Mindek József, Noszky György, 

Hörpech Antal, Jozefus Bayer, Franciscus Prokop, Jose-
phus Mandl, Joannes Du.rzó /D rzó János bélapátfalvi/ 

Loco Wannger, Franciscus Bundray, Joannes Schuller, 

Antonius herpt, Venceslat:s Hein, Adalbert Srab, Joannes 
'rab, °'oannes Kraus, Melchior lihiela, Josephus Brauer, 

Antonius Girba, Franciscus Matulai, Joannes P rint,, Joan-
nesHerman, Antonius Nagy /dési származásu/, Joannes 

Csuhaj, Alexander D,brovszky, Josephus Kertész /holló-

há.zi/,/22f /. 
Amikor a gyárat az egri papnevelde saját ke-

zelésébe vette, erről az időről nincs adat, higy kik 

vezették a gyárat, de az tény, hogy Hüttner és Neigl is 

a gyárban dolgozott. A későbbi évtizedekben egyre sürüb-
ben találkozunk a gyár m;nkásai között olyanokkal, akik 

régi apátfalvi családok leszármazottjai, akik házassági 

kapcsolatok, rokonságok révén jutottak be a gyárba. Olyan 

családok is valtak, akik egész generációkon keresztül a 
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a gyárban  dolgoztak, mint pl. a &ielháber-család. /2 2 //. 

►ilunkásmozgalom kezdeti szakasza a kőedénygyárban 

Kevés az adat arra vonatkozólag, hogy a gyár munká-
sai, hogyan voltak megelégedve a fizetéssel, milyen volt 
a szociális helyzetük, szervezettségük,stb. Vahot emlí-
tést tesz arról, hogy az "apátfalvi lakosságra nézve is 
kiszámithata tlan jótéteménnyel van az, / a gyár/ miután 
az általi pénzkeresetük fa,-homok,- edény stb. fi ,varozá-
sikban, napszámban évenként nagy összegre nmegy. Csa k az 
a sajnos, hogy e nép nem t:dja, nem akarja azt kellően 
megbecsülni, miután a tulcsigázott fizetéssel sincs soha 
megelégedve." /228/. 

Az  is  kiderült, hogy a gyár vezetői sem sokat 
teketóriáztak, ha arról volt szó, hogy az elégedetlen 
munkásokkal kellett leszámolni. csak hamar a gyár kapuján 
kivül találta magát az illető. Erre világit rá a követke-
ző estit, aki egyébként elősegitette azt is, hogy a gyár 
megszűnjön. .. Semmi szennyezést nem türt az anyag, és 
ha ilyen még is belekerült vagy benne maradt a második 
égetésnél már nem volt tiszta fehérségü az áru t,  A szá-
ritott agyagot gyerekek törték fabunkóval, tekintettel 
a rra, hogy a gyerekmunka olcsóbb volt .  Egyik mnkás 
likó bacsó Sándor, akit kiutasitottak a gyárból, fe lt-
biztatta a gyerekeket: keverjenek a megtört agyaghoz 
tiport, több lesz a teljesitményük, nagyobb lesz a nap-

szám. Usinálták is 3 hónapon át. Amit égettek belőle, 
mindet a cserépgödörbe kellett önteni, annyira selejtté 
vált. Vizsgálgatták a vezetők, hol lehet a hiba, de nem 
t.rdtak rájönni. E.gy gyerek azután elár, ita az okát, de 
akkor már késő volt. Fehér edények helyett akkor már 
vörösedényeket gyártottak. A vörösedény nem volt oly an  
keresetd bezárhatták a gyárat. /229 '. 

A gyár épitőanyagát 1927 ,:tán széthordták, kevés 
emlék maradt belőle. A régi kolostor alapfiainak a fel-
tárásakor az alapfalak egyrésze a felszinre került. Saj-
nos a kolostor alapjaira épitették, igy ezt teljesen fel 
kellett szedni, igy a földből még sok tégla került elő. 
Az ásatáskor ráakadtak a generátor alapzatára és elő- 
került egy kőmozsár is a valamikori "festékmalom, 

• 



A gipszformát Prkzsínszky ti lajdonában maradtak, valamint 

az öntőformák, az általa kikisérletezett wassza-receptura 

stb. is. A községben élt a gyár régi dolgozói családjánál 

és másnál is :található még 1-2 emlék erről a régi és 

érdekes gyárról. /2'5n/. 

A vörös konyhakőedénygyár története  

Bélapátfalván a XIX, század végén nemcsak egy kemént 

cserép edénygyár működött. Volt egy másik is, azzal a 

különbséggel, hogy az apátsági templom melletti gyár un. 

fehér kőedényeket gyártott, a mai Bartók Béla u 20 sz. 

alatti házban pedig vörösagyagból készitettek edényeket. 

Ezt a gyárat nein József alapitotta, és utóda Bársony 

busa Gábor lett. Hein Olmützből kerül Bélapátfalvára. 

Az  un. itecskában épittetett egy szerényebb gyárat, in-

kább műhelyt, az épület azóta lakássá lett átalakitva . 

A nyersanyagot a község határán termelték az un. Czakód-

tetőről, a vörösagyagot pedig a cigánysor mellől. Össze-

tétele volt:a nyers anyagot száraz helyen tárolták, 

apróra mángo roicák , külön a fehér és külön a vörös agya-

got. Ekkor finom drótszitán átszitálták, egyrészt fehér 

czakódi agyagot, 2 rész veres nyirkot kevertek együvé, és 

igy került az áztató kába. Az áztató kádból kiszedték az 

iszapot és egy tapósó dobogón lábbal kitaposta 1-2 nap-

számos.laposás tán került be a mühelybe, ez volt a 

massza. Ekkor került a szakemberek kezébe. A korongosok 

akkor feltették a pácsolóasztalra és addig pácsolták, 

arcig teljesen finom nem lett. Ha tányért akartak csinálni 

a pácsolóasztalon 50 cm mag4Sés 30 cm átméréjü hengert 

csináltak belőle és felállitva klak faléniákat raktak egy-

másra 2 oldalon. Ekkor vékony sárgarázdróttal felszele-

telték lángosformákra, minden lángosból 1 tányér lett. 

Ha pedig leveses vagy tésztás tálat akart a korongos h it 

készitehi, ugyanilyen eljárással ment a munkafoi_yamat, 

csak azzal a különbséggel, hogy nagyobb lángost kellett 

kialakítani. Ezek mind gipszből készült formákra kerültek 

Ha pedig fazekakat, virágcserepeket, bögrét akartak ké-

sziteni, akkor a masszából gomcócot készitettek. Minél 
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nagyobb edényt csináltak, annál nagyobb gomcócot alakítot -

tak ki. Ezután került a korongra. A tányérok ráformálás-

sal, a bögrék, virágcserepek, fazekak stb. szabadkézzel 

készültek. Ezek gyakran müvészi munkák voltak. 

A korongtányér készitésénél arra kellett vigyáza 

ni, hogy amikor a korongos a gipszformát rátette a !Icoron9_ 

ra, először lass an  kellett hajtani a formát. A jobb kéz 
nagy ujjával egyenesbe kellett ütni, hogy a korongon 1 mm 

seT kajtasson. gy álljon a forgókorongon, mintha egy ltel-

helyhen állna, ehhez nagy gyakorlat kellett. Ezután le-

állitja a korongot, táteszi a "lángost" és forgás közben 

vizes szivaccsal ráformálja a f ormáta a lángost. Egy cse-

répből készült sablonnal kiformálja a tányér hátrészét. 

Ezután leveszi a korongról és felteszi az előtte lévő 

deszkára„ Szabadkézi munkánál formát nem használtak. Min-

den fajta edénynek megvoltak a méretei, hogy hány cm ma-

gas, széles volt. ha pl. egy 5 1—es fazekat akartak csi-

nálni, akkor a könyvben meg kellett nézni a méreteket, 

s {gy kellett beállitani a magassági és szélességi mérőt. 

}9c korsónák a domborodás méreteit is, ami egy 3o cm—es 

talpon álló ataxima lécben halcsontot használtak, ami  a 

magasságot és szélességet érintéssel mérte. A fazék ké-

szitésnél a gombócot rácsapták a korongasztalra forgás 

közben, vizes kézzel a korongos felhozta toronyalakura, 

hogy a legkisebb levegő is kijöjjön belőle. Amikor ez meg 

volt,  utána  lenyomta vizes szivaccsal. levizezte és akkor 

szabadkézből, forgásközben kialakitotta a fazék fenekét. 

Amikor a fazék kész volt, jjból vizes kézzel a balkéz 

nagy és középső ujjal a korong forgása közben emelte föl-

felé, amig a megfelelő méretet el nem érte. Ekkor a mé-

tetnél kis késsel levágta a mérték feletti részt. Majd 

forgás közben kialakitották ujjheggyel /3 ujjhegy/ a szé-

lét, és kész lett a fazék. Illetve majdnem kész. Mert 

ekkor vékony dróttal levágták a korongasztalról t  és vi-

zes lapáttal rátették a száritódeszkára. Araikor a szárító 

deszkám bőrkeményre száradt, következett az esztergályo-
zás. Vagyis a korongra erősitettek masszával egy sablont, 

ami szájjal lefele forditva félig volt a sablonon. Itt is 

nagyon kellett vigyázni, hogy a korongon ne kajtasson. 

2 c;—es lemezből 3-4 cm—es késsel kezdődött az esztergály 

lyozás. 



1őször a fenék és tána az o;dala következett. Majd 

vizes szivaccsal és finom lemezzel lesimitották és követ-

kezett a fülezés. A füleket présen nyomták ki, méret szer 
szerint elvagdalták, majd szabadkézzel behajlitották a 

fülét. Amikor bőrkemény volt, ráragasztották a fazékra. 

Ha kiszáradtak azedények, akkor következett az égetés. 

Egyszeri kiégetés :tán következett a festés és mázolás. 

Tányérokat, bögréket szokták festeni. Kottapajtrra vi-

rágokat, rózsákat rajzoltak, kivágták hegyes késsel, 

firnájsz olajba mártották, majd megszáradás :tán hasz-

nálták. Vaskő, békasó és üvegpor keverékkel festettek. 

A mázat Breslauból hozatták. Rézpor keverék vot a máz, 

német neve: glett. A máza következőkből állott: glett 

vizzel higitva, békasópor és üvegpor összeőrőlve és egy 

kevés konyhasó. Ezeket kézi I}ajtásu kőmalomban háromszor 

finomra őrőlték. Az egyszer kiégett edényeket ebben a 

máiban forgatták meg. Igy került másodszor a kemencébe. 

Ezután mint kész áruk kerültek a raktárba. 

A bélapátfalvi vörös konyhaedénynek igen jó 

hire volt. az  első világháboru előtt, arcig a vas és bá-

dogedények ki nem szoritották. Május és szeptember hó-

napokban volt a legnagyobb kereskedelmi szezonja. Amit 

ősztől—tavaszig gyártottak május végére legtöbbször mind 

elkelt. Amit pedig nyáron készitettek az szeptember és 

október hónapokban talált vevőt. A legtöbb edényt a Gö-

mör megyei kereskedők vásárolták össze,Amellett "hátas" 

kereskedők, vagyis házalók is árulták, vagy szekeren is 

vitték egyik faluból a másikba. Nemcsak pénzért. de ter-

ményért is adták.Annyi terményért adták, amennyi kétszer 

belefért az edénybe. 
A régi tulajdonosok kiöregedtek, elhaltak. A bérlő 

pedig Bársony busa Lajos 1915—ben elesett a hábor'ban. 

Igy a hábor ,  végén a berendezéseket a fehérkőedénygyár 

vásárolta meg, egyrésze pedig tönkrement. Néhai Cs:;hány 

János egykori m nkása a gyárnak is tanulóskodott itt 

1909 nov. 1—től 1913 jan. 1—ig. 1914—ben már mint segéd 

dolgozott itt, de a hábor: és az előbb emlitett okok 

miatt le kellett a gyárat állitani. 1915—ben ő is be-

von;it katonának. Nagyon szerette a mesterségét, a 

keresettel is megvolt elégedve, mert segédkorában 



115-12o koronát. keresett. amikor ekv ul tő Jnnepló r'iha 30-d')  

koronába kerdlt. /231/ .  

7imcner-féle malom  meaal . aimlása  

A kÖzPég nyugati részén. laikófelva irányában évült fel 1 913-ban 
a malom. amit a volt tulajdonosáról Cimer-féle caalomnsk nevezett  

el a név. , emesak a község narasztiai. de a környékbeli nének is 

itt örlettek. /232/.  

F'ürésztelen vagy ,,atteris volt a községben az akkori vásártér  

mellett, a rénaföld közepén épült, amelyet az !aradalom 	kÖdte te tt.  

Rönköket felrészeltek itt deszkává, léccé stb. Az enüle+ még ma is  

fennáll, + aleku, de már nem müködik mint gatter, henem a helyi  

tsz mühelve. %Z35'.  

Vasbánvászst +-"élepátfslvén  

Gilitka kuttól északra terdl el az un. vasbánya. Az 136o-as  

években vasat kezdtek itt bánvászni, a gödrök /barlangszerűek/  
még ma is  meavennak. a vasbányát Pyrket rároly egri érsek nvi+-

+a -ta meg. Actr^r  még vasut gem  v^lt  4, szekérrel hordták innen  
a vas tar talmu köveket még Pestre is.  •, 1-,Anvásei^k kh . 3e-35 m-re  
hoss7,ha mentek le ,  de nem sok eredménnyel. Tay  a bányaművelés 

na[tl4nkára he ig feiez^dÖ+t. ® ms waradt. 11reSe$her 8 2. vi lÁghlibnru  

során sokan bujdostak ide a nemetek 	községben a  

köve+kéz' iparosok nüködtek• 2 szabó, egyik az egri céhben, 2 kovd's 

eavik a diósgvAri céhben, 2 csizmadia, 7 'kfmüves, 3 kerékavártó, 

1 szde4, 1 mészér)s,az egri rehben,üsszesen 18 kézmöves. /M/  

vasut segépitése T'élanátfalván a szájad eleién  

~ 

 

vasut kissé későn érkezett meg Ré1apátfalvára. I:ár a  

miskolci vasntvonel 1859-ben elkészült, de a Rélsnátfalvát is  

érintő vesutvnnal RQer-Putnok közvitt csak 19o8-ban készült el,  

illetve  ekkor mér Üzemelt is. A vaacl+vonal me éri.técén elsősorban  

lovag evessely Károly bécsi épitészeti tanéesos, nagyvállalkozó  

fársdozott, akinek birtoka volt Izilvégváradon is /9000 hold  
erdő/, sőt oneiót is s'erzpt+ az esrosehi pzénmedence ki- 

aknA ágára, é¢ tervbs vp++e a bélanátfslvi cementgvár met'-

énitkka6t ig, - ehhe z pedig többek között vasut kellet+./ -36/  

vasntvonal magén] . tésP_hpz már ign3-hun megindult a kötvénv-
ieg.;zés. /237/. A község földet adott P1 a vasuténités cél-
jaira. 	Itenderföldh61 1 kat. holdért 12oo koronát, e-k telken  
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TÜZÉP telep 

A Bélapátfalvi cement és mészmű 



a kültelken pedig 500 koronát kért 39o4-ben. /158 /. 

A vas tépitéshet 2 barakk épületet állitottak fel 

élelmiszer árusitás céljára. /27o/.  
Épületfa-anyagtelep létesitése a községben  

A község nyugati részén elsősorban épületfaanya-
got ár sitó fatelepet alapitott a század elején a Reiner 

cég. Ezt később megvette egy Raab nevü zsidó kereskedő, 

és majd később nagyéból ezen a területen jött létre a 
TÜZÉP telep. /2411/.  

Bélapátfalva másik nagyobb malmának a Farkas-féle malomma  

nak a megalakijlása  

A ma lom a község közepén az un. Fehérhegyen jött 
létre. Először 1768-ban egy vizi malom épült itt és az 

egri papnevelde tclatidona volt, majd 1935-ben vette meg 

a malmot Farkas János. Farkas a malmot xgx ujonnan 

épittette, megnagyobbitotta és felstereltette. Uj gépeket 

szerzett be, 50 lóerős fatüzelésü szivógáz motort, és  
hengermalom lett. Teljesitőképessége 1939-ben  napi 70 q. 

Három család élt a jövedelméből./241 /. 

Antal Lajos malombirtokos is kérte az elöljárósá-
got, hogy egyezzék bele egy gőzmalom létesitésébe és 

2 köves malom épitésébe. A tanács ezt engedélyezi  

A Hangya Fogyasztási és $rtékesitő Szövetketet  1912-ben 

létesült és azóta fejlődött, amig 1945 után a Földmüves-

szövetkezet fel nem váltotta./243/. 

Kőszén  tán is kutattak a község területén. A kuta tóst 

1904-ben kezdték el. Sok levelezgetés, engedélykéréssel 

járt ez, de a kutatás eredménytelenül végződött./ 244/  

A BÉLA PÁTFALVI  CEMENT-  ÉS i,4ÉSZMU TÖRTÉNETE  

Községünk legnagyobb ipari létesítménye 

a cement és mészmű, hiszen a község lakosságának több-

ségének ad kenyeret .  A bélapátfalvi Portlandcementgyárat  

1908-ban alapitotta lovag Wessely Károly bécsi épitészeti 

tanrácsos, nagyvállalkozó, akinek az akkori Csehországban 

voltak nagykiterjedésü birtokai és Szilvásváradon is volt 

9000 k hold erdeje. Wessely vasutat akart épittetni, 

hogy ez a szilvásváradi birtokát is érintse. Erről e/-e4- 

-gnyES
~ ~ alt 
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A Bélapátfalvi Cement és Més7mü a Gyár utca felől 

A mészmű ?keleti oldalról 



eredményesen tárgyalt a Magyar Agrár-és Járadékbankka 1-

a későbbi Magyar-Olasz Bankkal. "gyanakkor opciót szer-

zett az Egeresehi,Szucs községek határában elhuzódó szén-

vagyon kibányászására is a Beniczky- családtól. Ezt az 

ópciót később átruházta a belga érdekeltségü Budapest-

vidéki Kőszénbánya RT-ra. Ez a vállalat létesitette 

1907-ben az egercsehi bányát Égercsehi K ő szénbánya RT 
cég alatt 2,5 millió ar, korona alaptőkével. Az Eger-

putnoki vasut 1908-ban i .nd;:lt meg. Volt tehát már vasut, 
szén és cementgyártás legfontosabb nyersanyaga a mészk9 

igy létre lehetett hozni a cementgyárat. Wessely egyedül 

akarta a gyárat megépittetni, ugyanis akkor még multi-

milliomos hirében állott, és csak 1914-ben bekövetkezett 

halála után derült ki, hogy a sokfele elágazó vállalko-

zásaiból sulyos veszteségek származtak. 

Alapitáskor a vállalat részvénytőkéje 2,6 millió 

aranykoronával indult, ezt 1912-ben a részvénytőkének 

3 millió, majd  3,35 millió, 1913-b an 4,2 millió arany-

koronára való felemelése követte, mely tőkeemeléseket 

az 1912-13 években végrehajtott és az alábbiakban még 

r4.szletesebben ismertetett gyárbővitések tették szük-

ségessé. A részvényeket az alapitő Wessely Károly 

bocsátotta ki, megrendelte a termelőüzem berendezéseit 

az Amme, Giesecke Konegen braunschweigi gépgyárnál. 

Az emlitett gépgyártól Wessely hitelt vett igénybe, a 

berendezések ellenértékét elszámolta az uj részvény- 

társasággal, ezzel szemben a tulajdonban levő részvények-

Ami re egyrészt a Magyar Bank és Kereskedelmi RT-nál 

/ a későbbi Angol-Magyar Banknál/ másrészt az akkori 

csehországi Zsivnostenska Banká-nál lombardhiteleket 

vett fel. Ily módon jutott pénhez. Ügyeinek rendezésére 

azonban  Wesselynek 1914-ben bekövetkezett halála miatt 

nem kerülhetett sor. A vagyoni romlása csak halála Után 

derült ki, habár a gyár a  kgkxx hagyaték aktíváihoz 

tartozott mint Wessely-hagyaték. Az Angol-Magyar Ban 

amely a Wesselyvel való megállapodás ala pján a cement exe-

gyártól, mint annak vezérképviselője, évi 90.000 ar a kor. 

fix j talékot h ?zott/  és igy sulyosan terhelte a válla-

latot, csaW kisebb hiteleket engedélyezett, ezért a gyár 

anyagi nehézségekkel küzdött és kénytelen volt üzemét 
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szüneteltetni. Ezekben az időkben a gyár veszteségekkel  
üzemelt. 1917-ben létrejött a kiegyezés a Wessely-hagya-

ték és hitelezői között. A hggyatékból semmi sem maadadt 

de a hygyaték hitelezői, többek között a braunschweigi 

gépgyár tetemes veszteségecet szehvedett. Az Angol-Magyar 

Bank és a Zsivnostenská Bankó veszteséget nem szenvedtek, 

mert a névérték feléért szerezték meg a cementgyár rész-

vényeit a hmq gyatékból. "t gyanebben az évben az Angol-

Magyar Bank a Zsivnostenská Banká-tót megvásárolta a rész 

vényeket, de most már csak teljes névérték lefizetése 

ellenében és ily módon az Angol-Magyar B ank 4,2 millió 
ar, kor. értékü részvényeivel a cementgyár egyedüli tu-
lajodorosa lett. 

Érdekközösség a cementgyár és az egercsehi kőszénbánya 
között  

Ez  a tranzakció 1918-ban  folyt le, amikor nem-

csak a cementgyárnak, de az egerese ii kőszénbányának is 
su.lyos volt a helyzete, minthogy részvényese, a Budapesti 

Kőszénbánya RT el volt vágva brüsszeli központjától és 

az ottani patronizáló bankjától. Onnan  az üzemfenntartás-

hoz szükséges pénzellátmányhoz nem tudott hozzáj-tni, 

ezért a veszteséggel dolgozó egercsehi bánya termelése 

minimálisra, napi 150 t-ra csökkent le. Az egercsehi 

bánya vesztesége az 1907-1917-ig terjedő időszak végén már  

már az 5 millió ar.kor. -t is meghaladta. Ezt a vesztesé-
get nem mutatták ki a veszteségszámlám, mert akkor a 

vállalatot vagy szanálni, vagy teljesen fel kellett volna 

számolni. A vállalt erre való tekintettel veszteségeit 

a beruházási számlán tartotta hyilván, ugy, hogy könyve-

iben a beruházások összege 12 millió ar, kor.-va 1 sze-

repelt a mintegy 6 milliót kitevő tényleges beruházási 
összeggel szemben. A bélapátfalvi cementgyár összes vesz-

teségei az 1917 év végéig 1,7 millió ar. kor,-t tettek 

ki, melyeket a veszteségszámlán tartottak nyilván. 
Szindikátsi szerződés létrejötte az Angol-Magyar Bank  

rs v 	~ 

	RT között. _ ~  11.  és a B dapestvidéki Kőszénbánya RT közöbli.  

Támaszkodva arra az egymásrataltságra,  

mely a bélapátfalvi és egercsehi-i ipartelepek között  

különösen a háboru,1 alatt kialakilt, a Budapestvidéki  

K ő szénbánya RT gyancsak az 1917 évben az Angol-]agyar  

Bankkal, amely már akkor egyedüli részvényese volt a bél- 



apátfalvi cementgyárnak, tárgyalásokat inditott meg a 

vállalatok egyesitése tárgyában. Az erre vonatkozó szin-

dikétisi szerződést 1917 végén létre is jött. Az 

Angol-Magyar Bank és a Budapestvidéki Kőszénbánya Rt. 

a két vállalat részvényeit 50-50 %-os arányban egymással 
kicserélte. Leirták a vállalatok veszteségeit, a részvény-
tőkét pedig felére szállitották le. A Bélapátfalvi Portland- 
cementgyár R.T. központja 1918 január 1-vel átvette az 
Egercsehi Kőszénbánya K. T.  igazgatását és ettől kezdve 

a két vállalat közös központi vezetés alatt működött. A 
két vállalat formális fuziója, illetve egymásbaolvasztása 

1923 májusában létrejött Egercsehi Kőszénbánya és Portland-

cementgyár R.T. néven. 

A cementgyár gyártási rendszere és 1910-ben üzembehelyezett 

első berendezései  

Az 1910-ben üzembe helyezett első berendezés az un. 

gyártási rendszere a nedves eljáráson alapult. 
N agyszilárdságu cementet gyártottak itt, a négyzetcenti- 

méterenként 16 kg huzó és 160 kg nyomószilárdságot több-
szörösen fölülmulta. A cementgyár épitése 1908-ban indult 

irat meg, és 1910 első felében fejeződött be. Akkor lé-

tesült az 1. sz mészkőbánya és az 1. sz. sodronykötélpálya. 

A gyár terveit és gépberendezését a már említett Amme 
Giesecke & Konegen braunschweigi gépgyár szállitotta, 

amely később Amme-Luther Werke, majd MIAG Mühlenbau & 
Industrie A.G. cég alatt egészen a II. világháboruig, 

illetve annak utolsó évéig szállitója matadt a gyárnak. 
A cementgyár termelőüzemeiben 2 egyehként 

40 m hosszu 2,5 m átmérőjü forgókemence épült, a kiszol- 
gáló berendezése nyersanyag előkészités céljára: 2 pofás 

kőtőrő, 2 nyersmalomrendszer a hozzátartozó golyós- 

malmokkal, 2 iszapkeverő kád, 2 dugattyus iszapszivattyu, 
a szénelőkészités céljaira 1 szénszáritódob, 4 db rulette 
rendszerü szénőrlőmalom, cementtárolás és csomagolás cél-
jaira 9 db egyenként 500 t befogadóképességü fából épitett 

cementsiló, valamint 2 db "Deiber" automatikus mérleg és 

zsákolóberendezés. Klinkerőrlés céljára 2 db "Ergó" 

golyósmalom egészitette ki a termelőüzem berendezéseit. 

A szükséges energiát 2 db, egyenként 1000 lóerő Láng-féle 
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compound kondenzációs dmaattyus gőzgépből álló erőtelep 

szolgáltatta. A gőztermelést 3 db egyenként 150 négyzet-
méter fütőfelületü BW kazán biztosította. A gyár viz-

ellátása a tőle kb. 1200 m-re levő Lak-patak völgyében 

épitett vizelzárógát. és onnan a gyárba vezető nyomó- 
csővezeték létesitésével volt biztositva, Ezenkivül 
épült még gyári iparvágány, laboratórium, gépjavitó-
mühely, tantin ás többlakásos lakóházak a gyár dolgozói 

részére. 

A gyártáshoz szükséges mészkövön kivül az agyagot 
a putnoki Serényi-birtokról vásárolt agyagból termelte 
a gyár, és azt vasuton szállitották Bélapátfalvára. 

A gyár napi 200 t cementet gyártott. rőleg a riszán-
tulra szállitották a cementet, de mondhatnánk, hogy 

a Dunántul !övételével az egész országba. Igy gondos- 
kodni kellett a gyár bővitéséről, amely 1912-ben meg is 
kezdődött, és 1913-ban fejeződött be. A gyár termelési 
kapacitását emelték 100 %-kal egy 50 m hosszu l  3 m át-
mérőjü, napi 180 t klinker teljesitőképességü forgó- 

kemencével, egy uj nagy teljesitményü nyersmalomrendszerrel, 

a szénelőkészitést egy második szénszáritóval és egy ujabb 
3 roulette-rendszerü szénőrlőmalommal, a klinkerőrlést tovább 

A Vöröshadsereg utja 
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3 dh "32-go" golyós csőmalommal. .. ,6vült a kazántelep 2 db egyen-
ként loo négvzetméter f;itőfeli.iletü lángcsöves kazánnal. az  

ule.m vl7ellatdqa pedig egy,  a gvá.r kötelében levő msáik  forrás  

vizének a UekaDCSOlásAval. Tig a gyár tel jesitőkénegsA ge napi 400  

tonna lett. A t 1913 év vég?n a cementgvár beruházásainak összege  

3,39 millió aranykoronát tett ki.  

Az első világháhoru alatt a korona rohamosan elértéktelene-

dett, az ország cementfnkvaq.ztásza a minimumre rQökko!Tt, kiilönpg(?n  

a veG7+ett i.áboru utáni 4z7ekhan, a avenge  üzleti eredmánv  ellen'e  
az 1Q2o-2g években i q folvta+Adntt a  avár fe.11esz tPQe. , pni  tettek  
egv harmadik szénszáritóberende?AQ t, mivel a t  eheresehi hánvável  
létrejött  fuzió után a  felső-pzi lé?i  Ai  sgén helyett is  ei;ercRehi  
szenet ha4zrálts,k, de ennek nagvohb a nedvességtartalma és szük-

séges volt még egv szénszáritó éNi téQe. 245"/.  

,.,ézőgazdaság helvze  tP ;élaDátfa,1,vdn a XIX, ~zázad  másodi es é~ 

8 XX. százsd elején  

.~ kczséj. tulajdon felszámolása tovAbbi lépésekkel halAdt 

előre.  Ehhez  hozz4járult a tagositásnak s 3o-4o—es évek+A1  me ~- 
fnl vamsa  tFd.  ia +Agoai táR az+ iel  en +i . hnav c.i fö1 .dPQur N.Q  

ioi-háo<r hi»tok>a+ egv veav lehetőleg  kAVóa duaahhan ad+áb ki s  e  
esetlek a ichhA  ,,y- j{ hi ntn},{eira is  kitot`liR97te+ték  szél tal hnav  
87 agyasa inhbdavcscilá.dok pqp7A9 ille+4ség4t is minél kc3yeaPhh  
^aTcP1 . 14khan hasi tották ki. 	ma iorsáe!i. birtok r-dqmek.r. R ta, ^l +-  
srlge, szétforaá^sOltsé,IIa kniilnly akddáZva v^1 +. s n?  an +erme.1  íi  

szazdálkodásnak: P7ér't sokan s:irgették aT öss^esi té9t, illetőleg  

tbgoaitáat. A  tagositág kezdettől  fogva  iobbáov ki sú.iAti+Elgtí+,  

föld.iétől való a)eafoozt4q4t ielen+ette. h iobbáav joggal fél+  

a++61 , hopv i .lven alkalommal a f6ldequ.r a határ 9i.lAnvahb g7  G"p  

szorit.is, és ezprt mennviséghen sem nyer méltányos kárnc tksás t.  

At  1836:V.tr.. szerint ugyanis t.agositá9 alkalmával  a holdakat a  

göld mi_n^sAphez képest lion, loo vagy 130o négygzügöllel  

kellett £37.dmitani , A földeket r.aA 7 osztályba porolták, ez  nem  

volt kieléaitn" a parasryteágnpk. Tow  éppen a legjobb földjeiket  
v'gztették el a .johbsSlszvok jelentéktelen vagy Qemmi raennviséai  

kárp6+14s ellenéhPn.Min;iezekbői viláaos, hotly  nemosak a zsPl.lér•  

Yeae,dP.q, hanem a közvetlen erőezekkal véorehajtott kisajátit4q  
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különböző módszereinek alap ián i q in ga l ne""ezhe t.i: k a XTX.  

század első fel ének évtizedei+ a rarasz tsdA földtől vAl ö  
meafn sz  Iása csucsnontiának az 1348 előtt 4. ioyarnrszá ;,nn.  

A ko L szak vériére a ma gyar jobbágyságnak g ;. GO p-A ni nnstelenné  

vált, vapvi4 a ra yar .inhháuvsAr, 3/5-e teljesen irireked+ a föld bit  

tokából.  
A község határa 103(47 k hold,ebhől 195 hold belső telek,  

2892 h szAntó, 925 h rét, legelő, 90 h azAl ő, 6645 h erdA, 15o h  

ut,mocsár stb. volt. - felszabadult urbérigég 33 szabályozott  

telket tett ki, melyet 1 egész, 4 háromnegvedea, 27 fél és 65 egy-

negyedes, ,,sszesen 9,5 telkes iobbágY Füvelt. lázas zsellér vol+  

1 on, házatlan 4. A  ha tár 3. asztályu, K-i része homokos, nvirok,  
A)-en fekete forhanvós, és k,,vecses, É-on homokos, köves.  

kz  t, /kétszerest/, rozsot, zabot bőven, kevesebb á rmát ter-

mesztenek. gyancsak kevés burgonyát és kukoricát termelt4ek.  

ti vetett takarmány nem volt divatban, a baromtenyésztés jelentős,  

erős csontos lovakat neveltek. A növényérés Egerhez viszonyitva  

3-lo napot késik. A  föl(1  termésébAl a lakosok a teher megsziinéae  
előtt ötöd és tized dézsmával adóztak. Az  127n főt kitevA lakosból  

95 a tal kea, föl dm - e s . /07  I . 
 

Taf1C).Ql tciQ vná tftil ván  

apá  tfalvér i.a vPghe ment  a tannsi táQ 1358. ánr. 23-ár a  
föl.d~i rtokna varivis az egri papnevPlae és a volt .i^hbáryvnk  

között. 	egyezséget a cv. Rs kir. és urbéri fiőtCirvPnvs7ék  

1853 nov. 27-én am 544. s?. alatt hagvta jóvá. 1359. a uk. 28-án  
a cs . Fa kir. Borsod m.=gvei urbéri törvénvszQki tanác.4ma  kiss 

Károly i . s j6vÁhai »ta.  

gután elkészült a telekkönyv 136o-ban/erről másolatot is  

kPszi . te tt Siskovi is 1.ároly mérnök 1371-ben 4nerben. y szerint  

1 telek után 7 hold erdőt szbmi to ttak igy -mivel a községben  

33 telek volt, igy a község 231 h  erdőt kapott.  
községi jegyző 2/4 telek után 3,5 holdat, loo zsellér  

8-adut véve 1 telekre 37,5 holdat. Graz°s kiadott illetőse  
2589,95 osztályzati hold. A volt .ionbagv.aág ,  szántóföldjéből  

265,68 holdat, rétjéből pedio ;1,A9 holdat, összesen 297,17  
holdat a  le,előiükhöz csatoltak. K föld felosztása a következő"  

volt:  

Aei telekben az eavezsép 7. pontja alapion . ,i urbéri telekre  

3o h-t, lőn volt urbéri zsellér 32 h-t, hágatlan zsal 1 4rek 

3 h-t kaptak,. fsi ekolAnak 1 h iu+ott.  
Szé,•+téföl dbAl : 33 "urbéri tpl pk.ne 31 holdjával lo23 h . a i Qlkéaz- 
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nek nakx 31 h, a kántornak 15 h, a jegyzőnek 7 h, a községnek 

7 h, a harangozónak 2 h jutott. 
Kaszálóból: 33 telekre 10 holdjával a lelkésznek 10 h, a kántornak 

5 h, a jegyzőnek 2,5 h, a községnek 2,5 h, összesen: 330 h jutott. 

Legelőből: 1 telek után 16 h, összesen 528 h. Lelkésznek 16 h, 

iántornak 8 h, jegyzőnek 8 h, 100 zsellérnek 200 h jutott. 
Azn apátfalvi birtokosok nevei és a telek mennyisége: 

Holló toldás Mátyás 2/4, Kakuk pos István 1, Mikó hegedüs 
András 1, Erdélyi János 2, Bársony juhász Mátyás 1, Bársony 

Albertnél Bársony János és László 1, Bársony Mátyás és Ádámné 1, 
Bársony busa János 2, Mikó bózser József 1, Berecz felső István 1, 
Berecz felső János 2, Balogh András 1, bomodm Ignácné 1, Berecz 
tuskó Mátyás 1, Berecz öreg János 1, Merecz alvégi József 1, 
Berecz szunyog János éslgnác 1, Sass János Mátyás 2, Sass József 

Tamás 1, Mező kula Mátyás 1, Mező kula József 1, Vitéz László 1, 
rerencz madarász Mátyás 1, rerencz madarász József 1, Sass 
István 2, Somod István\l., Somodi Pál 1, Berecz káró Károly 1, 

Mező László 1, Erdélyi bajzát András 1, Hegyi István 1, Berecz 
fertály István 1, Mező annok István 1, Berecz kocsis József és 
István 1, Lakkar Imre 1, Mikó kose István 1, Holló József 1/4, 
Mikó bózser Mátyás 1/4, 5ass landán István utódai 1, Sass palya 
János 2, Támár József 1, Bársony kurázs András 1, Barta peke 
János 1, usuhány hutás József 1, usuhány öreg Pál 1, Berecz 
pátyó Mátyás 1, hass balog József 1/4, Barta Borbála 1, Pelyhe 
má. yás 1, Barta darázs András 1, 5ass kurta József 1, Vass Pál 1, 
Barta szögbeli Adám 1, usuhány belső István 2, Dávid  László 1, 
mikó nagy István utódai 3, mikó idősb Pál 3, mikó ifjabb Pál 1, 
riolló gergely 1, Kakuk István 1, Kakuk József 1, narta zsiros 
Lukács és József és Adám 2, Barta Adám 1, barta nátha István 
utódai 1, Barta nátha András 1, 5ike József és Berecz Ferenc 1, 

Mező gulyás János 1, Mező gulyás András 1, mikó barát István 2, 
Kormos pásti László 1, Dávid András 2, Mező pásti Ádám 1, 
Sass Károly 5,1, Dordák Mátyás 1, Mikó pásti János 1, Kormo_ 

fitti János 2, Dávid  István 1, Barta csancsa János és István 1, 

Kormos Mátyás és László 1, Kormos maradéki István 1, 

Kormos sike Mátyás és László 3, Barta kóser Mátyás 1, Holló 

dulló István 1, pikó peták Istvánné 1, Berecz felső József 1, 

Berecz felső András 1, Nagy Ignác ős András 1, Barta Adám 

kerülő 1, Barta Mátyásné kerülő 1, Csuhány faragó János 1, 

Ferencz oláh József 2, pikó öreg János 1, Barta juhász András 2, 

Mikó bódi József és János 1/4, Barta k Adám 1/4 Mikó b János 1/4, 



A volt urbéresekn 

kiadott föld  == 
32,4% 

3eltekek 1 % 1  -J 
Szőlő 	1 % 
Szántó 	3 
Rét 	5 
Legelő 4 áj- I 

HasznavehetétTen 

`- ==terület 46 % 
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Egri Papnevelde birtoka 

66,7 % 

Pap földje 0,4 % 

Kántor földje o,l % 
'T'anitó földje o,l % 
Harangozó földje o,o8 
Jegyző földje 0,1 
Községi föld o,12 % EJ 

A bélapátfalvi földbirtokok megoszlása tulajdonosaik 

szerint százalékosan a AIX. század végén 

Bélapátfalva határénak megoszlása müvelési ágak szerint 

a AIX. század végén 
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Mikó bacsó J6zeefné 1/4,$ikó boldizsár József 1/4, D rsony I; tván 
és Berta bruncik Ferenc 1; 4,Ferencz bagi József 1/4, rerencz szu-
zék .András 1/4, .Ferencz Ístvén 1/4, ferencz 1- szíó 1/4, pikó 

felsű kátyás 1/4, 14 . '-ó_felső jetván 1/4. 
Veltelkek zf,. :  T o , 51 hold. 
lLivételesek birtokai: Rám. k. lelkész 1 telek 45287 négyszögöl, 
kántor  1/4 t e l ek, tanitó 1/4 telek összesen 25o33 naz, harangozó 
2831, jegyző 12886, község 13800 négyszögöl. A papnevelde birtoka 

3237288 és 6745641 négyszööl.Az apátfalvi határ összes területe 

9982929 négyszögöl.A telekkönyv szerint tehát Apátfalva összes te-
rülete: 9982929 négyszögöl /1871/. libből beltelek= 68691,szánt6: 

180078, rét 3743o9, legelő 289196, erdő  2585732, hasznavehetetlen 

3176869, szőlő 7o766, a volt urbéreseknek kiadott birtok3237288 miz 
négyszögöl. /243/ 

A lakosság elzselléresedése, elszegényedése tovább tartott. 

Az inség elől több család kivándorolt főleg 1Lanadába azzal a céllal 

hogy ott "megszedi" magát és hazajöi földet venni. Ez csak kevésnek 
sikerölt, mint pl. Eársony k Olajosnak, I'erenez nagypál andrásnak 

stb. Sokan summásnak mentek főleg a Dunántulra. t, nyomor ehyhitésére 

1903-ban Segélyalapot létesitett a közseg a szegény mezőgazdsági 

munkások és napszámosok részére: 2oo7 kor. 93 fillért, valamint 
a közvágóhid folyó jövedelmét. /249/ 

azigoru feltételek mellett bérelhettek a nincstelenek földet,-

ha egyáltalán akadt ilyen föld. 1896-ban pl a község tulajdt;nát 

képező 1/4 telket bérbeadják a következő feltételekkel: 3o ft-t 
félévenként előre kellett fizetni, a bérlet fejében még a községi 

bikákat is aljazóval kellett ellátni, a bikák után 4o szekér trá-

gyát köteles a bérlő a bérelt földre fuvarozni, a szokásos ter-

ményt termelhette, de c szokásos mennyiségben u'arom is kellett 
a földet hagyni pihentetésül. . b4t'btadásból származó költségeket 
e bérbevevőnek tellett fizetnie. /250/. 

-'ég sokáig érvényben meredt a közmunka is, amelyet a szegény 

nép teljesitett, a módosabb megválthatta pénzben. 1895-ben p1, a 
községben 264 igás és 433 kézi napszámot kellett teljesiteni. Az 
egy kézi napszám váltsá,ediját 40 kr-ban 6l1apito'te megy község 
elől járásága.; 2S41.ygyébként nem sokat változott a  mezőgazdes*. 

közigazgatás alakulása iélapátfElván r  századforduló korában  
A község mint mezőváros már 1371-ben megszűnt, de a régi köz-

$ségi pecsétet használták sokáig, 1906-ig. &'zen a felirat: 
Apátfalva Mező  Város llorsod Megye.  A község élén F jegyző 
állott, ezenkiviül a biró, e hitesek és 27 képviselő. /; . . 	-' 
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A birók általában a Mikó családból kerültek ki, mint pl. 

Mikó Pál, Mikó dános, Mikó Balázs stb. A mult század vé-

gétől haláláig /1906/ Kakukk István volt a jegyző, a szá-

zadfordulón hitesek voltak: Imecs Béla és Jéczy József./253/ 

A községházában még csak egyetlen helyiség volt hivatalos 
célokra ebben az időben, de a jegyző kérte, hogy ezt az 

egyetlen hivatalos szobát, ahol a jegyzői iroda, az anya-

könyvi hivatal és tanácsterem is müködött, szaporitsák, és 

mellesleg a jegyzői lakást is ujitsák fel. /204/ 

Borsod megye főispánja elrendelte, hogy Apátfalva alá ren-

deli Ivlonosbélt és Szentmártont, és igy a jegyző megnöveke- 

dett feladatának ellensulyozásaképpen a két község 300 Ft-t 

fizet a jegyzőnek. De ez ellen tiltakozott az apátfalvi 

képviselőtestület, azt mondván, hogy akkor a jegyzőnek 

kevesebb ideje lesz Apátfalva lakosságának az ügyeit in-

tézni. /255/ A község elnevezése 1906-ig Apátfalva, 1906-

tól pedig Bélapátfalta lett. /256/ 

1906-ban , Kakukk István jegyző halála után - egyide-

ig a szilvási körjegyző Fazekas László lett a jegyző, és 

mint gyakornokot beosztották hozzá Dr Kubiss Géza jegyzőt, 

aki később egészen 1945-ig jegyzősködött Bélapátfalván./257/ 

Egy 27 tagu képviselőtestület is állott a község élén. 

Ebből 23 név: Szabó Antal, Krusniczky Kálmán, (Jsuhány 

Balázs, Barta Adám, Erdélyi János, Sas Gábor, Boros János, 

Schilhábel Béla, Mikó duró József, Sas Mátyás, Ferencz 

András, Pap Ferenc, Várallyai Lászlő, Herskovics Adolf, 

Balog István, Mikó János, Sike János, Mező János, Mező 

Lajos, Durzó János, Ferencz István, Kubiss Géza és Bagi 
János. /258/ 

Ha a községbe valaki ba akart települni, akkor a 

jegyző előtt igazolnia kellett erkölcsi és politikai ki-

foástalanságát, és az illetőnek letelepedési dijat is 

kellett fizetni.Pl. 1894-ben  Nagy  Zsigmond és Ferenc 20 Ft-
ot, Gyenes Pál 5 Ft-ot, Szabó Antal 5 Ft-ot, Groszman Kóbi 

2 Ft-ot tartozott fizetni a községi pénztárba. /259/ 
A község lakosságának alakulását jól mutatja a XIX. szá-

zadi részstatisztika: 
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1805-ben 1161 fő, 1806-ban 1178 fő, 1807-ben 1134 fő, 

1808-ban 1169 fő, 1809-ben 1191 fő, 1810-ben 1207 fő, 

1811-ben 1220 fő, 1812-ben 1225 fő, 1813-ban  1214 fő 

lakott a községben /260/, még 1895-ben 1400 fő. /261/. 

Magyis a mult század elején évente átlagosan 7-8 fővel 

gyarapodott a lakosság, 90 év alatt mindössze 239 fövel. 

A közbiztonság megerősitésére 1906-tól kezdve csendőr-

őtsöt szerveztek Bélapátfalván. /262/ 

Az oktatásügy fejlődése a kiegyezés korában  

Már 1844-ben épittetett az egri papnevelde iskolát. 

1900-ban a község tulajdonában levő nagyvendéglőt kérte az 

egyház -minden ellenszolgáltatás nélkül - a községtől iskola 

és tanitói lakás céljaira. Ezt 1901-ben meg is kapta. /263/ 

A községi költségvetésben szerepelt 1897-ben 320 Ft tanitói 
fizetés és a nyugdijalapra 65 Ft. Igaz, hogy az iskola 
egyházi, és a r.k. egyháznak lett volna kötelessége fenn- 

tartani az iskolát és fizetni a tanitót, de "nagylelküen" 

mégis a község ezt magára vállalta, habár a képviselők egy-

része ezt határozottan ellenezte. /264/ Várallyai László a 

századforduló ideje alatt a község tanitója; kéri, hogy a 

község fizessen neki megváltási' árat a természetbeni ado-

mányok /zsir, vaj stb./ helyett.De a tanitó e szokatlan ké-

rését a képviselők elutasitották. /265/ 1903-ban az ismétlő 

iskolát átszervezték gazdasági ismétlő iskolátá a 6. osztályt 

végzett tovább nem tanuló gyerekek számára. /266/ 

Az egészségügy helyzete Bélapátfalván a dualizmus korában  

A község 1895-ben körorvosi állást hirdetett meg vá- 
lasztás utjáni betöltésre. /267/ Ugy ancsak 1895-ben Borsod 

megye főispánja kérte a községet, hogy egy állatorvosi állást 

is tartson fenn. De Apátfalva előljárósága ezt elutasította, 

mert nincs rá pénz; ugyanis a lakosok szegény urbéresek. De 
egyben kérték, hogy a Szentpéteren lévő állatorvosi székhelyet 

Dédesbe tegyék át, mivel ez jobban megközelithető lett volna 

az apátfalviak részéről is./268/ 

1896-ban , a millentimm évében, a következő összegből 
gazdálkodott a község: bevétel volt 12.242 frt 93 kr, kiadás 

10.261 frt 72 kr. /269/ 
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Vita a vásárok engedélyezésévek kapcsolatban 

1896-ban főszolgabirói rendelettel Apátfalva vásárait 

március 9-én, május 29-én, augusztus 14-én és november 30-án 

engedélyezték, de a heti vásárokat meg akarták szüntetni. 

Ek ellen az előljáróság tiltakozott, iddokul azt hozták fel, 

hogy a községnek 2 edénygyára is van, sőt a vasutra is kilá-

tások vannak, és őseik jogait meg akarják őrizni. Persze 

azért nem volt ez erélyes tiltakozás, szembenállás a felsőbb 

szervekkel, mert a képviselőtestület a határozat végén ugy 

nyilatkozott, hogy " ha másképpen nem lehet, kötelességből 

türni fog." /270/ 

A vásárt a község északi részén, a mai Táncsics 

és Marx Károly utca helyén tartották kirakodóvásárral együtt 

állatvásár is volt. A vásártér kis alacsony keritéssel volt 
körülkeritve, A községi előljáróság hozott egy határozatot, 

amelynek értelmében 1900-tól az árusok kötelesek helypénzt 

fizetni a község pénztárába. /271/ 

1904-ben a községi tüzoltótestület is megalakult./272/ 

Majd közeledett az első világháboru ás ezzel együtt járt a 

hadikölcsönjegyzés is. Bélapátfalva képviselőtestülete 

egyhangulag 3750 korona hadikölcsönt jegyzett 1914-ben./273/ 

VII. 

BÉLAPATFALVA 1918-1919-BEN  

Az első világháboru előtti Magyarország megérett a 

forradalmi változásokra. Egyre jobban éleződtek a társa- 

dalom ellentmondásai. Hiába a nagy pompa és fény a millen- 

nium évében, a társadalmi ellentéteket nem tudják még 

csak el sem kendőzni. Hiába irja Kapácsy Dezső "költő" 1896-ban: 

"Zsellér-népek! kik e honban 

Együtt laktok mivelünk, 

Segitsetek nagy munkánkban! 

Ne törjetek ellenünk!... 

Titeket is sokszor védett 

S eztán is ád menedéket 
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magyarok hazája, 

A második ezredévben 

Testvéri hő ölelésben 

Hozzunk áldást reája! / Kapácsy Dezső Az ezredévre/ 

A háboru, amely kiváltotta a kapitalizmus általános válsá- 

gát, földcsuszamlást idézett elő az Osztrák-Magyar Lonarchia 

düledező épitménye alatt is. A hosszu háboru teljesen megsem-

misitette a monarchia berozsdásodott gépezetét. Kimerültek 

az erőforrások. Nemcsak a katonák a frintokon, de a nép, a 

lakosság is sokat szenvedett a hátországban. Azonb an  1917 
fordulat volt a háboru történetében, de az egész világtörté-

nelemben is. Oroszországban a nép megtalálta a kivezető utat: 

a szocialista forradalmat. Az eddig kizsákmányolóik parancsára 

más nemzetiségü munkástestvéreikre fordm.tott fegyvert saját 

kizsákmányolóik ellen fordították. A Nagy Októberi Szocialista 

Forradalom-nak az egész világ mmnkásaira  -  igy a magyar mun-
kásokra is - óriási jelentőség-;e1 volt. /274/ 

Bélapátfalváról a háboruba 400 férfit hivtak be, ez 

kb. az akkori összlakosság 25 ; -a volt. A 400 katonának több 

mint 10 %-át, 45 embert hiába vártak haza; "hősi halált hal-

tak", 18 életerős férfi pedig rokkantként került haza./275/ 

Lzenkivük a sok szenvedés, nélkülözés egyre inkább növelte az 

elégedetlenséget ésa forradalmi h angulatot. Sztrájkok, pa-

rasztmegmozdulások voltak 1918-ban. 1918-ban megalakult a 

Magyar i\Jemzeti Tanács, majd 1918 okt. 31-én győzött a pol-

gári demokratikus forradalom Magyarországon is. A forradalom-

hoz, amelyet a munkások és katonák vívtak ki, azonnal csat-

lakozott a parasztság többsége is. Azonban a munkásság for-

radalmi lendülete forradalmi szervezet nélkül nem volt elég 

a hatalom megragadásához. A KMP megalakulása  -  1918 nov. 24-én 

- fordulatot jelentett a forradalom menetében. Elérkezett 

1919 március 21, amikor is a proletariátus győzött./276/ 

De csakhamar összefogott a nemzetközi és belső reakció, és 

meginditotta dühödt támadását a Magyar Tanácsköztársaság 

ellen. Heves, illetve Borsod megye, és ezen belül Bélapátfalva 

is hadszíntérré változott. 

Bélapátfalva a Tanácsköztársaság idején 

1919 április végén a cseh burzsoá csapatok és a 

román királyi csapatok meginditották támadásukat a T anács- 
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köztársaság ellen, és csakhamar elérték a Tiszát. A csehek  

célja: Miskolc elfoglalása, Salgótarjánt elvágni Budapest-

től. A csehszlovák csapatok május 1-re Bánréve felől vissza-

nyomták a 60. dandár csapatait, és május 1-én délután el- 

foglalták Ózdot. A 60. dandár Ózd kiüritése után Bélapátfalván 

állította fel a parancsnokságot és Bélapátfalva-Mikófalva-

Egeresehi vonalán akarták a csehek előrenyomulását feltartóz-

tatni. A 60. dandárparancsnokság jelentése szerint a Bél-

apátfalva-pikófalva- igeresehi térségében rendelkezésre álló 

erő 400 puskából, 12 géppuskából és 2 10 cm-es tarackból állt. 

A parancsnokság jelentéséből kitünik, hogy a csapatok tel-

jesen kimerültek és felbomlottak. Május 2-án a csehek el-

foglalták Miskolcot, Salgótarjánt pedig körülzárással fenye-

gették. A Bélapátfalvánál leső demoralizált csapatok az uj 

védelmi vonalban is képtelenek voltak az ellenséges támadás 

megállitására, a csehek Szarvaskőt is elfoglalták. De a 

vöröshadsereget ujjászervezték. A hadsereg átszervezése még 

be sem fejeződött, máris harcba kellett állni. A 6. had-

osztály salgótarjáni harcával párhuzamosan heves elháritó 

csaták folytak Ezer térségében, amit az 5. hadosztály vivott. 

Az 5. hadosztály 19/2, 19/3 zászlóaljai május 10-én estére 
kiszoritották az ellenséget Monosbél, Mikófalva és Bélapát-

falva községekből. A visszavonuló ellenséget Szentmárton felé 
üldözték. 

A győzelem elbizakodottá tette a 19/2 zászlóaljat, 

fáradtak is voltak, és az egység parancsnoka elkövette azt 

a hibát, hogy Bélapátfalvára éppen a 19/2 zászlóalj csapatait 

szállásolta be, igy az ellenség közvetlen szomszédjába az az 

alegység került, amely a legtöbb embert vesttette e] ~,és a 

legfáradtabbak is voltak. A csehek pedig támadtak. kivel a 

vöröshadsereg támadqása csak május 12-én indult meg, a csehek 
a salgótarjáni frontról csapatokat tudtak átdobni Bélapát-

falvához, az 5. hadosztály visszaszoritására. 
Az 5. hadosztály csapatait május 11-re virradó 

éjszaka teljesen váratlanul érte a csehek támadása. Az  Őrség  

jelentős része is aludt. A támadás a Bélapátfalván megszállt 

19/2 zászlóaljnál következett be. Fokozta a fejveszettséget 

az a rémhir is, hogy az ellenség megkezdte a zászlóalj be-

keritését. Szemtanu szerint a mély alváshoz az is hozzá-

járult, hogy a katonák bort találtak valahol. 
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Kendezetlen visszavonulás kezdődött, s csatlakozptt a 

menekülőkhöz a Lonosbélben megszállt 19/3 zászlóalj nagy 

része is. Igy a csehek május 11-én estére Eger alá érkeztek. 

De a vörös hadsereg ellentámadása következtében május 13-án 

Eger és Felnémet között a csehek vereséget szenvedtek és 

Szarvaskő felé visszavonultak. 

Az 5. hadesztály parancsnoksága azt a célt tüzte 

ki, hogy május 19-én inditsanak támadást az Eger-putnoki 

vasutvonal mentén, foglalja el Putnokot, igy elvágva a 

Miskolcról visszavonuló csapatok utját ebben az irányban. 

Mielőtt azonban a felvidéki hadjárat megindult volna, a 

csehek váratlanul erős támadást inditottak. a salgótarjáni 

védőszakasz és az 5. hadosztály balszárnya ellen. Május 

1$-án az ellenség Pétervására és Bélapátfalva között, 

mintegy  4  zászlóaljjal és tüzérséggel előrenyomult, ás a 

déli órákban elfoglalta Pétervásárát. Az 5. hadosztály a 

tulerő elől délkeleti irányban tárt ki, de május 2U-án 

a Pétervásáráról kiszoritott zászlóalj visszafoglalta 

Péetrvásárát s ezáltal a Kisterenyét birtokukban tartó 

ellenséges csapatok két tüz közé kerültek. Ezzel egyidőben 

a hadsereg parancsnokság által megerősitett 45/l, és 11/1 

zászlóaljak is támadást inditottak a Kisterenyénél levő ellen-

séges erők ellen, és szétszorták illetve visszaszoritották 

őket. 

A miskolci támadás tervét a vörös Kadsereg egységei 

május 20-án kezdték megvalósitani. Az előrenyomulást május 

19-én este az 5. hadosztály kezdte meg. 7 zászlóalj és 2 
üteg 1 páncélvonat támogatásával az Eger-putnoki vasutvonal 

mellett nyomult előre. Május 21-én véres harcok árán elfog-

lalták Szilvásváradot, május 22-én pedig Borsodnádasdot. 

Sajnos azonban a Tanácsköztársaság kormánya 

hitt a ulemenceau-jegyzékre=, és csapatainkat visszavezényel-

teaz elfoglalt  területekről.  Arulás, tulerő és még több ok 

miatt a Tanácsköztársaság elbukott. A visszavonuló csapatok-

ból tömegesen maradtak vissza katonák a Bükk hegységben, 

akik inkább vállalták a bujdosást, mintsem kiadták kezükből 

a fegyvert. rl. az  e-sercsehi bányamunkásság összeszedte a 

bánya Környékén található fegyvereket és sokáig ellenállt 

a román csapatoknak. /277/ 
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A Tanácsköztársaság történetének, harcainak bélapátfalvi  

emléket 

Bélapátfalva főutcáján, a Lenin uton, egy 1919-es 

vöröskatonát ábrázoló szobor van  bronzból, a vöröskatona 

éppen rohamra indul. A szobor talapzatán a dátum: 1919 

május 20. Ez a dátum a község határában lezajlott csata dá-

tmma. Főleg a diósgyőri vasgyár munkásaiból toborzott vörös-

katonák ütköztek meg itt a cseh burzsoá csapatokkal. Több 

diósgyőri elvtárs halt itt hősi halált. A csata után a helyi 

lakosok összeszedték az elesett vöröskatonákat és a temető 

középső részén eltemették. Sokáig csak egyszerü jel mutatta 

sirjukat, majd az 50-es években a miskolci elvtársak kezde-

ményezésére, a cementgyári pártszerveset segitségével gránitkő 

siremlék őrzi emléküket. A diósgyőri elvtársak azóta is 

- 1945 óta - minden évben eljönnek Bélapátfalvára Kegyele-

tüket leróni régi eltvtársaik előtt. 

A Tanácsköztársasághoz még más emlék is füzi kö-

zségünket. Az egri Kolacskovszky Lajos volt nyomdász, aki 

az egri direktóriumnak egyik tagja volt, gyakran jött annak 

idején Bélapátfalvára. Egyébként is szerette a természetet, 

irry gyakran felkereste a Bükk hegységet, de egyben a Tanács-

köztársaság előtti időben illegális megbeszéléseket is tartot-

tak, főleg a Hársas nevü erdőrészben. Ma a Hársasban a Bél-

apátfalvi Cement és ivészmü turistaháza /azelőtt Telekessy 

menedékház/ előtt egyszerü mészkőből készült kis emlékmü 

hirdeti Kolacskovszky Lajosnak és társainak az emlékét. 

Ma az egykori vöröskatonák közül Bélapátfalván eTye-

dül Molnár István él, aki szinesen és élményszerüen tudja 

elmondani az akkori eseményeket. 

Az egykoru szemtanu, iolnár István elbeszélése a bélapátfalvi  

eseményekről a Tanácsköztársaság idejében 

A proletárdiktatura kikiáltásakor nagy volt az öröm 

Bélapátfalván is a munkások körében. Többen pl. Bajzáth Jó-

zsef, id. Kakukk Sándor és Molnár István és mások beálltak a 

Vörös Hadseregbe. 	cementgyárból e1ker:,' ei é k  a régi vezető- 

ket   és munkástanácsot választották. Ennek vezetői lettek: 

Szircsák Ferenc, Mikó Kálmán és még mások. Megválasztották 
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Az  1919 május 20-án Bélapátfalva A szobor egy rohamra induló 

határában lezajlott csata emlé- vörös katonát ábrázol 

kére emelt szobor 

A Kolacskovszky -emlékmű, háttérben a cementgyár üdülője 
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a községi direktóriumot is. Ennek élére Kakukk Sándort, 

Csuhány kata Jánost, Sass gazda Mátét és még másokat válasz-

tottak meg. Köztük azonban nem nagyon volt meg az összhang 

nem a politikai széthuzás miatt, hanem elsősorb an  azért, mert 
kevés volt a poltikai képzettségük. A direktóriumban elsősor-

ban a parasztság képviselői ültek. Anyagilag a háboru után 

a gyári munkások álltak rosszabbul, ugyanis termelt is nem is 

a gyár, néha sikerült csak kijárni, hogy a gyári dolgozók 

részére lisztet, fehérszalonnát, sót, cigerettát /néha szi-

vart/ utaljanak ki. 

Amig Egerben az iskolák államositása wtámx már befeje-

ződött, addig Bélapátfalván a direktórium tagjai ezt elvetet-

ték vallásosságuk miatt. A község határában kisebb mértékü 

földosztás volt, un. proletárföldet osztottak, meg ma is 

ezt a földterületet "proletár"-nak nevezik. Az emberek, akik 

ujságot olvastak, többnyire a Kis Ujság-ot és a friss Ujság-

ot /ezeket a nép annak idejét revolver ujságoknak nevezte/és 

a katolikus Uj ember-t olvasták. A Népszava olvasásáért a 

Tanácsköztársaság előtt a gyárból való elbocsátás járt. Az 

erdőgazdaság főtanácsosa, egy Szabó nevű, még az őszirózsá# 

forradalom idején is elbocsátott két munkást lázitás cimén, 

mert bérjavitást kértek. 

ájus 1-nek a megünneplése Bélapátfalván 1919-ben  

Április 30-án a direktórium dobszóval értesitette a 

lakosságot, hogy május 1-én egy egri küldött tart beszédet 

a kántor-féle iskolában. A helybeli vörös katonák, többek 

között Molnár István is - Egerből tértek haza a frontról, 

mert Egerben  ellenforradalmi lázadás volt. Az iskola megtelt 

ünneplő közönségi?el, főleg munkásokkal, parasztokkal. Kb. 

40-50 fő lehetett a hall-atóság. A Keresztény Iparos Kör 
tagjai szabotálták a részvételt. A gyülésen felszólalt 

Llolnár István is. Az egri küldött baloldali szoc. dem. volt, 

asztalos legény, névszerint Okos Miklós, későbbi egri ujság-

itó. Beszélt arról, hogy 1890-től egy baloldali kongresszus 

május 1-t munkásünneppé nyilvánította. Beszélt a cseh inter- 

vencióról, a sulyos helyzetről és áldozatokról. Egy felszólaló 
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megkérdezte az egri zavargások okát. A válasz az volt, hogy 
a félrevezetett diákság tüntetett. Azt is megemlitette azon-

ban az előadó, hogy Monosbélben most vagonirozték be az egri 

zászlóaljat /Molnár Istvánékat/, hogy  rendet teremtsenek 

-erben is. 

Egerben valóban rendet is teremtettek. Este 8 óra-

kor már csendes volt a város, kb. 120 diákot tartóztattak le. 

A katonák és nem a rendőrök tartóztatták le őket, de kiiallga-

tás után - 5-6 fő kivételével - a többit elbocsátották. A 

zavargást egyébként a zászlóalj parancsnok - akiről később 

kiderült, hogy áruló - és helyettese Szita Mihály ezredes 
és 3arta főhadnagy robbantotta ki, de nekik sikerült Eger-

bakta felé a csehekhez menekülni. 

Molnár István volt vöröskatona elbeszélése arról, hogy 

hogyan vett részt a harcokban 1919-ben  

1915-ben vomult be katonának Kuttenbergbe, Csehország-

ba. Háromszor sebesült meg, 1915 december 24-én, 1916 julius 

3-án és 1917 julius 8-án, nyolc helyen szenvedett el szurt 

és lőtt sebeket. Staniszlónél orosz fogságba esett. Molnár 

István Egerben, mint árva gyerek nőtt fel, és egy erőszakkal 

férjhez adott apáca tanitotta neki a marxizmust. Ugyanis az 

illető azért lett apáca, mert nem mehetett hozzá egy kovács-

legényhez. k;udapesten ipari tanuló volt, Egerben 4 reáliskolát 
végzett. 1912-ben Szakasits Rrpáddal együtt ült a Markában, 

mert résztvett az 1912 május 23-i tüntetésben. A mestere 

közbenjárására szabadult ki a börtönből. visszatérve az orosz 

fogsághoz, mivel megsebesült Oroszországban egy kórházba ke-
rült, és egy cseh orvos tőből le akarta vágni a lábát, azzal 
az indoklással, hogy gyógyithatatlan. De egy öreg orosz orvos 

megmentette a lábát, meggyógyitotta. A fel#yógyulás után egy 

lágerba kellett volna mennie Kiev mellé, de az öreg orosz 
orvos pénzt és élelmet adott neki, hogy szökjön át a Vörös 

Hadsregbe. Ugy is tett. Először Kaminec Podolszki-ba jelent- 

kezett egy teljesen munkásokból álló orosz vöröshadseregbe, 

amely cukorgyári munkásokból állott. Másodszor pedig egy 

Krivojrogban állomásozott seregbe állott. Mindkét sereget 

szétverték 8 hónap alatt. Akkor az ottani magyarok felszerel-

tek, hogy Lengyelországon keresztül hazajönnek, de Pilsudszki 

marsall ezt nem engedte meg. 
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Kievben látta Kun Bélát és résztvett egy 4 hetes forradalmi 

iskolán, majd Minszken és Pinszken keresztül Csehországba 

jöttek. Itt 4 hétig voltak megfigyelő táborban, de tulajdon-

képpen le voltak csukva, az élelmezésekről sem gondoskodtak. 

1919 március 17-én ért haza déli 12 órakor, és már 

délután 4 órakor Dr Sándor Imre egri orvos és Fischer nevü 
egri ügyvéd kereste fel, hogy a párt kérésére álljon be 

önként a hadkiegészitőbe katonának. bár 19-én reggel jelent-

kezett Otta őrnagynál, ahol felszerelték. Március 20-án egy 

katonai bizottság kihallgatta és 21-én éjjel beválasztották 

a katonatanácsba. Március 22-én a politikai biztos helyette- 

se lett Molnár elvtárs, a főnöke Cvaneiger Lajos volt. Márci-

us 23-án Salgótarjánba mentek, mert ott még mindig a Peyer-

féle szoc. dew. rezsim uraktodott a munkásokon. Salgótarján-

ból zdra mentek, és megszállták a putnoki hegyeket, mert a 

csehek már át akarták lépni a határt, de 3-4 napos csata után 

megugrasztották őket, és csak Rudabányán találták meg a cse-

heket, amint éppen egy vonatot fosztogattak. Ekkor kapták a 

parancsot, hogy Egerbe kell vonulni és rendet teremteni, 

mert Ezerben ellenforradalom van. Ez már május hónapban volt. 

Egy pár nap mulya már Egerbaktáról és Nádasdról is kiverték a 

cseheket. Egy pár halottjuk és sebesültjük.is volt már ekkor. 

Különösen sulyos harcokat vivtak Jánosfalvánál, Rimaszombat 

alatt. De előbb még el kellett foglalniuk Nyustyalikot, ahol 

egy gyermekotthonba fészkelték be magukat a csehek, de az 

apácák elárulták őket, és közülük 42-t sikerült foglyul ejteni. 

Ezután a vörösök elfoglalták Rimaszombatot, Tót és 

Magyarpokorájt. Nagyon nehéz ütközetet vivtak még Fürész köz-

ségnél a cseh halálfejes légionáriusokkal. Fürészt 2 nap és 

2 éjjel védték a csehek, mikor ezt sikerült elfoglalni, akkor 

Tiszolcot is feladta az ellenség. 

Müködsktek azonban  az árulók is, és nehéz helyzetük-

ben vették észre Molnár elvtársék, hogy sok töltény hamuval 

vagy fürészporral volt megtöltve. Később Bekölce felé jöttek 

vissza, egy kisebb cseh különitményt szétvertek, 2 kocsit 

zsákmányoltak, egyik tele volt 1lőszerrel, a másik pedig 

kenyérrel és pokróccal. Ott hallották, hogy Bélapátfalván 

harcolnak a csehek a diósgyőri elvtársakkal. A szentmártoni 

templomnál, a szőlőkön keresztül a hátukba kerültek. A győriek 

mér éppen menekülőre fogták a dolgot, amikor megérkettek a 



csehi vörös bányászok, akik a cseheket visszaszoritották a 

bélkő alá; de a csehek ujből támadtak. Már-már a csehiek is 

mehekülni akartak, amikor Molnár elvtársék megtalálták az 

összekötetést, és rögtön támadtak. Először a csehek ezt el 

sem akarták hinni, csak amikor felülről, a szőlőhegy felől 

állva kezdték lőni az ellenséget géppuskával vegyesen. A 

csehek v isszavonultak, a vörösök pedig folytatták az elő-

nyomulást Eger felé. Csak Szarvaskőnél találkoztak ujből a 

csehekkel; egy kisebb csoport elébük került a vasut környékén, 

a csehek jól helyezkedtek el, és igy a magyarok vesztesége 

2 sebesült és 1 halott lett. A sebesülteket Kiss Józsefet és 

Gulyást Egerbe küldték. 

Ezután a cseheket kikerülve jöttek Eger felé 

baj nélkül, de a felnémeti fürésztelepen a főcsapat utolérte 

őket. Közben rájuk sötétedett. A csehek lövöldöztek, de a 

vörösök csak szórványosan válaszoltak a lövöldözésre. Majd  

reggel a csehek géppuskázták a magyarokat, igaz, hogy csak 

egyes lövésekkel próbálkoztak. A csehek a myayyarokat egészen 

a Palónyi malomig követték, ahol a környéken a mai gyümölcsös 

helyén Gőber szőlőbe volt, ott akarták bekeriteni a magyaro-

kat. De a magyarok megelőzték őket, sőt 4 cseh katonát el is 

fogtak. 

Egerben ujból ellenforradalmi lázadás volt, ezt is 

sikerült ujból lecsendesiteni. A harcok végén az 540 emberből 

végül is csak 210 ember maradt ebben az egységben. Két nap 

mulya kiegészitették állományukat, lőszert, élelmet vételez-

tek, és Sirok felé meneteltek. Utt már javában tombolt az üt-

közet egyrészről a budapestiek egy ezrede és a Lánggépgyár 

vörös munkás csapata, másrészről a cseh burzsoá csapatok kö-

zött. Rögtön jelentkeztek Molnár elvtársék Sárai Szabó dandár 

parancsnoknál 400 emberrel. Megörült a friss erőnek a parancs-

nok - igaz nem Molnár Istvánék csapatát várta, hanem a hat-

vani vasutas csapatot - estére megforditották az ütközet sor-

sát, és a csehek Recsken, Bükkszéken át Aranyos felé menekül-

tek. Itt is néhány halottat és sebesültet vesztett a csapat. 

Majd 3 nap mulya parancsot kaptak, hogy ujból Egerbe kell be-
vonulni, és irány: a román fronts Egerben bevagonirozták őket, 

és a Tisza mellé vitték a csapatot. soroszló és Tiszafüred 

között helyezkedtek el 4 géppuskával. A hátuk mögött budapesti 
tüzérek voltak. A budapestiek nagyon ügyesen lőtték a román 
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állásokat, akiket viszont a franciák és az olaszok támogattak. 
Az utolsó 3 napon volt a döntő ütközet, a vörösök hősiesen 

küzdöttek, még a tiszai átkelés is sikerült, de végül is győ-

zött a tulerő és a több hadianyag. r:3ekövetkezett a bukás./278/ 

A királyi román hadsereg julius 29-én két hidfőt 

létesitett Tokajtól nyugatra, és julius 30-án Szolnoktól észak-
keletre Tiszabő és Tiszasülly térségében 2 román hadosztály 

}zxgrzx átkelt a Tiszán, majd követte a többi hadosztály. 

Szovjetoroszország is élet-halál harcát vivta, nem tudott 

fegyveres segitséget adni. A Tahácsköztársaság vezetésében is 
volt ellentét /Julier árulása/, és a Tanácsköztársaság 1919 

julius 31-én már csak néhány napig állhatott volna fenn. Vé-

gül is aug. 1-én a Forradalmi Kormányzótanács lemondott, a 

Tanácsköztársaság 133 napi fennállása után elbukott./279/ 

VIII. 

BLLAPATFALVA TÖRTÉNETE 1919-1945 KÖZÖTT 

A Tanácsköztársaság bukása után megkezdődött a burzso-
ázia bosszuállása. Összeszedték a volt vörös katönákat, bal-

oldali gondolkodásuakat, és börtönbe zárták őket. Igy többek 

között Kakukk Sándort is az egri gyüjtőbe vitték. /280$ 

A község lakói, illetve az innen bevonult férfiak nem lel-

kesedtek az értelmetlen, imperialista céllekért folyó háboru-

ért, ami kiderül abból is, hogy a Községi Képviselő Testület 

1921-ben megállapitotta, hogy vitézi telekre jogosult nines a 

községben./281/ A Képviselő Testület foglalkozott egy különös 

pénzüggyel is. A román trónörökös leiratában keresteti a vö-

rösök által hátrahagyott 21.000.000 fehér pénzt, - de csodák 

csodája - a pénznek nyoma veszett. Ugyanakkor  '*  "királyi", 
illetve "trónörökösi" gesztussal 100.040 koronát adott a 

községnek, hogy kártalanitsák a megszállók /azaz a románok/ 

által kárvallottakat, ás a megszállás egyéb költségeit is 

ebből fizessék ki. Igy akartak a nép barátjai fényében tetsze-

legni, mint akik megszüntették az ő szemükben a " gyülölt 

vörös uralmat." /282/ 
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A bélapátfalvi cementgyár története a Horthy-rendszerben 

Az 1920-29-es években a következőképpen fejlődött a gyár: 
A két egyenként 90 t klinker kapacitásu kis forgókemencé-

hez két hulladékhő-értékesitő füstgázkazán került beépitésre 

egyenként 500 négyzetméter fütőfelülettel és tulhevitőkkel, 

melyekben a kemencékből mintegy 600 fok C-ra tulhevitett 

gőzt termel, az ilyen módon lehetővé vált ingyen gőztermelés-

sel sikerült a forgókemencék előnytelen szénfelhasználását 

ellensulyozni. 1924-ben épült az első 4500 t befogadóképessé-

gü cementtároló vassiló. 1925-ben a MIAG-tól vett a gyár egy 

napi 220 t teljesitményü, kapcsolt rendszerü háromkamrás 

cementmalmot, majd ugyanettől a vállalattól szerzett be 

1927-ben egy Titán rendszerü, óránként 45 t teljesitményü 

kőtőrő berendezés t, amely 1928-ban került az üzembe. 

iviivel a szállitási költség magas volt, ezért a gyár 

beszüntette a Putnokról való agyagszállitást, ás Egercsehiből 

riolittufát szállitottak helyette Bélapátfalvára. 1924-ben 

pedig helyben is találtak agyagot a kőbánya és a gyár között, 

és ezt drótkötélpályán szállitották a gyárba. 

1925-ben jött létre a magyar cementkartell. Ebben az 

időben az országos cementfogyasztás évi 220.000 t-val a mély-

pontra süllyedt. A kartellben megegyeztek abban, hogy melyik 

gyár csak milyen földrajzi körzetbe szállithat cementet. A 

b.-lapátfalvi cementgyár a kartell első 3 évében az ország 
összkontingensének 12,7 %-át, majd 1928-29-ben 16,6 %-át, 

1930-ban pedig 23 %-át szállitotta. 

A cementgyár 50 %-os bővitését a belga érdekeltségü 

Budapestvidéki nőszénbánya RT. határozta el 6,6 millió P 
költségelőirányzattal. Az érvényben levő szindikátusi szer- 

ződés értelmében az  Angol-Magyar  Banknak kellett volna a 

tőkefedezet felével hozzájárulnia, de ez erre nem volt hajlan-

dó, igy az Angol-Magyar Bank a 2 millió P névértékü részvényt 

felajánlotta a belga érdekeltségnek, amely ezt meg is vásárol- 

ta. Igy került tehát a gyár teljesen a belga érdekeltségü 

Budapestvidéki Kőszénbánya RT. tulajdonába. 

Most nár semmi sem akadályozta a nagyarányu gejlesztést. 

A gyárbővitést egy ujabb 50 m hosszu, 3 m átmérőjü, napi 180 t 
klinker-kapacitásu forgókemencéből /IV. sz . kemence/ 1  2 három- 
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kamrás kombinátor elnevezésü nyersmalomból, 3 db nagyobb tel-

jesitményü Roulette szénmalomból, a második 12 m hosszu, 

2 m átmérőjű kapcsolt rendszerit háromkamrás cementmalomból, 

két egyenként 4500 t befogadóképességü cementtároló vassiló-
ból, és  5  db egyenként 45u köbméter vaslemezből készült 
iszaptartályból állt. A szénszállitóberendezést szénszáritó-

dobbal egészitették ki. Uj sodronykötélpályát is épitettek a 

másik pályától kb. 300 m távolfiágra a gyár és a kőbánya kö-

zött. Uj gépjavitómühelyt is létesitettek, valamint az un. 

ária-forrás vizét is bekapcsolták a gyár vizellátásába. 

1928-29-ben az üzem elektrifikálása érdekében uj erőtelep 

épült a gyárban; egy Láng-gyártmányu 3000 LE gőzturbinával. 

Igy a gyár termelése már napi 600 t cement lett. 

Eleinte a gyárak jutazsákokban szállították a cementet, 
de a háboru következtében hiány mutatkozott jutazsákokban, 

igy áttértek a 20-as évek elejétől a papirzsákokra. A bél-

apátfalvi gyár eleinte Ausztriából importált nátroncellulóze 

papirzsákokrt, de 1924-ben saját zsákgyártó üzemet rendezett 

be, ahol eleinte kézi hajtásu tekercselőgépekkel készültek 

a háromszoros zsáktömlők, a zsák fenék készítése és leragasz-

tása kézierővel történt. 1928-ban azonban a gyár nagyteljesit-

ményü elektromos meghajtásu tömlőgépet szerzett be, és ugyan-

akkor az amerikai Bates-konszernnel kötött licenciaszerződés 

alapján Bates-féle szabadalom szerint szelepes, fenéknélküli, 

varrott papirzsákok készitésére tért át. Beszerezte az ehhez 

szükséges automatagépeket, valamint a cementcsomagoláshoz 
egy Bates-rendszerü kétcsöves töltőautomatát, melynek tel-

jesitménye 800 db zsák töltése óránként. 1938-ban a gyár egy 

második Haver & Boecker-féle háromcsöves zsákoló automatát 
szerzett be, és ugyanakkor fenekes, ragasztott szelepes pa-
pirzsákot készítettek. A bélapátfalvi cemebtgyár ekkor az 
egyedüli volt az országban, amelyezt a fejlett módszert al-

kalmazta. 

A magyarországi cementgyárak sorában a teljesitő-

képesség vizsgála tánál a bélapátfalvi gyár a 2. helyre ke- 

rült. A cementfogyasztás 1928-ban elérte az évi 400.000 t-át, 
ez volt a csucs, de ettől kezdve - a világgazdasági válság 

miatt - zuhanni kezdett a fogyasztás, és 1933-ban elérte a 
mélypontot, a 185.000 t-át. 1933 után fokozatos an  emelkedett 

aax a fogyasztás, de még 1939-ben is csak 391.000 t, igy 
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a magyar cementgyárak kapacitását csak 50 %-ban használták 

ki. A II. világháboru évei alatt kezdett emelkedni megint a 

cementfogyasztás, 1942-ben 590.000 t, 1943-ban 600.000 t, 

ebből a bélapátfalvi gyár szállitása 120.000 t volt. 
A  kedvezőtlen körülmények ellenére  ijs  a vállalat 

folytatta a beruházásokat. 1935-től befejeződött az uj erő-

telep épitése egy második 3000 LE gőzturbina beszerelésével, 
valamint egy generátor beépitésével, miáltal a régi gőzgépek 

feleslegessé váltak. 1940-ben a második Titán tőrőmüvet, a 
negyedik 4500 t befogadóképességü cementtároló vassilót és 

a hatodik iszapsilót szerelték gfel. 1942-ben a vállalat a 

MIAG-nál a szénfeldolgozás végleges megoldására két légáram-

csőmalomrendszert rendelt meg, de a háboru miatt ezt csak 

részben tudták leszállitani. 

Mivel a vásárlók a fehércementet is igényelték, 
igy a gyár igyekezett ezt az igényt is kielégiteni. Még- 

pedig ha nem is teljesen fehércementet, de mégis világosabb 

szinü cementet gyártott ugy, hogy a cementőrlőmalomban 

mészkőnek a normálklinkerhez való hozzáőrlésével egyenletesen 

világosszinü és megfelelő  szilárdságu kevert cementet állitott 
elő, és ezzel 1923-30-ig látta el a cementáru készitő üzemeket. 
1928-ban a cementgyár megszerezte a MIAG szabadalmát a fehér 

portlandcement gyártására, és hosszabb kísérletezés után 
1930-ban "Üstökös fehér" védjegy alatt piacra hozta a tiszta 

fehérszinü, nagyszilárdságu portlandcementjét. Ez a cementfajta 
uttörő volt, és szivesen vásárolták nemcsak Magyarországon, 

de Ausztriában, Jugoszláviában, Bulgáriában is, de exportált 

Görögországba, Közel-Keletre, sőt Uruguayba és Uolumbiába is. 

fehércementből átlag évi 2000 t-át termelt a gyár, és tervbe 

vették egy uj, csak fehér cementet gyártó üzemtész kiépitését 

is, de  a  közbejött háboru miatt ez abbamaradt, a felszabadulás 

után pedig a nagyszabásu épitőmunka elsősorban a cementmennyi-

ség növelését tette szükségessé, és az eddig fehércementen 

gyártó I. sz. kis forgókemencét is a normálklinker-égetéshez 

kellett visszaállitani. 

1940-ber a németek tárgyalásokat folytattak a belga 

érdekeltség megbizottjaival a gyár megvétele végett. Megbiz-

ták az osztrák perlmoosi cementgyári konszern szakértőit az 

üzem, valamint könyvszakértőit a vállalat könyveinek a meg-

vizsgálásával. A belgák kikötötték, hogy a vételárat belga 
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frankban kapják meg. A német gazdasági minisztérium Clodius 

nevü megbízottja Budapesten a Magyar Nemzeti Bank bevonásával 

jegyzőkönyvet irt alá, amely szerint a német gazdasági minisz-

térium hozzájárult ahhoz, hogy  a  vételár belga frankban kerül-

jön kifizetésre. Minthogy a németek hosssabb idő óta a vásár-

lásra nem tértek vissza, az akkori magyar kormány sugalmazásá-

ra a Pest Magyar Kereskedelmi dank és a Magyar zltalános Hitel-

bank szer ződést kötött a belga érdekeltséggel, amelynek értel-

mében megvásárolt a vállalat részvényeit 16 millió P áron, 

és ezt az összeget a Magyar Nemzeti Banknál befizette átutalás 
céljából. A német gazdasági minisztérium azonban a lebonyolí-

tást szabotálta, míg végül 1942-ben a Magyar Nemzeti B ank ki-

küldöttjének erélyes fellépésére az átutalás a magyar-német 

és a német -belga-luxemburgi kliringen keresztül a Helga Nem-

zeti Bankhoz me',történt. A Magyar hltalános hitelbank mögött 

50 %-kal egyedül a  Magyar  Általános Kőszénbánya, a Pesti 

Magyar Kereskedelmi Bank mögött pedig 50 %-kal a Salgótarjáni 

Kőszénbánya és társai, a magyar gyufatröszt, a Labor RT. és 
mások álltak, mint vevők. /283/ 

Kisipar Bélapátfalván  

Az 1939-i összeirás szerint délapátf alván 32 önálló 

iparos müködött. Ezek a következőképpen oszlanak  meg:  
3 kovács, 3 kőmüves, 8 cipész, 1 kerékgyártó, 2 hentes, 1 sütő, 
1 kéményseprő, 1 szikvizgyártó, 2 szabó, 2 borbély, 1 cserép- 

kályhás és 14 lakatos a cementgyárban. /284/ 

A mezőgazdaság helyzete a Horthy-rendszerben 

Bélapátfalva község határa 1929-ben a következőképpen 
oszlott meg: 6216 kat. hold volt az összes terület. Ebből 
966 _cat. hold szántó, 72 k. h kert, 75 k. h rét, 9,5 k. h 
szőlő, 906 k. h legelő, 3895 k h erdő, 292 k h müveletlen 

terület. Ebből a községé: 30,5 k hold. 100 holdon aluli kis- 
bittokosoké: 1045 g. Az egri papneveldéé: 4110,5 h, a Bélapát-
falvi Volt Urbéres Gazdaközönségé: 1030 h./285/ A kis,- és 
középbirtokosok 2,5-3 holddal rendelkeztek általában, és a 

földjük legtöbb esetben szétdarabolva sok helyen feküdt. Elő-

fordult, hégy egy gazdának 14-18 helyen is. iiires volt az 

apátfalvi cimeres ökör és a sertéstenyésztés, többnyire a 

mangalicafajtát tenyésztették. 1928-b an  260 db szimentáli 
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szarvasmarha, 206 db ökör, 65 db ló, 514 db juh, 677 db 

mangalicasertés, 56 db kecske volt a községben az állat-

állomány abaromfiakat nem számitva. A gazdáké közösen 

713 h legelő és 289 h erdő volt. 

1934-ben a község határa már a következő képet mutatta: 

A határ területe: termőterület 5924 h, terméketlen 118 h. 

Legelő: 906 h, szántó 964 h, kert 73 h, rét 75 h, szőlő 
10 h, erdő 3896 h. 

Az állatállomány alakulása: 

1934 1935 1936 1937 1939 

Szarvasmarha 372 404 374 360 533 

Ló 100 105 101 108 115 

Sertés 608 594 440 586 910 

Juh 373 225 211 189 278 

/286/ 

Ahogy láthatjuk nagyobb mértékben az állatállomány 1939-

ben emelkedett. 1939-ben 250 bélapátfalvi földművesnek csak 

2-12 h tulajdona volt, amíg 20-50 hold közötti kisbirtokos 

csak 6 fő volt. A többi  föld  - 4110 hold - az egri érseki 

papnevelő intézet tulajdona volt. A gazdáknak alig volt 

saját erdejük, viszont a papneveldének jelentős volt az erdő-

birtoka is. /287/A község gazdaságialg szegény, hegyes, erdős 

terület, a termőföld, ahogy itt nevezték az "élőföld" kevés 

volt, és "nehéz" volt a talaj. A földmüvesek igen garasosan 

éltek, és igényeik is szegényesek voltak. Sokan jártak fu-

varba, főleg meszet, fát fuvaroztak, fát termeltek ki, meszet 

égettek és árultak. fa  is nevezték őket a környező falvak 

népei az apátfalviakat "meszesek"-nek. A háziipar közül 

ebben az időben is divott a fonás-stövés. /288/ 

A kereskedekem helyzete a mult rendszerben   

A  kereskedekem virágzó volt, mert a község vasut és 

országut mellett fekszik. 4 országos vásár és állandó heti 

piaca volt. 1921-ben alapitotta meg Mikó Antal cipész a 

szatócsüzletét, de ezenkivül még 9 üzlet /füszer, vegyes, 

mészáros/ látta el a lakosságmt árucikkekkel 1939-ben. A 

Hangya szövetkezetnek 205 db 5 P-ős üzletrésze volt. Ennek 
igazgatói tisztjét 1939-ben Szabó Alajos kántortanitó lát-

ta el.  5  kisvendéglő és 2 szálló /fogadó/ müködött még 

ebben az időben a közzégben. /289/ 
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Rész-statisztika a község lakosságának alakulásáról 

A község lakossága 1920-ban 1892 f6 volt. Ebből 99,5 %-a 

magyar. Vallás szerinti megoszlása: 95,5 %-a r.k., 2,5 %-a 

izr. 1,5 %-a ref.  ős 0,5 %-a egyéb. /290/ 

1928-ban 1877 fő, 1929-ben 2000 fő, 1933-ban 

1931 fő, 1934-ben 2039 fő, 1936-ban , 1937-ben és 1938-ban 

nem változott a lohosok száma. /291/ 1939-ben 2210 fő, 

ebből férfi 1143,  nő 1067 fő. A lakosság 412 házban lakott./292/ 

A közigazgatás alakulása a Horthy-rendszerben  

Bélapátfalvához tartozott közigazgatásilag Borsod-

szentmárton / a mai Bükkszentmárton, egyébként ujból ide tar-

tozik/ és Monosbél /ma már szintén Bélapátfalvához tartozik/. 

A járás székhelye: Sajószentpéter. A községi közigazgatás 

élén a következők állottak: 1 vezető jegyző, 1 adóügyi jegyző, 

1 segédjegyző, 1 községi biró, 1 törvénybirá, 1 községi 

pénztárnok, 1 közgyám, 6 községi előljáró /hitesek/ és 1 

jegyzőgyakornok, ezenkívül a képviselőtestület. A felszaba-

dulásig Dr Kubiss Géza volt a vezető-jegyző. 

1929-ben a következők voltak a képviseleti tagok: 

Mikó Balázs bíró, Szabó Antal, Bagi János, Herskovits Adolf, 

Krusniczky Kálmán, Szabó Alajos, Papp Sándor, Kósa Zoltán, 

Kis Benedek Vilmos, Durzó Géza, Mező János, Pap József, 

Dávid András, Balogh Gusztáv, Borbás János, Frits Jaroszláv, 

Sas Balázs, Göböly György, Sas Máté, Mikó Károly, Mikó iszkó 
József, Barta nátha Sándor, Berecz punvita János, Mikó János, 

C;serniczky Béla és Dr Kubiss Géza. 

At országgyülési képviselő Dr Desseőffy Aurél "őmél-

tósága", államtitkár volt, akit 1929-ben Bélapátfalva "disz-

polgár"-óvá választottak meg nagy ceremónia között. /293/ 
A felszabadulás előtti utolsó gyülésük 1944. márc. 11-én 

volt. /294/ 
Bélapátfalva körzeti for?almi adóhivatali székhely is 

egyben. 16 község tartozott ide ebben a vonatkozásban. 

csendőrőrs is volt a községben, az őrs 1929-ben 1 parancsnok-

ból és 5 csendőrből állott. A székhelyük a mostani pékség 
épületében volt. Ebben az időben a parancsnokuk Sera Sándor 

csendőrtiszthelyettes. A munkásmegmozdulások ellensulyozására 

erősitették az uralkodóosztály védelmét. 
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Bagi János malomtulajdonos volt a törvénybiró és a gazda-

egyesület elnöke is. A falu élén állottak még Dr Kubiss 

Géza vezetőjegyző, userniczky Béla adóügyi jegyző, Krusniczky  

Kálmán r.k. esperes. A falu életének irányitásába beleszóltak 
még többek között a következők: viárkusz iiksa kéményseprő  

mester,  a  tüzoltóegyesület korelnöke, i~.artoncsik Béla szám-

vevőségi tanácsos, tüzoltóparancsnok, később Szabó Alajos 

lett a tüzoltóparancsnok évi 150 P-ért, Veres József pedig 

az alparancsnok /szakaszparancsnok Kormos Antal ős vitéz 

Barta Bálint!, Mikó dattya János kőmüvesmester, Lüller 

Károly postamester, Papp Sándor kereskedő, Szabó Alajos 

kántortanító, Gábori Wig József gépészkovács, a Keresztény 

Katholikus Iparos Olvasó Kör elnöke, Zudar Gábor r.k. Kán-

tortanitó és egyben leventeoktató. /295/ 

A községben mint társadalmi intézmények müködtek még a 

következők: Levente egyesület, Római Katholikus iöldmüves 

Olvasóköt és a Bélapátfalvi <eresztény Katholikus Iparos ittir 

Olvasó Kör. Az iparosság igyekezett elkülönülni a földmüvesek-

től, és elég zártkörü társadalmi életet éltek a cementgyári 

iparosokkal együtt. /296/ 

Kulturális élet és egészségügy a Horthy-rendszerben Bélapát-

falván  

Bélapátfalván a Kulturális élet hasonló volt a többi 

korabeli községek kulturális életéhez. A község 3 tanterem-

mel, 2 iskolaépülettel és 2 tanitói lakással rendelkezett. 

Ezek az iskolák r. k. egyházi iskolák voltak ugyan, de mégis 

valójában az anyagi kiadásokat a község fedezte. 1928-ban 

Várallyai László, Zudar gáborné /Léderle Margit!, Zudar Gábor 

tanitott itt. Iégpedig Várallyai 60, Zudar Gáborné 94 és 

Zudar Gábor 61 tanulót oktatott átlagban az alapismeretekre. 

1929-ben 219 tanulót irattak be a bélapátfalvi szülők a 

mindennapi iskolábajárásra, és 3 tanitó tanitotta őket még-
pedig: Szabó Alajos, Zudar Gábor és Zudar Gáborné. Átlagban 

tehát 73 tanuló jutott egy-egy nevelőre. 
1930-ben a tanulók magas létszáma miatt már 4 nevelő  

tanitotta a bélapátfalvi gyerekeket: Szabó Alajos, Szabó  

Alajosné  /  Nyvelt Mária/ 1  Zudar Gábor és Zudar Gáborné,  
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összesen 222 főt. 1931-ben  ugyanazon tanítók 242 főt, 

1932-ben 243 főt, 1933-ban 253 főt, 1934-ben 256 főt, 

1936-ban 250 főt, I937-ben 254 főt /ekkor tanitott itt 

Páll Endre nevü tanitó is/ 1  1938-ban 246 főt; ebben a tanévben 

a Szabó házaspáron kivül és Zudar Gáboron kivül tanitott 

még községünkben Pavlyák Gizella, Fejérné /Békés Erzsébet/ 

is. 1939-ben 240 tanuló, 1940-ben 218 tanuló, 1941-ben 210 

tanuló, 1942-ben 247 tanuló volt beiskolázva. Ezek a számok 

a mindennapi iskolábajárókra vonatkoznak, ezenkivül volt még 

gazdasági ismétlőiskola is, hetente 2-3 foglalkozással, 

akiknek számuk 60-12C fő között in-adozott. /297/ 

TMár 1928-ban felvetődött a képviseleti gyülésen egy 

uj iskola, 1 tanitói szolgálati lakás ős a szükséges mellék-

helyiségek felépitésének kérdése. 1930-b an  a Vallás,- Köz-

oktatásügyi Minisztérium 6000 P kölcsönt engedélyezett az 

uj iskolára. /298/ 1934-ben fel is épült az uj 2 tantermes 

iskola - szolgálati lakás nélkül. 

1930-ban az ipari tanonciskola felállitására is 

hangzottak el javaslatok. /299/Ugyanakkor tovább akarták még 

fejleszteni a község kulturális életét, és 1959-ben jaaas-

latot tettek a képviselők a gazdasági továbbképző népiskola 

megvalósítására is. /300/ De ezek csak a kisérleti stádiumig 

jutottak el. 
Az iskolán kivüli müvelődést szolgálta a Hangya-

szövetkezet épületében elhelyezett mozi is. Tulajdonosa 

Csősz István villanyszerelő mester volt. Különböző egyesületi 
könyvtárak, mint pl. a levente-könyvtár, a gazdakör, a föld-

mives olvasóköt, a cementgyári kaszinó, az iparos olvasókör, 
a r.k. férfi énekkar, a r.k. fuvószenekar /18 tagu/"szolgál- 

ták" a kulturát Bélapátfalván. 1923-b an  alakult a Bélapátfalvi 
Keresztény iNNOR  Iparos és Olvasó Kör Mikó Antal elnöklete 
mellett. 1939-ben 72 tagja és 600 kötetes könyvtára volt a 
körinek. 1904-ben alakult meg a Bélapátfalvi Önkéntes Tüzoltó 

Egyesület 3 tisztből, 32 altisztből és közlegényből állott. 
A Bélapátfalvi Ének,- és fuvószenekar 32 tagból állott, 1927- 

ben alakult, a 18 ta u zenekar pedig külön 1931-ben jött 

léte, vezetője Szabó Alajos kántortanitó volt. /301/ 
Felvetődőtt 1937-ben egy kulturház építésének a 

terve is. 2500 P már lett volna erre a célra, de ez kevésnek 
bizonyult. / 302/ Igy a tervet csak a népi hatalom idejében 
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sikerült megvalósítani. Ugyanis "sürgősebb" fizetnivalója is 

volt az akkori vezetőségnek. Lint pl. a "Horthy Miklós Repülő 
Alap"-ra 100 P-t adtak, vagy az I. világháborus hősi emlékmű- 

re spóroltak, amire 13.000-14.000  P  kellett volna, de 1931-
ben nem volt usak 7800 P. Kölcsönt  a  nehéz gazdasági helyzet- 

ben /gazdasági világválság!/ nem akartak feltenni, igy később-

re maradt az emlékmü felépitése. Végül is 1938-ban egy szeré-

nyebb kivitelézésü országzászlót avattak fel. /303/ 

A község körorvosi székhely is, habár az állás ebben az 

időben nincs betöltve. De van munkásbiztositó pénztári orvos. 

A körorvos Szilvásváradon székelt, Bélapátfalvától kb. 7-8 
km-re. Szülésznővel viszont rendelkezett a község. /;04/ 

IX. 

bÉLAPATFALVA FEJLŐDÉSÉNEK UTJA A FELSZABADULAS UTAN 

Az 1939 szept. 1-én kirobbant II. világháboru Bélapát-

falva lakosságát is sulyosan érintette. A háboru elmélyülésé-

vel párhuzamosan egyre több férfit hivtak be katonának. Az 

itthonmaradottakra is sulyos teher nehezedett. A kormány 

1944 január 5-éh bevezette a mezőgazdasági munkakényszert, 
amely nagy elégedetlenséget váltott ki a parasztságból. A 
rendkivül sulyos közellátási helyzet is fokozta az elégedet- 

lenséget. Már-már 1944 szeptemberétől a Fenyérellátás is 

akadozott a jegyrendszer ellenére is. A beszolgáltatást a 

parasztság szabotálta ahogy csat tudta. Az 1944 márc. 19-i 

német megszállás után még jobban megkezdődött a baloldali 

elemek és a zsidók üldözése. A Sztójay-kormány deportáltatta 

a zsidókat. t,iajd 1944 október 15-én Horthy sikertelen "kiug-

rási" kisérlete után hatalomra került a Szálasi-banda, és 

még fokozódott a terror. Már okt. 16-án Heves megyében az 

alispán rendeletet adott ki, de ugyanugy a Borsod megyei 

alispán is - a "kommunisták, zsidóknak minősülő és megbiz-

hatatlan" személyek őrizetbe vételéről. Körözvényt adtak ki 

a katonaszökevények ellen is, akiknek a számuk nőttön -nőtt./305/ 
Ilyen körülmények között nem csoda, ha a lakosság 

többsége valóban felszabaditóként várta a szovjet csapatok 
bevonulását, és ezzel a háboru végét. Hazánk felszabaditása 
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1944 szeptemberében kezdődött meg. A szovjet főparancsnokság 

terve alapján a _Dudapest elleni főcsapást a 2. Ukrán front 

balszárnyának kellett vé-rehajtania, a középső és a jobb-

szárny pedig a tiszántuli fasiszta erőket morzsolta fel, 

majd a Keleti-Kárpátokban harcoló fasiszta csapatok vissza-
vonulását elzárva, meg kellett nyitni a Kárpátok hágóit a 
4, Ukrán Front csapatai számára. A 2, Ukrán Front jobbszárnyá-
nak ezután Magyarország északi részét kellett megtisztitania 

az ellenségtől, és támogatást nyujtani a 4. Ukrán Front harca-

ihoz. A szovjet hadsereg 1944. október 20-án ért el a Tiszá- 

hoz s Tiszafüred, valamint a tiszafüredi járás tiszántuli 
területeinek a felszabaditásával megkezdődött neves megye 

felszabaditása is. Heves megye területének nagy részét a 

2. Ukrán Front állományába tartozó 53. hadsereg 49. és 57. 

lövészhadtestei tisztitották meg a fasisztáktól. A hadsereg 
jobb szárnyán a 27. hadsereg támadt, amely felszabaditotta 

Egert, és Egertől északra fekvő területeket, igy Bélapátfal- 

vát is. /306/ 

1944 őszén Bélapátfalváról is  -  mint annyi más helység-
ből - talán november 27-én 317 embert, főleg leventéket a 

nyilasok és a németek elhajtották Gömörpéterf alvóra. Az itthon 

maradt lakosság pincékben, bunkerekben várta a front közeled-

tét és a felszabaditást. A visszavonuló németek felrobbantot-

ták a közuti hidakat december 19-én. 

Bélapátfalva felszabaditása 1944 december 21-én  

A szovjet csapatok átkaroló mozdulattal előbb Nagy-
visnyót majd Szilvásváradot szabaditotta fel, ezután Bélapát- 

falvát délről és délkeletről övező erdőkben, főleg a Homonna-
nyakról és a Bélkő melletti az un. Tárkányi utról a Nagy-
szoroson keresztül kezdték felszabaditani. A szovjet előőrs 

1944 december 21-én kb. d.e. 10 óra felé a mai Vöröshadsreg 

utján jött be talán 6-10 szovjet katona. Bementek a házakba, 
német katonák iránt érdeklődtek. A németek kivonultak a 

szovjet katonák elől, de a szőlődombokról lővéseket adtak le 

a falura, és három házban tettek kárt. Több német és 4 szov-
jet katona vesztette életét, a magyar katonák pedig megadták 

magukat a szovjet katonáknak. 
Előzőleg a lakosságot a jegyző és a többi urak minden- 

féle rémhirekkel ijesztgették. Ennek éppen az ellenkezője lett 

igaz, a bevonuló szovjet katonák édességekkel és egyéb aján-

dékokkal ajándékozták meg  a  gyerekeket. A szovjet csapatok 

zöme tovább vonult Szarvaskő felé /dec. 22-én szabadult fel/, 
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de kisebb egységet Bélapátfalván hagytak.  A  községházán volt 

a parancsnokság. Itt állították fel a tábori konyhájukat is. 
Az őrség pedig IY.olnár István 1919-es kommunista lakásán 

tartózkodott mintegy 3 hónapig, számuk 8 fő volt. /307/ 
A  felszabadulás meghozta a várva várt szabadságot a 

politikai élet terén is. Az illegalitásból előjöhetett a 

kommunista párt, amely 1944 dec. 22-ig volt illegalitásban 

községünkben. A pártot az  Egészségház pincéjében Csősz István, 
Molnár István, Pelyhe Máté, Mikó b Sándor és Stábel István 

elvtársak alakították meg. Eleinte nem volt sok tagja, de 

később  800  főre /!/ rugott a tagság száma. Majd ezután meg-

alakultak a többi demokratikus pártok is. A Független Kis-

gazda Párt vezetője Bársony k Máté, a Szociáldemokrata Párt 

Markos Zoltán tanitó vezetésével, a Nemzeti Paraszt Párt 
Barta zs Sándor vezetésével. A pártok megalakitották a 

Nemzeti Bizottságot 1945-ben. /308/ 

1945 julius 19-én összeült az uj községi képviseleti 

gyülés. Kubiss Gézát a volt jegyzőt leváltották, és helyére 

Sass Lászlót választották meg, a biró pedig Kovács Elemér 

lett. A képviseletbe pedig a következő tagokat választották 

be:  

Mező k Gusztáv, Dudaskó Pál, Mező j Gábor, Berecz ö András, 

usuhány kata János, rerencz m Gábor, ifj. rerencz m József, 

Berecz tamás Lajos, Blaskovics István, Göböly György, Mikó 

Antal, Kormos József, ifj. Pelyhe Lajos, Berta  zs Sándor,  

Berecz recskai Lajos, usuhány faragó Balázs, ifj. Dávid And-
rás, Sas g Máté elvtársakat. Községi előljárók lettek: 
Mikó b József, mint törvénybiró, hitesek pedig: Pelyhe Vilmos, 
Mikó i József, Mező henrik János, pénztáros: Mikó dattya  
János és jegyző: Sass László. 

Határozatot hoztak arról, hogy meg kell alakítani 

a községi képviselő testületet. Az egyes pártok és szakszer-

vezetek arányát a helyi nemzeti bizottság állapította meg , 

a képviselőket pedig maguk a pártok, illetve szakszervezetek 
küldték ki. Határozatot hoztak arról is, hogy a községi kOp- 

vieslő testületbe rendes tagnak 10 kommunista és 10 füg �et-
len kisgazda tagot, póttannak pedig 2 kommunista és 3 kis-

gazdapártit választottak be. Kommunisták voltak: Hegyi 3éla, 

Mező k Miiú Gusztáv, Dudaskó Pál, Mező jéger Gábor, 

Berecz  ö  András, usuhány kata János Ierencz m Gábor, ifj. re-

rencz m József, 3erecz t Lajos, Blaskovics István; póttag: 
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Ipacs 	ifj. iti_ező kulla Balázs.  Független  Kisgazda 

párti volt:  Göböly :;yörgy, Mikó Antal, Kormos József, 

ifj. Pelyhe Lajos, Berta zs Sándor, Zakkar bagi János, 

3erecz recskai Lajos, usuhány faragó Balázs, ifj. Dávid And-
rás és Sas g Máté; póttag: Ferencz bagi Lajos, 0suhány 

hutás Kálmán és Pelyhe Miklós. /309/ 

1946-ban  laakult meg a Szociál Demokrata Párt, ás a 

képviselő testületbe küldte a következő tagokat6 L:ikó Jánost, 

Kormos Józsefet, Szabó Bélát, Szabó Alajost, Szécsi Istvánt, 

"-ristóf rerencet és Süle gyulát. /310/ 

A Szakszervezeti Dizottság 1945-ben alakult meg 

a cementgyárban. A Bizottság közre müködött az államositások-

nál, a termelés megindításánál, a szocialista munkaverseny 

szervezésében, a dolgozók politikai, szakmai nevelésében, 

érdekvédelmében. 1945-ben megala':cult a MADISZ és a SZIT. 
Lz a két ifjusági szervezet egymással versenyezve toborozta 

a tagokat. A két munkáspárt egyesülése után a két ifjusági 

szervezet is egyesült, és 1948-ban létrejött a cementgyári 

és a községi DISZ. A DISZ tevékenykedett a politikai,  -gazda-

sági, kulturális és sport területen egyaránt. 1948-ban egye-

sült az SZDP és L.KP. 1949 április 10-től végbement a tagsági 

könyvek kicserélése, és igy 180 taggal szaporodett a párt-

tagság létszáma. /311/ 

Ipari fejlődés Bélapátfalváb a felszabadulás után 

A cementgyár helyzete a háboru végén és a termelés meginditá-

sának első szakaszában   

A  második vilá-háboru eseményei az üzem termelését 
1944 novemberében zavarta meg. A további termelés lehetet- 

lenné vált. A rombolás megakadályozása végett a villamosener-

giát szolgáltató gőzturbinák néhány lényeges alkatrészét le-
szerelték és Lábatlanra vitték, ezzel hajtották végre az 

üzem előirt megbénitását. Ettől az időponttól a termelés 

szünetelt 1946 elejéig. A háboru különösen nem rongálta meg 

a gyárat, szemben az egercsehi szénbányával, ahol a kivonuló 

németek felrobbantották az elektromos centrálé gőzturbináit, 

és igy áram hiányában, vagyis szivattyu müködés hiányában, 

a viz a bányát is elárasztotta. A cementgyár háborus meg - 
rollódásától már azonnal is megkezdődhetett vola a munka, 

ha nem szenvedett volna nagyobb károkat az Eger-putnoki 
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vasutvonal, amelyen csak 1945 október 1-én indult meg a 

forgalom.  Ekkor  megkezdődhetett a gyár szállitásai is, de a 

forgó-kemence üzem, vagyis a melegüzem az üzemanyagokban mu-

tatkozó különféle hiányok miatt csak 1946 márciusában léphetett 

be a termelésbe. Ezt megelőzően provizórikus mészégető kemen-

cék épitésével,a kőbányából kapott mészkő kiégetésével, mész-

termelés utján igyekeztek az üzem dolgozói az ország épitését 

elősegiteni. /312/ 

Bocsi Antal és rojtinger Viktor gépészek a Lábatlanra 

hurcolt turbinaalkatrészeket visszahozták, beépitettiik, és a 

gyár termelni kezdett. Az egercsehi szénbányának a termelés 

meginditásához villanyáramra volt szüksége, és ezt a bálapát-

falvi cementgyár szolgáltatta a bányának az immár müködőképes 

generátorral, és a gyár ennek ellenében 2 épen maradt vasuti 

vagonban hoztak a gyárba szenet. Nagy problémát jelentett az 

is, hogy  a  turbinakezelők elmenekültek, csak hárman maradtak 

itthon: Mikó Ernő, Boros István és Stábet István. k egymást 

váltva üzemeltették a kijavitott gépet. /313/ 

A község munkásai más falvakba is elmentek se^;iteni, 

megjavitották a mezőgazdasági gépeket, eszközöket, vagyis ak-

tivab bekapcsolódtak a falujáró mozgalomba. Politikai munkát 

is kifejtettek pl. Lgerbaktán iegalakitották a kommunista 

pártszervezetet. A falujárók vezetői Stáber István és Molnár 

István elvtársak voltak. Ugyanakkor a környező falvak lakosai 

is segitették a jobbára ipari településü Bélapátfalvát, csere-

kereskedelem alakult ki, cementet, meszet adtak a bélapátfal-

viak élelemért. /314/ 

Az infláció sulyosan érintette a községünk lakosságát 

is. 1946 aug. 1-én 1 .t egyenlő tett 400.000 quadrillió P-vel. 

A bérek nem értek semmit, ezért alakult ki a cserekereskede4 

lem. /315/ Az 1946 aug. 1-én bekövetkezett stabilizáció, majd 

a 3 éves terv eredményeinek nyomán az üzem termelése is nagy 

lépésekben emelkedett. 1946 -ban  a szénbányákat állami kezelés-

be vették. 1948-b an  a cementgyárat is államositották, és ettől 

kezdve az üzem fejlesztése a központi irányítás alatt rohamo-

san megindult. 

Bányafejlesztés  

Legszembetünőbb a fejlődés a kőbányában. Mivel a 

klinkergyártáshoz szükséges márgaanyagot szolgáltató agyagban 

as bányák teljesen kimerültek uj, un. palabányát nyitott az 
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üzem. Igy létesült az I. sz. kőbánya mellett az I. sz. kül-

szinü fejtésű palabánya. A II. sz . kőbánya mögött, a Bélkő 

délkeleti oldalán is létesült egy kézimüvelésü palabánya. 

Ennek  a bányának a nyitása és müvelése végett egy 560 m hosszu, 
70-80 m magas guritóba torkolló, 5600 légköbméteres palatáró 

létesült, 2,5 m magas, 4 m széles keresztszelvénnyel. A tárót 

1951 dec.-ben kezdték üzemeltetni. A guritó aknanyilása az 

agyagpalabánya udvarán jön külszínre, ás az anyag leadása 

részben szállitószalag-al, részben billenthető csillék után 

közvetlenül a guritó szájába történik. 

A II. sz . kőbányában a palatáró mellett egy, az 

I. sz. bányaihoz hasonló, uj kőguritó is létesült, amelynél 

a kitermelt kő az aknában felgyülik, az akna alján kiképzett 

rakpadról kézi rakodással kerül a csillébe. A kőguritót a pala-

táróval egy kb. 30 m hosszu oldaltáró köti össze, és ugy ebben 
, mint a palatáróban, melyen keresztül az agyagpala a kő-

bányaudvar, illetve a kötélpálya feladóállomásához jut 600 mm 

nyomtávu, 2 sinpáros bányavasut huzódik, amelyen a csillék 

továbbitása lóvontatás utján történik. 

A II. sz . kőbánya lépcsős müvelésü volt, de megszünt 

a kézi rakodás és csillézés, helyette 1953-ban megindult a 
gépi szállitás. igy kb. 1,2 köbméteres 11B 90 tipusu exkavátor-

ral kezdődött meg a gépi rakodás. A teljes gépesités végett 

egy Ganz X. sz. pofás kőtőrő került felszerelésre, amelynek 

táplálása az exkavátor által rakott dömperekkel tvüténik. 

A tőrő által maximálisan 150 mm szemnaTyságura tört  követ  

650 mm széles gumihevederes szállitószalag viszi a kötél-

pálya feladóállomás mellett elhelyezett darableválasztóra, 

ahol is egy cserélhető betétekkel ellátott e-ysiku vibrátor 

2 frakcióban  egy  bunkerba üriti külön a mészégetés céljára 

alkalmas 70 -150 mm szemnagyságu követ és külön az ennél apróbb 

csak a cementgyártás céljára megfelelő követ. 
Amig a felszabadulás előtt évi legnagyobb mészkő és 

márgaanyag termelés a 190.000 t volt, addig a felszabadulás 

után évi 360.000 t-ta emelkedett. Éhnek a 90 %-os többtermelés- 
nek megfelelően bőviteni kellett a süritettlevegő vezeték-

rendszert. A II. sz . bányában is ki kellett cserélni a régi 

r'lottmann-rendszerü percenként 3 köbméter teljesitményü 

kompresszort, és egy Láng gyártmányu percenként 6 köbméter 

teljesitményü kompresszorra. A kőkitermelés gyujtózsinoros 

kézi robbantási formájáról üt kellett térni a villamos gyuj-

tásu un. lővőgéppel történő Lobbantásra. 
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Szociális szempontból nagyjelentőségü a AzgrpgNti ix szer-

pentin ut megépitése, mert igy a dolgozók busszal mehetnek 

a községtől kb.  3  km-re eső kőbányába. Az ut hossza 3800 m, 
1952-ben készült el. z ut fölött a kötélypályával való ke- 

reszteződések helyén mindenütt vasszerkezetü oszlopokon nyugvó 

dróthálós védőhidak épültek. A kőbányák és márgabányák meg-

növekedett termelése maga után vonta a nyersanyag beszálli-

tására szolgáló kötélpályák fejlesztését is. Az 1928-ban 

épült 1950 m hosszu ;ravitációs rendszerü, 0,4 köbméteres 

csillékkel felszerelt, t tx 40 t/óra teljesitményü, Bamert 

cég által épitett II. sz. kötélpálya l  az I. sz. pályáénál 

nagyobb teljesitőképessége miatt, az üzem folyamatosságának 

megőrzése végett egyelőre nem került megerősitésre, csupán 

a villamos rekuperációs fékezés került bevezetésre, és a 

II. sz . régi márgabánya megszüntetésével leszerelés sorsára 

jutott az ott lévő kötélpálya átmenő,- illetve bekötőállomás, 

Igy a két szakaszból álló II. sz . kötélpálya egy szakaszos 

lett egy kőbányai horgonyzással és uj kőpadi feszitéssel. 

A Phlig-cég által 1908-1910-ben épitett, 0,25 köb-

méteres csillékkel felszerelt, 20 t/óra teljesitményü I. sz. 

kötélpálya helyett már átépités utján teljesen uj kötélpálya 

jött létre. Az uj I. sz. pálya teljesitőképessége 80 t/óra 

csilletartalma 0,4 köbméter és villamos rekuperációs fékező 

rendszerrel van ellátva. Feladóállomása 283 négyzetméteren 

épült, 1538 légköbméter nagyságban, vasbeton szerkezetü, 

tégla,-  és terméskő kitöltéssel, vasbeton födémmel, vasbeton. 

gerenda és horganylemez fedéllel, 5,4 m magasáággal.Benne egy 

csomó uj létesitmény nyert elhelyezést pl. transzformátor, 

villamos kapcsolóhelyiség, müvezetői iroda, munkás melegedő 

és raktár. Ezenkivül fejlődést jelentett még a kőbányában 

az  uj kovács és hegesztő mühely, valamint egy ujonnan létesitett 

villanyszerelő mühely. 
megnövekedett mernyiségü bányatermék fogadása 

végett a két kötélpálya közös fo;adóállomása, az un. kőpad 

átépitésre került, igy a két pálya egyidőben vált használha-

tóvá. A palacsilléknek a nyersmalmi bunkerekhez való vezetése 

végett az üzem a függősin rendszert körforgalmura alakitotta 

ki. A kőellátás fejlesztéséhez tartozik még, hogy a nyersmal-

mok bunkereibe való üritést a régi, un. kőgalló, vagyis 

torpedó csatorna-rendszerü levegővályu helyett, egy 500 mm 

széles gumihevederes szállitószalag végzi. 
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A nyersanyag-előkészitő üzemrész fejlesztése  

A nyersanya g  előkészités terén szintén nagy fejlődés 

ment végbe. A felszabadulás előtt 190.000 t nyersőrlemény 

270.000 t-ra futott fel. azért a 3 db régi, kominoros, kis- 
teljesitményü csőmalom, mint teljesen korszerütlen; a leszerelés 

sorsára jutott. De továbbra is üzemben maradt a háromkamrás 

nyersmalom. A két régi mellé épült vasbeton-bunkerrel együtt 

egy uj 3 kamarás, kerületi kiömlésü, forgótányéros adagolóval 

felszerelt, eredetileg cementőrlésre készült, Ganz-gyártmányu 

nyersmalom, 5500 V feszültségü 600 LE-es meghajtó motorral 
és megfelelő áttételü sebességcsökkentő szekrénnyel. A malom 
névleges átmérője 2 m, névle?egy. hossza 12 m, hasznos térfogata 
33,2 köbméter, töltése 32 t acélgolyó és cylpebs. Teljesitménye 
óránként 18 t száraz anyag. 

A régi 4 db iszapkeverő kád közül a két combinátorhoz 

szolgáló megmaradt, egy lebontásra került, egy pedig megrö-
viditve a klinkerkemencéből kikerülő un. szállópor iszapolására 

szolgál. A régi 3 db iszapszivattyu közül kettőt SSIA 150 

tipusu, az eredetinél kétszerte nagyobb kapacitásu iszap -

szivattyuval cserélték le, mert a szállitandó iszapmennyiség 

170.000 köbméterről 240.000 köbméterre növekedett. A 6 db, 

egyenként 450 köbméter befogadóképességü l  vaslemezből készült, 

iszaptárolásra, illetve iszapbeállitásra szolgáló iszaptorony 

közül 5 db átépitésre került oly módon, hogy kupalaku fenék-
kiképzést kapott a jobb iszapkivétel, valamint az iszapülepe-

dés nagyobbmérvü akadályozása végett. Az iszapkeverést végző 

süritett levegő előéllitásához szükséges 2 db egyenként és 

percenként 3 köbméter teljesitményü, 3 atmoszféra tulnyomásu 

Láng-komresszort a vállalat a régi gépház helyiségből áttele-

pítette az erőtelep épületében levő régi villamos mühelybe. 

A további kapacitásnövelés ebben a helyiségben helyszüke miatt 

hem lehetséges, ezért 1960-ban egy uj vasbetonvázas épületet 

épitettek az Ingersoll gyértmányu, percenként 25 köbméter 

t@ljesitményü, 7 atm. tulnyomásu ko4.esszor részére. 

szénelőkészitő üzemrész fejlesztése   

A széntárolás, szénkezelés, széelőkészités terén 
végrehattott változtatás nagyon fontos volt, mivel at 1945 
előtti időkben 68.000 t szén felhasználás helyett mostmár 

100.000 t-t használtak fel. agy 40 t/óra teljesitményü, 

Heinzelman-féle serte es rakodó került alkalmazásra 5 db 
mozgatható szállitószalaggal, ugynevezett gólyával. 
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A régi szénelőkészitő berendezésből leszerelésre került a 

7 db 18G mm átmérőjü őrlőgolyókkal és 800 mm átmérőjü őrlő-

gyürüvel felszerelt, egyenként 0,8 t/ó teljesitményü un. kis 

Roulette-malom, még továbbra is üzemi tartalék szerepét tölti 
be a 3 db nagy Roulette-malom. mezek a malmok 245%-kel őről- 

nek 4900-as szitafinomságnál és az őrlési finomságot a malmot 

burkoló szitaszövet cserélésével lehet szabályozni. A szén-

őrlés berendezései 195(-ben uj egységgel, és pedig egyik le-

szerelt kis nyersmalomból átalakitott, kerületi kiömlésü cső-

malommal ieővültek. A csőszénmalom teljesitménye 4-5 t óránként. 

A szénőrlés még igy sem tudta a teljes kapacitást biztositani 

a kemencék számáta, pedig az egyik nyersmalmot is szénőrlésre 

alakitották már át, igy 1951,-ben egy A.E.G. tipusu, verő-

lapátos malmot állitottak be, de ez sem oldotta meg teljesen 

a problémát. végül is a gyár az NDK-ból szerzett be ggy un. 

Loesche rendszerü, száritva őrlő szénmalmokat. Igy épült ki 

a régi szénoldal mellé a cementüzem, javitómühely és klinker-

csarnok közötti térségben, a Tirax épitkezések helyén egy uj 

szénelőkészitő részleg. A malomépület 675 négyzetméteren, 

15,7 m gagaságban 1953-ban késsült el. A szénőrlőberendezés 

3 malomegységből áll, de mivel csak 2 légáramfenntartó és 2 

tüzelőberendezéssel épült, a három közül egyszerre csak kettő 

üzemeltethető. A Loesche-malmok H/INTI 12 tipusu malmok, tel-

jesitménye 10 t/ó. Ezt a te ljesitményt nem tudta azonban 

nyujtani és a gyár vezetősége kérte a Teltowi céget -akitől 

a malmot vették -, hogy egy mérnökét küldje ki a teljesitmény 

elérése végett. Egy mérnök el is jött és a kisérletezés során 

az egyik Loesche-malom felrobbant 1954 május 29-én, és a 

szállitóüzem mérnöke és 2 bélapátfalvi munkás sulyos égési 

sebeket szenvedett. Ezekután az üzem kifogásolható eljárást 

inditott a Teltowi cég ellen, amely hosszas tárgyalások után 

600.000 rubel kártéritést fizetett, illetve ebben az összegben 

leszállitott a bélapátfalvi gyárnak 3 db UB 120 tipusu ex-
kavátort. 

A klinkeré,gető üzemrész fejlesztése  

A klinkerégetés területén nem történt kapacitás 

bővités, de jobban szervezték meg a munkát, és a felszabadu- 

lás előtti 114.000 t -át 150.000 -160.000 t-ra emelték. Az I.sz. 

kiskemence 1928-tól fehérklinker gyártására volt beállitva, 

de mivel csö:kent a kereslet a fehér cement irán, ezért a 
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fehércement-gyártás leállott, és 1950-ben az I. sz. kemencét 

is visszaállitották a szürke cement gyártására. 

A kemencéknek az iszapbefolyó oldalon a porkamrába 

torkolló végérnél a tömités célszerütlen volt, és ezért az 

üzem vezetősége a régi kemencét azbesztszövet-burkolatból és 

labirinttömitésből álló tömitőszerkezettel látta el. A III. 

és IV. sz . kemencék porkamráját, talamint a III. sz . kemence 

kéményét is az üzem elhasználódásuk és veszélyességük miatt 

átépittette. Problémát okozott még az üzemnek az un. szálló-

por; a problémát végül is ugy oldották meg, hogy a négy ke- 

mence szállóporát gyüjtőcsiga viszi a nyersmalmok előtti III. sz  

iszapkádba, a}ol a két szárny kerekes iszapkavaró berendezés 

megfelelő vizadagolással ujra felhasználható iszappá alakitja 

és a nyerselőkészitésnél ujra a kemencébe kerül. 

A kemencéből, illetve azok hütődobjaiból 1 kiömlő 

klinker elszállitására szolgáló 400 mm-es gallóból, elevátor-

ból és szalagból álló szállitórendszer ez üzembiztonság foko-

zása végett korszerü formát kapott egy, a jelenlegi klinker- 

csarnokig futó, 500 mm-es gumihevederes szállitószalag-rendszer-

ben, amelybe egy szalagmérleg került beiktatásra. Külön elek-

tromos meghajtást kapott egységenként a 4 kemence, egységenként 

a 4 hütődob, a III.-IV. sz . nagykemencék befuvó ventillátorai 

és a porhuzóláncokból, porcsigákból és porelevátorokból álló 

poreltávolitó-berendezések is. 

A cementtermelő üzemrész fejlesztése  

A szocializmus épitése sok cementet iTényel. 

A felszabadulás előtt Bélapátfalván évi 120.000 t cementet 

termeltek, de a felszabadulás után a cementtermelés fokozato-

san emelkedett, 170.000-180.000 t-ra. Növelni kellett a kapa-

citást, meg kellett szüntetni a fehércement-gyártást, még két 

cementmalom is épült. Egy db 195u-ben beszerelt MIAG gyártmányu 
2 m névleges átmérőjü, 11 m hosszuságu, 30,9 köbméter hasznos 

térfogatu, 35,1 t acélgolyóval és cylpebssel töltött 5 kamrás 
malom 10 t/ó teljesítménnyel. Ezenkivül 1951-ben még beszerel-

tek 1 db, a két régivel azonos méretü malmot. A 2 uj malom 

egy-egy 600 LE meghajtó motorja számára a meglevő motorházat 

ki kellett bőviteni. A klinkert a 'linkeresarnokból a cement-

malmokig eljuttató szállitóberendezés még az 1953. évben is 

400 mm-es torpedócsatornákból álló lengővályu, un. galló és 

ferde elevátor volt. Ennél a szállitóberendezésnél a vasleme- 

zek na:Tmértékü kopása miatt fellépő állandó üzemzavarok követ- 
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keztében és a folytonos karbantartási munkálatok miatt 

7yakori volt a termeléskiesés. ízért a régi szállitóberendezés 

helyébe egy uj, 500 mm-es gumihevederes szállitószalag-rendszert 

állitottak be, és ez tökéletes üzembiztonságot nyujtott. 

A  torpedócsatornára dolgozó régi 5 köbméter óránkénti 
teljesitményü pofás tőrőből álló, forgócellás adagólóval el-

látott gipszkőtőrő berendezés helyett, a szállitószalaara dol-

gozó, óránként 20 köbméteres teljesitményü, tányéros adagóló-

val ellátott gipszkőtőrő-berendezés épült. 

A cementcsomagoló tárolására szolgáló 4 db egyenként 4300 t 

befogadóképességü, egy db Bates és egy db Haver-Becker tipusu 

csomagolómérte#-e1 felszerelt, vaslemez silos több-kevesebb 

mértékben be volt horpadva, ezeket az üzem kijavittatta, meg-

erősittette, ás sürü merevitő bordázattal ellátva, szinte 

teljesen átépittette, továbbá a cementkihuzó kaparóláncok, 

csigák, elevátorok, transzportszalagok közlőmüves meghajtását 

egyedi meghajtásokkal cserélte fel. 

A heterogén cement bevezetése  

p.ivel a klinkertermelés kapacitása nem növekedett, 

ezért a hiányzó klinker pótlására a testvérvállalatokkal együtt 

az üzem szovjet mintára bevezette a heterogéncement gyártását, 

amikor is a klinkert egy bizonyos mértékig különböző adalék-

anyagok helyettesitették, mint trasz, /horzsakőtufa/, pernye, 

salakcserép, puzzolánszerü tufa, granulált kohósalak. 1951-54-es 

években az üzem ilyen heterogén cementet gyártott 400-as 

normacement, 280-as normacement, 500-as nagyszÁ i]rdságu kohó- 

salak portlandcement elnevezésekkel. Ez azt jelentette, hogy 

az 500-as cement klinker tartalma 76%, 400-asnál 60 %, 280-asnál 

50 %. A felhasznált adalékanyag salakcserép, puzzolánszerü 

tufa, szállópor és tulnyomó  részt  granulált kohósalak volt. 

A tébyleges klinker felhasználási arányszám 1951-ben 80,11 %, 

1952-ben 82,20 %, 1953-ban 83,7 % volt, és az üzem ezalatt, a 

három év alatt összesen 64.392 t klimkert, vagyis a három évi 

klinkertermelés 15,62 %át pótolták adalékanyaggal. Ez alatt az 

idő alatt az üzem 514 t klipkert kapott Lábatlanról, ugyanakkor 

azonban Hejőcsabára 19.210 t-t szállitott az ottani, időközben 

felfejlesztett cementőrlő kapacitás foglalkoztatásra. Az adalék-

anyag elkészitésére az üzem a klinkeresarnokban felállitott 

egy puzzolántőrőt, egy 20.000 köbméter óránkénti teljesítmény- 
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nyel dolgozó ventillátorral és ciklonrendszerrel felszerelt 

salakszáritó dobot. Mivel időközben a heterogéncement-gyárt á s-

ra felépült a hejőcsabai cementgyár, igy a bélapáifalvi cement-

gyár ujból áttért a szürke cementgyártásra 90 % klinkerfelhasz-

nálással. Emiatt megszünt a salakszáritódob szerepe. 

A zsákgyártást az üzem saját zsákgyárában bonyolitotta 

le, és a felszabadulás után ez az üzemrész is bővült egy 

zsazáritó helyiséggel és egy munkateremmel. 

Lészüzem létesitése 1951-ben 

Az üzem 1951-ben kibővült egy mészüzemmel, és igy 

lett belőle a Bélapátfalvi Cement- és Mészmü. Generátorgáz 

tüzelésü, aknakemencés mésgégető üzem ez. A generátorház 406 

négyzetméter alapterületén 19,8 m magassággal, 8430 légköbméter 

nagyságban, vasbetonból készült 18 hómapi munkával. 1951 

juniusában helyezték üzembe. A generátortelep i. 5 db 

2,6 m átmérőjü, Koller-rendszerü, forgórostélyu gázgenerátorból 

áll. A szénpor leválasztása végett egy szénkirakót és egy szén-

osztályozót is épitettek. A generátorok teljesitőképessége egyen-

ként és óránként 3000 normálköbméter gáz. A mészkemence 

épület 9 emeletes, 35,4 m magas. A gépi berendezés: 4 db 

4,2 m átmérőjü 22 m magas aknakemence. Hozzátartozik még 2 db 

300 mm vizoszlopnyomásu, óránként 10.000 köbméter teljesitményü 

ventillátor, 30 db gázégő, automatikus mészkihordó asztal, 

szállitóberendezés és 4 rekeszes mészbunker. A kemencék szava-

tolt teljesitőképessége egyenként és naponként 50 tonna. A 

mészüzem mészkővel való ellátását belső kőtőrő és osztályozó 

biztositja. Ehhez tartozik még egy 40 m magas vasbetonlábakon 

nyugvó vasbeton hidra épitett darupálya, rajta 2 db 5 tonnás 

futómacska, jelenleg  1,5 köbméteres daruputtonnyal. A dolgozók 

részére épült egy fürdő és öltötő. A mészüzemet szolgálják még 

a kovács, asztalos és villanyszerelő mühely, vakamint egy 

MEO laboratórium. A mészüzem miatt bővült még az iparvágány-

hálózat 2tx 3 vágánnyal és egy vasuti hidmérleggel. 

A megnövekedett cementtermelés és mészüzem belépése 

szükségessé tette a villamosberendezés korszerüsitését is. 

A gyár mellett épitették meg a 35/5,5 Kv-os transzformátorállo-

mást 3 db egyenként 2,5 1,17A-es  transzormátorral. 
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A karbantartó mühelyek bővitése   

A  fejlesztés marrávP1 hozta a karbantartó mü-

helyek bővitését is. Kibővitették a régi lakatos,- és 

szerszám-gépmühelyt., ezenkivül még létesítettek egy 

uj kovács és egy hegesztőmühelyt. ipült még egy uj 

asztalos mühely is, valamint egy uj famintaraktár, egy 

uj vasraktár. A villamosmühelyt átköltöztették a régi 

gépház egyik felébe, és kibővitették egy müszerész mű-

hellyel. A villamosmühely bővült még egy 100 KV-es 

szinkron 7enerátorral, illetve egy próbatáblával. Ugyan-

akkor még a cementgyárat a bélapátfalvi naryállomással 

összekötő bekötő iparvágány 1000 m hosszuságban is el-

készült 11 hónapi munka után. Ez a létesitmény 1952 juni-

usában lépett üzembe. 

A vizellátás bővitése  

A gyár megnövekedett vizszü'_kségletének biztosi• 

tására az üzem az un. 'nyári tó dmzzasztóját 30 cm-rel meg-

emelte, valamint a Salátás kutat bekötötte a Iiéria-forrás 

rendszerébe. Ezenkívül a barátok kutjánál behatolt a Bél-

kő alá és 418 m hosszuságban egy 1,7 m magas, 1,2 m széles 

1,56 négyzetméter keresztszelvényü viztároló alatutat épi-

tett 200 mm átmérőjü vizlevezetőcsővel, hogy a Bélkő alatt 

átbonuló karsztviz medencét megcsapolja. 

Ez azonban  még mindig kevés volt, és igy a Ionos-

bélben fakadó vizfő-forrás vizét is felfogták, és a mintegy 

4 km hosszu 250 mm átmérőjü eternitcsövön hozzák be a nagy 

mannyiségü vizet a gyárba. /316/ 
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Egészsé#ház A Bélapátfalvi Épitők sporttelepe 

Szovjet katonák sirja 



P.isipari termelőszövetkezet megalakulása  

A bélapátfalvi ki4iparosok 1951-ben megalaki -
totté.k a KTSz-t. Vegyes KTSZ jött létre eleinte 3 rész-
leggel: cipész, szabó és fodrász, m; jd később kibővült 
épitő, kovács és szijgyártó részleggel is. A beindul  ós-
hoz az állap 10.000 Ft kölcsönt nyujtott. 1952-ben a 

környező falvak kisipattainak többsége is csatlakozott. 
Igy alakult meg :Mono: bélben, T• agYvisnyón és Mikófalván 
a cipészeészleg, 1953-ban Szilvásváradon cipész,- és 
szabórészleg, 1954-ben Balaton községben cipész, majd 
Szilvásváradon asztalos, Bélapátfalván pedig női fodrász-- 
részleg Indult be. 1953-ban 22 tagja, .154-ben  _pedig 32 
tagja volt a MLSZ--nek. /371.7/ 

A mezőgazdaság kialakuláda Bélapátfalván 19Li5 után  

A községből a visszavonuló német csapatok az 
igavonó állatokat elhajtották, es igy vontatottan indul-
hatott meg a mezőgazdasági munka a felszabadulás után 
közvetlen. A szovjet csapatok adtak a dolgozó parasztok-
nak  igavonó állatokat a szántáshoz és a vetéshez. 

146-tavaszán Bélapátfalván is megalakult a 

Földosztó Bizottság. A Bizottság nak 5 k mmunista és 1 
nemzeti parasztpárti tagja volt. Kommunisták voltak: 
:ikó bacso Sándor, aki egyben elnöke is volt a Bizott-
ságnak, Csuhány kata János, Holló t János, trikó d János, 
és Mező k Sándor; parasztpári volt: Barta zs Sándor. 
72 földigénylő között osztották szét a földet, átlagban 
2-5 holdat, összesen 42o holdat osztottak szét. 
Bársony henrik Máté 7  hold földet karoott, mivel ő parti-
zán volt a Nógrád megyei partizánokn.l. 

A földosztásnak ellenzője is volt mint pl. Papp 

Sándor volt boltos, akinek 2o hold föld volt a tulaj-
donában. A Kisgazda Párt is ellenezte a földosztást. 

A földosztás után a termelés fokozatosan emel-
kedett, habár később a beadás sulyosan érintette a pa-
rasztságot és sokszor elkedveNenitette őke t . 

A na;ykiterjedéaii szemináriumi erdőség 

2923 k hold erdő az államé lett, és létrejött az Állami 
Erdőgazdaság, amely a Tyugat-Bükki Erdőgazdasághoz tar 



tozott Eger székhellyel. Állandó .unkááainak száma 36 
fő, időszaki munkásainak száma 7o-2oom fő között van. 
Az átlagos jövedelmük el jó /a 6o—as években 2000-2500íq/ 
Éves termelési tervük 10.000-14.000 köbméter fa. 8 

Államositások  

1948—ban a két munkáspárt, az LKP és a SZDP 
egyes.1t, ez volt a fordulat éve. 1948—ban —ár fontos 
Intézkedéseket hoaha -cott, illetve foganatotithatott a 
kormány,  igy  többek között végbe ment az államosítás. 
Bélapátfalván 1948—ban állam.ositották a cementgyárat. 
.ajd ugyanebben  a z  évben vagy a következő évben államo-
sították még az un.. Ci lmer—féle malmot, a Farkas—féle 
malmot, az iskolát, a fatelepet, a papnevelde . erdeit, 
később az üzleteket és két magánlap ;t is. 

1949 dec. 28.-án államosították a Ciimer—féle 
malmot. Az államositás után a régi kistel jesvitményü gé-
meket kicseréltúk. 1955—ig pedig az összes gépeket ki-
cserélték, elektrofikálták a malmot, beépitettek egy 
lisztkeverő kamarát, amely biztositotta a liszt szinej-
nek állandó egyenletességét. Ez  300.000 Ft—ba került. 
/TN /. 

Az iskolák üllamositása minden zökkenő a léül ment 
végbe. Bélapátfalva hét tanítója irt az egri Igazság c. 
la pnak:" A leghatározottabban követeljük az iskolák álla--
raositását, hogy az ország gyermekei egyYsiges tankönyvből 
egységes irányitást kapjanak, s a jól végzett tanítói mun-
ka után a tanítók életszínvonal emelkedése mielőbb valóra 
váljon." /2f7/. 

A "személyi kultusz" időszaka községönkben  

*951—től a személyi kultusz időszakának politi-
kája, a törvénytelenségek, az 1953-as cikk—cakk politika 
Bélapátfalván is éreztette hatását. Az 50—es évek elején 
a kenyérellátás is akadozott, hosszu sorok álltak sorban 
a ken, ár`ert. A cementgyár sem teljesítette a tervet, és az 
akkori igazgató több müvezetőt internáltatott sőt munkása-
kat is /mint pl. Barta d Lajost, Süle Gyulát/, mert szeriti-
tiák ..itattuk nem tudták a tervet tel jesiteni, hivatkoztak 
arra, hogy régi szoc. demek voltak és szabotálnak. Az  



ellenséget a párton belül keresték, mert fő volt az  
"éberség'". Az életszínvonal stagnálása, sőt vissza-

esése,  a  xxxx nagyarányu beadás, a törvénysértések  

nagyban rontották a lakosság hangulatát. A hibák ki-

javitását már az l95o. febr. lo-i ülésen is napirend -
re tüzte az L DP KV, de lényeges változás nem történt.  
Az :GDP Heves Megyei Bizottsága 1356 aug-ban foglal-

kozott a baloldali hibák és a bürokratikus vezetés ki-

küszöbölésével és megállapitotta: gyakori a megyei p[rr  

pártbizottságnál, a járási, városi pártbizottságoknál  

és a községi pártszervezeteknél, hogy a tömegek között  

végzendő eleven szervez és felvilágmsitó munka 	 c.  
helyett túlzott értekezletek tartásával akarnak felada-

tokat megoldani. Az adminisztrativ eszközöket tulságo- 
an alkamlr.iazták az állani és töve"szervezeti munkákban /  

valamint az állampolgári fegyelem  betartásában, a be-

yyüjtésben, adózásban. Ezen a téren főleg a jogtalan  

transzferálással, zálogosi ,tással akarták megoldani  a 
fel5datokat. 1952-ben  még az aszályos esztendő is okoz-

ta az ellátási zavarokat. Ez sok esetben még a part- 

zervezetekben is ellenállást erednényelett. Pl. 1991- 

ben  a bélapátfalvi párttitkár kijelentette, hogy a be-

gvüjtés csak a tanácsok feladata-. 1321 I.  

Ellenforradalomi. Bélapátfalván 1956 őszén  

Ilyen előzmények után közeledett 1996.  

okt. 23. Egerben már okt. 22-én fokozatosan rosszabbo-

dott a ~ oiitikai helyzet és hangulat. Bélapátfalván ez  

még nem  volt észrevehető. Sőt aránylag későn, ok-t, 27-
én volt egy nagyobb arányu megmozdulás, ez is inkább  

más helységekből - főleg Ózdról - jött ellenforradal-
márok uszítására. A lierentgyárból eltávolitották  a 
vezetőket, megalakult a " unkástanács", megszünt az  

L DP. Eltávolitották a gyárról a vöröscs:illagot, a párt  

tábláját. Gyakorlatilag megállt a terhelés is.  

Ugyancsak "leváltották" a tanács vezetőit is,  
és helyére megalakult az ellenforradalmi tanács - szes-

bncsére nem sok időre. Az iskolában tovább folyt a tza 

tanítás, igaz az igazgatót itt is lecserélték. Leszerel-

ték az ellenforradalmárok a község különböző helyein  

található vöröscsillagokat, sőt még a temetőben lévő 
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szovjet siremlékről is leverték a vöröscsillagot. Ré-
szeg emberek lövöldőztek ugyan vaktában, de községiinkh-
ben halálos áldozatot nem követelt az ellenforradalom. 
Sajnos megtévedt párttagok is voltak az ellenforradal-
márok között. Felfegyverzett ellenforradaliaárok "fel-
oszlatták" a rendőrséget, lefegyverezték őket, utcai 
felvonulás, tüntetés volt. A halottak napján, november 
1-én egy felbonuló csoport megkoszoruzta a 2. világ-
háboruban meghalt magyar katonák sirját. .beszédek, na-
cionalista uszitások hangzottak el a község főterén. 

De nem sokáig tartott az ellenforradalom tohzó-
uása, hála a hazánkat másodjára is felszabaditó szov-
jet csapatoknak. Nov. 4-től fokozatosan állt helyre a 
rend. Ha talán később jöttek volna a szovjet csapatok, 
akkor nagyobb vérengzés is kialakult volna, mert mér a 

halállista is elkészült. Kisebb szovjet egységek vonul-
tak át községünkön Ózd felé. Ezután megkezdődött a se 
szervező munka, november végén megalakult a gyárban az 
MSZMP, decemberben.edig a községben is megalakult a 
pártszervezet. 1957 tavaszAn a gyári és községi KISz 
alakult meg. Egyre erőteljesebben állott helyre a  rend.,  
és a termelés. /522/. 

Az ellenf oz rafialom utáni konszolidáció az Ifeirban  

A cementgyár termelésében az ellenforradalom 
miatt  nagy viaszesés következett be. 1956 októberében 
a tervet 86%-ra, novemberében 0 5-ra, decemberében 4,6 
%-ra tel j esitették, majd 1957 folyamán a gyors konszo-
lidáció eredménvekéopen teljes kapacitGssal dolgozott 
a gyár 665 munkása. A felhasznált villamosenergia 
17.206 K TO, mészkő 359.718 tonna, 500-as Uortland, 
cement 171.534 tonna,  klinker 151,766 tonna, mész 
59.660 tonna volt. 356 dolgozó villamosenergia felhasz 
nálása 19.529 I !0 volt. /323/ 

A bélapátfalvi vegyes KTSz dolgozói: 60 fő, hely 
beli 10, a szövetkezetnek a községben telenhelve lak 
lett. /324/. 

Az utóbbi időben községünkben még több kisebb 
üzem is létesült: ul. péküzem az Észak4Jagvarországi 
Sütőipart Vállalat réshege 16 munkással 1959-ben 
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alariulz. l+api termelése: 1959-ben 20-24 T kenyér, 196Q--

ben 40-45 9 kenyér, mivel a környező falvakat is ez a 

Pékség látja el kenyérrel. Kenyeren kiviil még 16-féle 
Péksüteményt készitenek. 
A TECH OLUX KTSz müanyagfeldolgozó üzemet hozott létre 
Bélapátfalván 1968-ban 66 fővel. nylon csomagolótasa-

kokat és reklámvilágitóberendezéseket g: rtanak itt, 
kb. 1-2 millió Ft-os értékben. Havi termelésük a poli-
etilén tasakból 700.000 db. 
A heves Megyei Ruházati Ipari Vállalat is lét*áI.tett 
községünkben egy kisebb Tizemet, amely 1966. dec.  16-An  
indult b' . 35 séma és 8 spectálgépjük van,  szinte 100 

%-osan nők dolgoznak ebben az üzembon kb. 80 fő. 

Kisiparosk is müködnek községünkben, mégpedig 2 szabó, 
/férfi/, 1 la'_.atom, 1 asutalos, 2 kőműves, 1 termező 
és szikvizgyáros• 

A mezőgazdaság fejlődése 1956 után 

Bélapátfalván a mezőgazdasági termelő-
szövetkezet 1959 rA rc. 15-én alakult meg.Inn.en kapta a 
nevét is: M6,rcive 15 Lz TSz. Előzőleg a ár at 5e-es éven 
elején is voltak próbálkozások ezen a téren. Ekkor még 
csak az I. tipus jött létre, de ez sem sokáig müködött. 
A községünkben mindössze 3 embert nyilvánítottak kulák-
nak 1956 előtt. A község területe: 2342 k hold. Ebből 
szántó: 957 hold,  rét: 50 h, erdő: 574 h, szőlő: 4 h, 
legelő:  73o h, gyümölcsös: 27 h. 

A parasztság többnyire buzát, árpát, kukori-
cát, burgonyát, kevés zabot és takarmánynövényeket ter-
melt. Ipari növényeket alig termelt pl. kendert és 
lent. A gazdálkodás elég alacsony szinvnnalon mozgott. 
We.ciésátlaguk kukorizából 7 tr /májusi morzsolt/, butá-

ból 5-7 q, árpából szintén. A tsz-be a Parasztokon hi-
vül üzemi dolgozók családtagjai - főleg feleségeik - 
is  beléptek. A földdel rendelkező parasztok 60 %-a lé-
pett be a tsz-be j  eleinte, később csaknem 100 %- osan. 
A parasztságnak szinte minden rétege képviselve van a 
tsz-ben. 
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A tsz tagok létszámának alakulása: 

1959r-ben 	llo fő 

1960-ban 	162 fő 

1961-1968-ig 	215 fő 

1969-ben 	298 fő 
Ahogy már az előbb erről szó volt 1954 --ben is 

folyt tsz-szervezés, akkor mindössze csak 6 gazda 

hozta létre e szövetkezetet. A munkát egész évben kö-

zösen végezték, de az év végén mindegyik a saját föld-

jéről saját maga szállitotta haza a tel::tést.Komolyabb 

törekvés nem volt arra vonatkozólag, hogy kiszélesit-

sék összefogásukat, és a szervezkttük 1956-ban meg is 

PI-nrtj  sült 
Az 1959-ben megalakult III. tipusu tsz egyre erő-

teljesebben fejlődött. Ezt mutatja a munkaegység értée 
kének lassu, de biztos növekedése is. 
1959-60-ban 29 Ft-t,  1961-ben  26,56 Ft-t,  1962-ben  

26,3o Ft-t, 1963-ban 29,3o Ft-t, 1964-ben 20,26 Ft-t, 

1965-ben 28,3o Ft-t, 1966-ban 31,90 Ft-t, 1967-ben 

32,00 Ft-t és 1968-ban 35, oo Ft-t /+ nyereségrészesedés/ 
/ éz,C egy munkaegység. 

Az állatállomány alakulása a Bélapátfalvi LArc. 19. Tsz-berí 

196o 1961 19621. 1963 1964 1965 

Szarvasmarha 94 12o 138 159 177 18L 

Juh 5o3 782 875 621 898 95o 

Ló 25 32 34 3o 25 16 

Sertés 158 235 2o4 2o3 114 5o 

1966 1967 1968 

Szarvasmarha 189 207 362 

Juh loo4 1148 15o4 

Ló 14 2o 27 

Sertés 44 

Mütrágyafelhasználás /cb/ 
196o 	1961 	1962 	1963 1964 1965 1966 1967 1968 

332 	375 9o2 	lo78 loRo 1452 1662 1648 1458 
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1963-ban épült fel az uj,modern 4 tantermes 
általános iskola 

A március 15 tbZ tanyaközpontja 
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A gépállomány fejlődése a Bélapátfalvi Márc. 15--i Tsz br n 

1960 1961 1962 1963 1964 1969 1966 1967 1968 

1 	1 	3 	5 	6 	6 	7 	11 
:Mami  hitellel épült 99 férőhelyes növendékistálló, 

20 férőhelyes sertésfiaztató, saját erőből 50 férőhelyes 

tehénistálló, állami és sajáterővel égült egcxkukoricagóré 
2 db, erőgépeket pedig a tsz 60 %-os állami és 
saját erőből szerzett be. Egy db nyitott szint 
tek állami hitellel 
A Bélapátfalvi .Arc. 15 Tsz beruházása M/Ft 

40 t -os 

is épitet- 

196o 	1961 	1962 	1963 	1964 	1965 1966 1967 1968 
S118 	629 	967 	887 	887 	56o 681 681 1o95 
Á lo 	- 	338 	- 	- 	547 668 668 1750 
S-saját erőből,  A. állami erőből 
Az ár-uértékesités alakulása 	1,1/Ft 

196o 	1961 	1962 	1963 	1964 	1965 1966 1967 1968 
1o26 	110 	1643 	1999 	27o6 	4o55 5244 4627 8o31 
1 tagra jutó jövedelem alakulása 

196o 1961 1962 1963 1964 1965 1966 	1967 	1968 
4742 4859 535o 6440 6962 7o46 784o 	0512 11751 Ft 
2o11 3926 4707 6112 7542 8197 6552 	71o7 13548 Ft 
Az alsó sorban feltüntetett összegek a fel nem osztható 

vagyon értékét jelenti 1 főre jutó átlagban. /325/• 

A kereskedelmi hálózat fejlődése a felszabadulás ut:n 

1945 után megszünt községünkben is a 7angya szövetkezeti 

amely nem a dolgozók érdekeit szolgálta elsősorban. A 
Hangya szövetkezet utóda lett a Fölámivesszövetkezet. A 

Földmivesszövetkezeté lett az erdő egyyréste és a legelő 
a Kőalján, valamint a Hársas és a jelenlegi iparcikk bolt 

helyisége. 1947/48-ban a volt Hangya egész állománya, v a-

gYona a Földmüvesszövetkezeté lett. Szövetkezeti kezelésbe 
került  a  pékség, az Italmérés, a hus,-és a vegyesbolt, a 

moti és a szikvizgyártás is. 
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1956 előtt a községben 12 vegyesbolt, 4 italbolt, 1 hentes 

üzlete volt a szövetkezetnek. 1956 után 2 zöldség-gyünölcs 
bolt2 vegyesbolt és 1 borkostoló lett a szövetkezeti kezei--

lésbe. A többi üzletek a KISKER-hez tartoznak. 
A oélapátfalvi körzetben 4049 tag van 45o Ft-os rész-

jegyekkel. A részjegy eleinte 10 Ft volt, majd 50 Ft-ra 
emelkedett, ma pedig már 100 Ft. A szövetkezet élén 14o fő 

vezetőségi tag, 15 fős ' -örzeti igazgatós. 6s 13 főq„fel-

ügyolői bizottsági tag áll. A Földmüvesszövetkezet uj ne-
vet vett fel: Általános Fogyasztási és Ertékesitési Szö-

vetkezet cimmel, és egy takarékszövetkezetet is létesitett 

Bélapátfalván. /3'2 ' /. 
Községünkben a KISKER-hez tartozik jelenleg 3 fűszer, 

és csemegbolt, 1 husbolt, 1 ruházati bolt és 1 iparcikk-
bolt. A Vendéglátóipari Vállalat 2 italboltja és 2 espresz-

szója igyekszik kielégiteni a bélapátfalvi lakosok és a 

turisták, vendégek igényeit. 

A felujitott TÜZÉP telep is müködik községünkben, 

amely nemcsak Bélapátfalvát, de a környező községeket is 
ellátlia tüzelő,- és épitőanyaggal. A korszerit telep hid-

mérleggel is el van látva. 

A közlekedés alakulása községünkben 

1945 után, de főleg 1956 után sokat javult a 

közlekedés is. A községünket nafgyából É és D-i irányba _e-
resztül szelő országut eddig makadám ut volt, out aszf altíyt-
ut váltotta fel.Egyre jobban  nő az autóforgalom, és ez 

szükségessé tette a benzinkut létesitését a vásártér mel-

let. Autóbuszjárat Egerbe oda és vissza is lo-re nőtt, 

ugyancsak emelkedett a vonatjáratok sürüsége, Eger és Put-
nok felé 6-6 járat van.  Növekszik  a magán személyautók szá 

ma is , amiig 1962-ben mindössze 4 fő rendelkezett személy-

gépkocsival, addig 1969-ben már 11 fő. Motorkerékpárja 

1'"962-ben 33 főnek, 1964..ben pedig 46 főnek volt. 

A  kulturális élet fejlődése Bélapátfalván 1945 után 

Iskolai élet  

A háboru,után községünkben 6 nevelő tanitott 

mintegy 189 tanulót. A háboru , illetve a front alatt az 

iskolaépületekben katonák voltak elszállásolta. A tanitás 
csak 1945 tavaszán indulhatott meg. 
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A tanitók és a tanulók létszáma regnövekedett, miután 
bevezették a 8 osztályos általános oktatást. Az okta-

tás céljaira 5 tanteremet biztositottak. Az iskola fel-

szerlése igen gyenge volt, amit még az egyházi iskolától 

örököltek.Évente 3-4 gyerek tanult tovább felsőbb iskolá-
ban, főleg a gyári vezetők, esetleg módosabb gazdák gyer-
mekei. Az analfabéták száma elég magas volt, kb. 2oo fő. 

Ezek elsősorban a cigány lakosságból tevődtek össze, de 

voltak köztük magyarok is. 
Az 1 tanteremre jutó tanulólétszám alakulása évenként: 

/ 1964-ig :mindössze 5 tanterem volt/ 

1945/46-os tanév 227 tanuló 1 teremre jutó átlag 45,4 fő 

1946/47 N 239 	rt tt M 47 	" 

1947/48  tt  23o 	N " a 46 	N 

1948/49 tt 242 	"  re  a 48,4 " 

1949/50 " 248 	" tt a 49,6 N 

195o/51 
tt 25o 	rr tr H 50 	" 

1951/52 " 260 	rt " " 52 	" 

1952/53 ;! 267 	" 
'r " 53,4 " 

1953/54 
N 271 	" " N 54 ,2  " 

1954/55 a 28o 	" " " 56 	" 

1955/56 N 298 	N " a 59,6 N 

1956/57 N 315 	a tt to 63 	N 

1957/58 N 314 	a rr " 62,8 N 

1958/59 rt 297 	a N a 59,4 N 

1959/6o N 312 	N " a 62,5 N 

196o/61 N 338 	N N N 67 , 6 N 

1961/62 N  375 	" " N 75 	N 

1962/63 " 390 	" N N 78 	N 

1963/64 N 4o8 	N N t' 78 	N 

1964/65 N 427 	N N N 43 	el,  

1965/36 " 426 	tt " N 43 	„ T  

1966/67 N 422 	" tt tt  42 	N 

1967/68 N 400 	" tt a 40 	w 

1968/69 N 395 	" " a 4o 	N 

1945-48-ig 4 tanulócsoport, 1948-57-ig 8, 1957-1961-ig 

9 és 1961-től 10 tanulócsoport müködött az iskolában. Az 

iskola teljesen osztott. 1969-től körzeti iskola lett, ide;--
tartozik még: iionosbél, Szarvaskő, Biikkszentmárton. 
A 8. osztályt i s  egyre több tanuló végzi el,  belátva ennek 
A  szükségességét. 
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A 8. osztályt elvégezték: 

1962/63-ban: 

1963/64-ben: 

1964/65-ben: 

1965/66-ban: 

1966/67-ben: 

1467/68-ban:  

1968/69-ben: 

33 fő 

31 fő 

43 fő 

37 fő 
43 fő 

44 fő  

52 fő /3 7 / 

1955/56-ban: 

1956/57-ben: 

1957/68-ban: 

1958/59-ben: 

1959/60-ban: 

1960/61-ben: 

1961/62-ben: 

24 fő 

3o fő 

38 fő 

27 fő 
22 fő 

35  fő 
36  fő 

Községünkben az analfabétizmus felszámolására ala n-
ismereti tanfolyam is indult. 
1962/63-ban 2o fő iratkozott ba és 8 fő végezte el. 

	

1963/64-ben 13 	" 	U 	11 " 	" 

	

1964/65-ben 	10 	It 
	 " 	 3 et 	R'  

L u  yancsak beindult Községünkben a do1- ozó1 
_ti ':i általános iskolája is az alapmüveltség megszerzése 
végett azok számára, akik a mult iskolapolitikája miatt 

erre nem volt lehetőségük. 
1958/59-ben 
1959/6o-ban 
1960/61-ben 

lo fő iratkozott be és elvégezte 10 fő. 

	

12 " 	" 	" 	 w" 	12 " 

	

24 " 	" 
	 it 	" 	24 " 

1961/62-ben 34 " " " " 18 " 

1962/63-ban 52 " " " " 46 N 

1963/64-ben 72 " t ' " w 55 " 

1964/65-ben 31 " "' " " 30 " 

1965/66-ban 18 " " " M 16 M 
1966/67-ben 11 " Mr " " 10 " 

1967/68-ban 7 	" " " 

" 5 " 

1968/69-ben 8 " `' " " 8 " 
Iskolánkban is megalakult az uttörőcsaoat 

1948 szept. 25-én 817. sz. Petőfi Sándor uttörőcsa-oat 

néven. A pedagógusok száma is egyre növekedett és 1969-re 
már számuk a tagiskola és a napközi otthon nevelőivel 
együtt elérte a 27 főt. /528`/ 

Iskolánkivüli népalüvelési munka fejlődése  

A felszabadulás 	előtt a kulturális rendezvénye- 
ket a mozihelyiségben vagy az iskolában, jó idő esetén Pe-
dig  a szabadban tartották meg. A tehetősebbek vadászgattak, 
a gyáriak pedig az un. kaszinóban  szórakoztak. 1948-ban a 
3 éves tervben felépült a kulturház 272 ülőhellyel. 
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A lüsoros rendezvények száma -bálokat leszámítva - évente  

átlagban 15, látogatóik száma pedig 2200-2500 fő. Ezen-

kívül évente 10-12 alkalommal  volt táncos rendezvény át-

lagosan 300-400 résztvevővel.Ismeretterjesztő előadások 
száma évente 35-4o volt, látogatóik száma pedig 1-1 elő-

adáson 70-80 fő.A helyi  tsz-ben  1961/62-ben Ezüstkalászos 

Tanfolyam  indult be, a cementgyárham 	munkásszállá- 

sán a hallgatóságnak megfelelő előadássorozatok indultak  

be. Müködött a Munkásakadémia is. 1963-ban .aegkezdte mü-

ködését az Épitőanyagipari Technikum kihelyezett tagozata 

is 41 fővel, és 4 év után a technikumot 16 fő eredményesen  

végezte el. 
1962-63-ban a helyi cigányokból alakitott népi 

együttes is működött Kalászi Pálné tanárnő vezetésével. 

1958 óta balett-tanfolyam, illetve müvészi torna is volt  

községünkben, valamin -fi az egri zeneiskola kihelyezett ta-

gozata is müködik itt. Tánczenekar, táncszakkör, fotoszak-

kör is a dolgozók művelődését szolgálják. Kulturotthon  

igazgatók a következők voltak: Györffy Gyula  1951-ig,  

Ambrus István 1951-52, Kalászi Pál 1952-53, Nyeste István 

1953-54, Várkonyi László 1954-56, Holló Béla 1956-57, 
Veres Miklós 1957-58 között és Mező Sándor 1958-tól. 

1953-ig a kulturház tanácsi kezelésben volt, majd 

a cementgyár kim- 	, illetve az épitők szakszervezeté- 

nek kezelésébe került.A községet 1953 óta népművelési mun-

ka területén a népmüvelési ügyvezető képviseli, ezt a  

tisztséget 1953 öta Kalászi Pál tanár töltötte be.  

A községi könyvtár is egyre jobban fejlődött, 1959 

óta pedig ez IS szakszervezeti kezelésbe ment át.  

A kötetek és olvasók számának alakulása  

1959-ben 	1729 kötet volt 	237 olvasóval 

196o-ban 	2094  

1961-ben 	2490  
1962-ben 	2600  
1863-ban 	2901  

1964-ben 	3254  
1965-ben 	3418 
1966-ban 	3755  
1967-ben 	4026  
1968-ban 	4216  

RI  

f  

tt  

Rf  

~ 

rt 

N 

245  

251  

• 514  

64o  

753  

809  

639  

859  

864  
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M  
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A rádió előfizetők száma is gyors ütemben növekedett 

1962-ben 678, 1967-ben pedig 684 főre nőtt. 1958-ban 

5 televizió , 1962-ben pedig már 36 tv volt a község-

ben. 6W/. 
Az egészségügy is sokat javult, Bélapátfalván egy körzeti 

orvos, 1 fogorvos, 1 állatorvos, 1 gyógyszerét, 1 védőnő 

tevékenykedik. 

Müemlékvédelem Bélapátfalván  

A felszabadulás után államunk egyre nagyobb 
gondot fordit a müemlékekre, igy a bélapátfalvi apátsAgi 

templomra is. A templomról az első ismertetést Fényes Elek 

adta 1651-ben. A templom egyetlen monográfiája 1866-ban 

jelent meg Ipolyi Arnold tollából. A XIX. sz-ban javitget-

ják a templomot: az északi pillérsor konsulait téglából 
ujjáOpitik, valamint az orgonakarzatot is.  A templom kül-

sejét többször levakolják. A Horthy-rendszerben mindössze 

200 P-t költöttek a templom rendbehozatalára, de az 1934,- 
ben  megkezdett .munkát csak 1952-ben folytatták. 1953-5+-be:: 
és 196o-61-hen eltávolitották a r i'x belső va-
kolatot és helyreállitják az északi keresztház homlokzatot 
is. 1953-54--ben Szakáll Ernő restaurátoivezetésével uj rész-
ieteket t`rtak fel pl. a déli kereszthajó Ny-i falának 

belső oldalán az egykori monostori szerzetesi hálóterembe 

vezető lépcső lenyomata, valamint ugyanennek a falnak a 
külső oldalán a monostori kerengőf olyősó ÉK-i sarok bolt-
szakaszának keleti falive s alatta egy , a XIII. sz-i 

helyreállitásko_r elfalazott könyvtárfülke. 1964-ben ré-
gészeti feltárás tisztázta a templom első éaitési szaka-

szából származó előcsarnok alaprajzát, és az egykor D-i 
oldalon elhelyezkedő monostor kiterjedését. 1965-ben ke-
rült sor a monostor_ alapfalainait a majdnem teljes fel-

tárására,  ‚3'/.  

A feltárást Valter Ilona, a tervezést Rados Jenő 

professzor végezte. A kivitelezést az Országos Műemléki 

Felügyelőség Egri Epitésvezetősége látja el. A szentély 
boltozaton Franz Farenson freskója van, amely 1803-ban 

készült a Szentháromságot ábrázolja, körülötte lebegő és 
hstsonás angyalok láthatók. lejirata 1. n DNY-i sarokban: 
1803 Franz Farenzson pinait. 2. 'NY--i sarokban: Andreas 
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Szerentse. 1961-ben lemeszelték. Az oltárkép Mária mennybe-

menetelét ábrázolja. Későbarokk munka 1800-ból. Van a temp-

lomban egy hordozható Mária fehérre festett részben ara- 

n;, ozott faszobor, féléletnagyságban koronával a fején,  
eredeti aranyozásu köntösben, kék köpenyyege.áttetsző  
opál-lakk bevonattal. Népies faragásu a XIX. század má-

sodik feléből való.A déli mellékszentélyben van a Szent  
Imre oltár. A XVII. századi felvidéki oltárformák tipusát  
képviseli. Két négyzetes baluszteres pilléren álló kom-

pozit fejezetes oszlppár fölött magas párkánytörzselt,  
illetve jobbra-balra rácsosan áttört és aranyozott,  
fehérre és halványzöldre festett fülkagylós-rocaille-os  
faragványok között Szent László és Szent István faszobrai.  
Az aranyozott ruhák magyar szabásuak, középen a faragott  
baldachin, ma már csonka, alatta az oltárkép: olaj, vá-

szonra. Liliomot tartó Szent Imre és a kép felső részében  
gyermekét tartó Mária. Az oltárt Püspöki  András egri ka-

nonok készitette l748-ban. Az oltár volutás oromzatán  
két oldalt Szent Borbála és Szent Ilona szines, karcsu  sav 
szobrai, Utóbbi kezében könyvet tart, azon tüskés korona.  
Az oltár a magyar "szines rokokó" rendkiviül bájos alkotása,  
s érintetlenül őrzi a magyar korabarokk hagyományokat.  

A szószék és hangvető: Az ÉNy--i négyzeti pillér  

déli oldalához támaszkodik. Aranyozott és faragott fa.  
A feljáró karfa oldalán áttört rocaille-os oromzat. Töl-
cséres talpán rozettás, tárcsás diszitmények, kosarán  

dombormüvek láthatóks a magvető Jézus, 	Megváltó,  aaala~ 

mint Jézus és a szamárisi asszony. Szabadfüzéres hangvető-
jén törvénytábla, kereszt, Mérleg, harsona és biblia  
van. Eredeti festéssel és érintetlen eredeti aranyozással  

van ellátva. Louis XVI. stilusu, igen szinvonalas müvészet  
emlék. 2 db gyóntatószék van még elhelyezve a templomban,  
ez puhafából 4áaa6..t barokk stilusban a X,iIII. században  
készitették. Megtalálható még mint müvészeti emlék a temp-

lomban az Urkoporsója is. Zöld, aranyozott fa, szarkofág  
alaku, aranyozott pelikán, dombormit, tetején 3 provinci-

álisan faragott szárnyas szeráffej, és a kinvallatás jel-

vényei. /331 :/.  
Közigazgatas helyzete a felszabadulás után  

Béla -pátfalva 1946-tól Heves megyéhez, az egri  
járáshoz tartozik. 1;45 aug. 19-én határozták cl,  hogy  



Borsod megyétől elcsatolják és Heves megyéhez csatolják 

Bélapátfalvát. /3432/.195o okt. 22-ig Bélapátfalva jegy-
zőség volt, majd megválasztották a helyi tanácsot is. Elnö-

ke ltitikó József, titkára pedig Vágó Dezső lett. 

Népmozgalmi adatok a felszabadult Bélapátfalváról 

A felszabadulás után, de különösen 1956 után az 

életszinvonal fokozatosan javult. Arcig 1955-ben egy gyú-' 

dolgozó átlegkereséte 1076 Ft volt, 1959-ben pedig már 

1399 Ft1968-ban ez pedig 2000 Ft-ra emelkedett. 
1965-től a Szakszervezeti Tanács évente 60.000 

Ft-t osztott ki segély cimén.Sportra és kulturális célra 
100.000 Ft-t fizettek ki. A SzOT üdülőkben a cementgyári 

munkások közül 1953-ban 38 felnőtt üdült, de már 1968-ban 
72 felnőtt és ugyanannyi gyerek üdült. 

Az Észak- Magyarországi Üzemélelmezési Vrlialat üzemi .. 
étkezdéjében évi átlagban 83.000 fő étkezik. A gyárban 
kibővült a fürdőépület is és benne külön férfiszakasu is 

létesült. A sportolók számára is igen sok szociális jutta-

tást ad a gyár. Igy ol. létesült sportöltöző, . 1945 előtt 
Bélapátfalva lakosságának csak 50 A-a volt biztositva, je-
lenleg pedig /1962-ben/ 96 %-a. 

Az iparcikkboltban 1960-65 között évi 1 millió Ft 

1969-ben már 1,900.000 Ft .volt a bevétel. A ruházati bolt-

ban 1966-ban 1,900.000 Ft, 1969-ben 2,600.000 Ft-t költött 

el a lakosság, pedig a lakosság jelentős része Egerbe, 

Füzesabonyba, sőt Budapestre jár vásárolni. 

1949-ben a község lakossága 2412 fő volt, 1960-ban pedig 

2806  fő. Hagy mértékben fejlődött a község az lakóházak 
épitése terén is. 1900 -ban 285 db, 1949-ben 518 db, 196o-

ban 667 db, 1965-ben 689 lekóház van a községben, ebből 

csak 59 állami lakás. 

1962-ben 18 lakás épült, 1963-ban 11, 1964-ben 

25, 1965-ben 10, 1966-ban 14, 1967-ben 14, 1968-ban 

1945--1962 között 124 uj ház épült Bélapátfalván. Ebből 
56 magánerőből, 68 pedig állami támogatással készült el. 

loo lakásra jutó lakások száma: 451 fő. 

A közmüvesités is fellendült. A közkutak /vizvezo tó , 

kifolyók/ száma: 25., Vizvezeték 196o-ban 12o lakást látott 
el vizzel, fürdőszobák száma: 1o8. A járdaépités területén 
is jó eredmények születtek: járdák hossza 196o-ban 3,8 km , 
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1969-ben  14,9 km. A község főterén parkok is létesültek 
1967-ben  iár 3500 0. 
A lakosság szolgálatában állnak a következő hivatalok: 
tanács, adóügyi csoport, MHSZ központja, ugyanis a bél-

apátfalvi mg tsz-szel összevonták a bükkszentmá.rrtoni és a 
monosbéli, vala._int a szilvásváradi tsz-t is, Takarók-
szövetkezet, Körzeti orvosi rendelő, posta, 2 vasutállomás 
/nagyállomás és cenentgyári megálló/, a autóbusz megálló, 

ÁFÉSz körzeti központja, állatorvosi körzeti szék- 
he ly. 

A foglalkozás szerinti megoszlás 1949-ben A következő 

Foglalkozás 	kereső 	eltartott össznépesség 
munkás 	690 	843 	1533 	63,5 

alkalmazott 	91 	111 	202 	6,4 
mezőgazdasági 	297 	363 	66o 	27,4 

egyéb 	17 	17 	0,7  

1078 	1334 	2412 	100 % 
Férfi munkaerő:  8434 női munkaerő 235 fő. 

Az 196o-as népszámlálási adatok szerint a község lakossága 
2806 fő. Az igazgatási terület nagysága 6 9  216 k hold. Kül-

területi lakosok száma: 9 fő. 1 négyzetkilométerre jutó 
népsürüség 78,4 fő. Tényleges szaporulat, születések száma 
1949-196o között 447, halálozás száma: 277 fő. Tényleges 

szaporulat 11 év alatt 394 fő. Természetes szaporulat: 

17o fő, bevándorlók száma: 224 fő volt. 
Foglalkozás szerinti megoszlás 196o-ban: 

Yuglalkozás 	kereső 	eltartott összesen 	r 
munkás 	83o 	1015 	1845 	65,7 

Paraszt 	210 	42o 	63o 	22,5 
alkalmazott 	149 	182 	331 	11,8  
összesen: 	1189 	1617 	206 1 o 
A Bélapátfalvi Cement és Mészmü-ben dolgozók száma: 850 fc 

Ebből kb. 2oo fő ingázó. Főleg Nagyvisnyóról, loo,Mones--

bélből 37, pikófalváról 30, Biikks2entmártonból 33 fő jár. 
Bélapátfalvára dolgozni. /553/. 
1967-ben a cenentgyárban 745 főt foglalkoztattak, ebből 

munkás 630 fő, alkalmazott 115, ebből müszaki 45.Ebben az 
évben a munkások átlagkeresete 1744 Ft, a müszakiaké: . 

2972 Ft, az admini.szt'+ápcióban dpl szóké : 162o Ft. /334/. 
1y67-bon élve született 54, halálozás 29, ebből 1 éven 

aluli 2, tarrésze--es szaporodás volt 5, házassáó'_c3tés 



száma 15, bevándorlók száma 126, az elvándorlóké pedig 
144. 133 /. 

1967-es adatok szerint a vizvezetéki vizhálózatba 
bekapcsolt lakások széma: 145, propán-bután gázt fogyasz-
tók háztartások száma: 32, 15 lakás épült, ebből 2 vagy 
többszobás: 11, villannyal van ellátva: 15. / /. 

A község szociális ellátását nagyban elősegiti a 
óvoda lo5 férőhellyel, 1967-ben a községben 552 rádió és 
263 televmzió előfizető volt.  ‚7/.  

A lakások száma 1968-ban összesen 871 volt, a község 
6,6 km járdával és 5,4 km vízhálózattal, 2,5 km-es csa-
tornával rendelkezik. /3316/. 

1961-1965 között a népmozgalmi adatok a következő-
képpen alakultak: 

Élve született 72,1, halálozás 41,7, természetes 
szaporodás tehát évente 30,3, Bélapátfalvára bevándorol-
tak száma 289 fő volt, az elvábdor•oitak száma pedig 324 
fő volt. 

A 1Jmosság ellátása jónak mondható, amit bizonyit 
következő statisztika is: 1 boltra jutó lakos száma 28o 
fő, 1 élelmiszerboltra jutó 467 fő, 1 vendéglátóhelyre 
350 fő, 1 lakosra jutó bolti  forgalom  725o Ft, a vendég-
látó üzemeké pedig 1723 Ft volt. Ebben az időszakban loo 
lakásra jutó lakosok száma : 322, a lakások 94,8 A-a  
villannyal el van látva, a vizhálózatba bekapcsolt lakások 
xximulaxpadigx aránya pedig 11,4 %, csatornázásba 11,4 %,./339/ 
Ezekből a száraz, de sckat mondó statisztikai adatokból 
is láthatjuk, hogy Bélapátfalva 19 1+5 után erőteljesen fej-
lődő ipari telepillés, amely egyúttal szocialista mezőgazda-
sággal is rendelkezik. Sokat tett és tesz ezért pártunk és 
kormányunk, bakamint dolgozó népünk, természetesen saját 
községénak a fejlesztéséért a bélapátfalvi dolgozó nép. 
A fejlődés azonban itt még nem állt meg, sőt ezután még 
nagyobb lendületet vett és vesz, hogy a község a távlati 
2o éves tervét is maradéktalanul teljesitse, illetve tul-
teljesitse. 

A község távlati tervében szerepel p1 egy uj 
gyógyszertár épitése, 8 vizmü, uj 4 tantermes iskola, a 

gázellátás jobb megszervezése, további járdaépités, az óvo-
da bővitése, a tsz uj gazdasági épületekkel való ellátása, 
és végül, de nem utolsó sorban A régi cementgyár helyett 
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egy uj, «odern, teljesen automatizilt cement és mészmű 

felépitése, ős még számos más ébü1et, intézmény létesitése. 

Bélapátfalva történetének a végéhez érve ugy gondolo9 

hogy ez a kis monográf is is hozzájárult szeretett szülő-

földünk, e békét, szocializ;aust épitő hazánk történetének 

jobb, elmélyültebb megismeréséhez. 
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