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A falu rövid földrajzi és történeti előzményei:  

Egercsehi község a DNy-Bükkben fekszik. A XX. századvégéig jelentős volt 

mélyművelésű feketeszénbányájáról, amely mintegy száz éven keresztül 

meghatározta a község életét. 

A bányaművelés az 1980-as évek végi magyarországi bányabezárásoknak esett 

áldozatul. 

Egercsehi települése két településegységből áll, amely két völgyben található. Az 

egyik a régi falusias településmag, míg a másik kifejezetten a bányaművelés 

egykori központjának tekinthető. (Lásd térképi mellékletünket) 

A településhez és bányatörténethez eléggé gazdag történeti forrásanyag található. 

A község külterületének D-DNy-i határa Szúcs és Egerbocs, míg Északon Bekölce 

és Balaton, majd ÉK-felől Bükkszentmárton, DK-ről pedig Mikófalva határaival 

érintkezik. 

Meghatározó folyóvizei a települést egykor ellátó természetes kisebb völgyi 

patakok, pl. a Villő-patak, nagyobb vízhozamút csak a külterület ÉK-i részén 

találunk az ún. Bekölce-patakot. 

 

Régészeti érintettsége: 

 

1. A település történeti képéhez hozzátartozik, hogy a régi faluhely a keleti ún. 

templomos-völgybe lehetett, a régi temető körzetében. (jelölve a 3. sz. térképi 

mellékleten) 

 

2. Ettől nem messze DK-i domboldalon Legányi Ferenc az 1950-es évek bejárásai 

során cseréptöredékeket gyűjtött össze, amelyek vélhetően népvándorlás-koriak 

(Rozsnyói Márton szerint 1961-es meghatározásában „vandálok”. De volt közötte 

néhány XIII-XIV. századi darab is. 

 



 

 

 

3. A bányatelep és a régi falu közötti területen ugyancsak Legányi Ferenc 

feljegyzéseiben olvashatjuk a „Káposztás” (Káposztás-kert ) területen őskori, 

(vaskori) cseréptöredékeket talált. 

 

4. 1961-ben és 1965-66-ban Rozsnyói Márton egri muzeológus  Bükkszentmárton 

határában végzett természettudományos gyűjtőútja után, a Csehi Ófaluból kijövet 

a Kővágónak nevezett területen kovaszilánkokat és őskori –fényes sötétszürke 

(későbronzkor) edénytöredékeket gyűjtött.  

(L. fentiek jelöléseit a 3. sz. mellékletben) 

 
Véleményezés, javaslat:  
 
Egyercsehi község -kül és –belterületén helytörténetileg és régészetileg ismert és 

nyilvántartott területeken,  illetve annak  közvetlen környezetében  mindenképpen 

olyan beruházási és építési korlátozásokat kell a településtervezésnek előírni, 

amely nem veszélyezteti a fennálló értékeket, vagy még a föld alatt rejtőző 

leleteket.  

Valamennyi érintett területekre, bármilyen beruházás tervezését megelőzően 

fokozott régészeti konzultáció szükséges.  

 

Melléklet: régi térképi jelölések, valamint 1:10.000-es léptékű sztereografikus 
térképszelvényen jelölve a régészetileg érintett területeket. 
 

 
Eger, 2007. október 15.                                    /Fodor László 
                                                                       régész muzeológus 
                                                                                 kutató   
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Egercsehi az 1785-ös térképen 
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Ifj. Zwenger József templombővítési rajza 1830-ból 
 

 
Ifj. Zwenger József plébániaházhoz készült kiviteli terve 1837-ből 



Régészeti örökségvédelmi hatásvizsgálat Egercsehi község 
településrendezési tervéhez 2007.  
(Kutató: Fodor László régész) 
Melléklet: 3. 1: 10.000-es Sztereografikus térképszelvény (jelölve rajta a települést és 
régészeti érintettséget négy fontosabb lelet előfordulási terület: Legányi F. megfigyelései 
1954-1955.)  

 

       Régi faluközpont 
talán itt volt középkori falu is 

Teplomfődje fölötti tető (Kenderföld)
      népvándorláskor, középkor 

Kővágó-tető. őskor,     
     későbronzkor 

    Káposztás-kert. 
 őskor, későbronzkor 


