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Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,
 nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt
kis ország, messzeringó gyermekkorom világa.
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága
 s remélem, testem is majd e földbe süpped el.
 Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel
 egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom,
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton,
 s tudom, hogy mi jelenthet egy nyári alkonyon
a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. 

(Radnóti Miklós)

ELŐSZÓ

Mai helyzetünk megértésére csak akkor van esélyünk, s ugyanígy 
a jövőnkkel szemben támasztott reményünk csak akkor lesz hiteles, ha 
szűkebb és tágabb múltbéli környezetünkről származó ismereteink 
gyarapítására a korábbinál több időt és energiát fordítunk.

Talán szükségtelen elmondanom, hogy egy egészséges nemzeti 
tudat és nemzeti önérzet megteremtéséhez elengedhetetlen múlthoz 
való kapcsolódásunknak még fellelhető forrásait megkeresnünk és 
formáit megtalálnunk.

Vesztésre ítélt hagyományaink, jelképeink felkutatásával, törté-
nelmünk nagyjainak, eszményképeinek felelevenítésével ehhez nagy-
mértékben hozzájárulhatunk. A generációk közeledése egymáshoz, a 
múlthoz való kapcsolódás legkézenfekvőbb forrásának a család gya-
korlatának rekonstruálása - sok más pozitív hatás mellett - bizonyára e 
célok megvalósulását is segíteni fogja.

Úgy vélem, magától értetődik, hogy az ember szűkebb környeze-
te - lakóhelye - történetének megismerése által kerül szorosabb érzel-
mi kapcsolatba az ún. „nagy" történelemmel.

Zsíros Sándor önkormányzati képviselő, egykori tanárom és osz-
tályfőnököm „Felsőzsolca története" című, monografikus jellegű ta-
nulmánya - megítélésem szerint jelentősen segíti majd a fenti elvek, 
követelmények megvalósulását.

Tanulmányának értékeit számba véve - felhasználva a szaklekto-
rok véleményét is - külön és kiemelten is szólnom kell néhányról.

- Nem önmagában és öncélúan vizsgálja Felsőzsolca történetét, 
hanem egy nagyobb tájegység részeként, összefüggésében szűkebb 
környezetével.

- A környéken történt országos jelentőségű események kapcsán 
nem magukról az eseményekről „mesél", hanem az eseményeknek az 
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adott területre, az ott élő emberek mindennapjaira gyakorolt hatását 
vizsgálja.

-- Ez a történelem elsősorban az emberről szól. Nem osztályharcok 
tendenciózus részletezését írja meg. Nem fogadja el, hogy a történelmet ki-
zárólag a tömegek, az arcnélküli „nép" mozgatja, s hogy a nagy „történelmi 
nevek", a kiemelkedő személyiségek elfelejthetők, hogy a „hercegek, bárók 
és grófok", a földbirtokosok, főpapok, az egyházak, és egyéb „hatalmassá-
gok" csak haszonélvezői, kizsákmányolói voltak országunknak, csak ingyen-
élők a nemzet testén.

- Tanulmánya nem egy-egy szűk forráscsoport feldolgozására tör-
ténik, hanem a lehetőségekhez képest mindenre kiterjed: feldolgozza a tör-
téneti földrajz, a nyelvészet, az írott levéltári források, stb. által kínált ada-
tokat egyaránt. - Bár a szerző igen tájékozott a régi és az újabb helytörté-
neti szakirodalomban, munkája mégsem (kizárólag a már feltárt eredmé-
nyek) ismételgetése, hanem jelentős, saját adatgyűjtésen alapul.

- Az a véleményem, hogy ha hazánk valamennyi kis és nagy tele-
pülésének egyéni történetét ilyen alapossággal, ilyen hitelesen, ilyen elem-
zéssel lehetne megírni, akkor a történészeknek olyan gazdag anyag kerül-
ne a kezükbe, melyből az eddiginél még pontosabb képet lehetne adni 
Magyarország múltjáról.

Vélhetően Zsíros Sándor hosszú pedagógusi múltjának szerencséi 
következménye a minden korosztály számára érthető, érdekes stílus. Ta-
nulmánya nem összehordott adathalmaz, hanem szerkezete van. Nem me-
rül el a részletekben, ugyanakkor gondosan ügyel arra, hogy az elmúlt év-
tizedek történelemtanítása által elhanyagolt cselekményeket, fogalmakat 
világosan megmagyarázza, s a téves nézeteket megváltoztassa.

E helytörténeti munka külön értékének tartom a csatolt forrásgyűj~ 
teményt és névjegyzéket, melyek a tanárt, a tanulót és reményein szerint 
az olvasót is az egyes források sokoldalú elemzésére serkenthetik

Ma, amikor helyi tantervekről beszélünk, igazán alkalmas e~ a ta-
nulmány egy zsolcai „történelemkönyv" megírásához, mert ha az okosan 
megfogalmazza valaki, nagyban hozzájárul az egyetemes magyar történe-
lem átéléséhez, mert igaz az, hogy az „ősök sírjai teszi az országot hazá-
vá...", ez esetben Zsolca megismert történelme tesz otthonná e községet 
valamennyi lakója számára.

Az előzőekben említetteken túlmenően abban a reményben ajánlom 
az olvasók szíves figyelmébe eme első jelentős kiadványt Felsőz soka tör-
ténetéről, hogy településünkhöz bármilyen szálon kötődnek is - érdekes és 
hasznos olvasmányuk lesz, s az érdeklődés felkeltésén túl - múltunk meg-
ismerése által - továbbgondolkodásra és cselekvésre ösztönözve egy esz-
mei, erkölcsi és gazdasági prosperitásra jogosan váró közösség törekvéseit 
fogja segíteni.

Felsőzsolca, 1993. január 4.                                 Fehér Attila
Polgármester
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I. A KEZDETEKTŐL 
A HONFOGLALÁSIG, AZON TÚL

ZSIGMOND KIRÁLY KORÁIG

RÉGI KULTÚRÁK NYOMAI

Nehéz eldönteni, hol is kezdődik egy adott hely története. Köz-
ségünk s a hozzá tartozó földterület esetében is írásos dokumentu-
mok alapján a XIII. századig tudjuk nyomon követni visszafelé a 
múltat, de bizonyosak lehetünk abban, hogy az első okleveles forrás 
(1281) előtt is, már a honfoglalás idején lakott terület volt. Tárgyi 
emlékek, előkerült leletek bizonyítják, hogy már a honfoglalás előtti 
évszázadokban, sőt, az azt megelőző évezredekben is éltek, laktak itt 
emberek. A falu északkeleti határrészén, közel Onga községhez ta-
lálható két „rejtélyes" emberkéz alkotta földhalom, amelyek egyes 
feltételezések szerint újkőkori földvárak. Ez azt jelentené, hogy 4-5 
ezer évvel ezelőtt emelték őket az itt élő népek. A két ovális alakú, 
egymástól 150-200 méter távolságra lévő kb. 8 m-10 m magas, 40-
50 m átmérőjű földkúpok formája a korai földvárra utal. Anyaguk 
lösz, a felszínt 30-40 cm humuszréteg borítja. Mindkettő közepén 
kb. 3-4 méteres mélyedés van. A peremrészben 1-1,5 méter mély-
ségben földdel takarva rusztikus kövekből összerakott részek is ta-
lálhatók (fal?, erődítés?). Hogy miért két vár épült, s valójában mi 
célból és mikor, arra választ adni nem tudunk, mert mindmáig feltá-
ratlanok, szakemberek által még meg nem vizsgáltak.

Pedig „Fekvése következtében nemcsak történeti, hanem nö-
vényföldrajzi szempontból is jelentős. Ugyanis a vár olyan szabad 
területen van, ahol a természet a maga eszközeivel (széljárás stb.) 
alakítja a növényzetet, így ezen a helyen századokon, sőt évszázad-
okon keresztül sajátos növénytársulások, botanikai együttesek ala-
kultak ki."'1-2

Régóta él a környékünkön olyan feltételezés is, de inkább hie-
delemnek mondanám, hogy e két nagy földhalomba a XVI-XVII. 
századi hatalmas pestisjárványok idején tömegesen elhaltak testét 
temették el. Erre utal az 1800-as években Pesti Frigyes által gyűjtött 
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anyag is. Ő Messzilátó dűlőről s az abban található „két nagy 
testhalomról" ír. 3

A Halmok

Ugyancsak „Testhalom" felirattal jelzi egy 1848-ban Pesten kiadott
térkép is a Halmokat.4

Az építményeket fedő vastag humuszréteg azonban azt mutatja. 
hogy ezek több évszázaddal, évezreddel előbb keletkeztek. Közvetlen 
a Halmok őskori létrejöttére utalnak azok a még feltáratlan lelőhelyek. 
melyek a két Halmok közelében találhatók: a Királydomb keleti-dél 
keleti oldala, s a Simárdnak ettől keletre eső dombos pereme, 
Bónahalmának az ongai határból a Simárdba benyúló része. Ezek fel-
színén fellelhető őskori, bronzkori ún. „bükki kultúrára" utaló égetett 
cserép-, kerámiatöredékek, kő-(obszidián) szilánkok jelzik a környék 
őskorban lakott voltát.

 A szórványleletek az ősi Hernád (Bársonyos) medrének partján 
fekvő nagy kiterjedésű, egymással kapcsolatban álló őskori telepekre 
engednek következtetni. 

Minden bizonnyal ide vehetjük még a Halmoktól csak pár kilo-
méterre nyugatra található, de már a Sajó-medencében fekvő ugyan-
csak feltáratlan őskori lelőhelyeket is, így a Felsőberek arnóti részén 
és az Ivándombon lévőket. Ezeken a helyeken is a felszínről a fentebb 
említett területek anyagához hasonló leletek kerültek elő.5
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A Halmok déli tagja

Mindezek megengedik annak feltételezését, hogy az őskori 
viszonyokhoz képest nagy lélekszámú, egymáshoz viszonylag közel 
fekvő és azonos kultúrkörhöz tartozó népesség megerősített várszerű 
építménye a Halmok. Viszont a víz, a közeli folyó hiánya arra enged 
következtetni, hogy a Halmok nem földvárak voltak, hanem kultikus 
céllal emelték azokat, esetleg temetkezési helyül szolgáltak, de nem 
tömegsírokként. Mindezt csak egy feltárás tisztázhatná.

A kőkorszakot követő rész- és bronzeszközök használatának 
korából csak a késői bronzkor-korai vaskor idejéről került elő eddig 
jelentős leletanyag. 1883-ban a felsőzsolcai vasútállomás és a vasúti 
pálya építése során egy őskori sírban talált agyagbögrét, bronzszob-
rocskát, egy ép és egy kettétört bronz karperecet, bronzcsüngő darab-
ját, két bronzgyűrűt, egy borostyángyöngyöt, egy ép üveggyöngyöt és 
11 töredéket, két darab vaszablát, egy lándzsarúd vasalását adtak át az 
építők a Nemzeti Múzeumnak.6. A karperecek, amelyek egyenes és 
ferde rovátkolással voltak díszítve, valamint egy más időpontban elő-
került bronztőr kapcsán egy tanulmány arról beszél, hogy a leletek a 
Közép-Európában elterjedt ún. Pilinyi kultúrához tartoztak.7  Minden 
bizonnyal az eszkö-
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A Csikó-tó mellől előkerült római kori cserépedény (Fotó: Kulcsár 
Géza ,HOM)

zök használói kelták voltak. Ennek az indoeurópai nyelvcsaládhoz 
tartozó népnek a törzsei a Kr. e. évezredben és az időszámításunk kez-
dete utáni évszázadokban elárasztották Európa nagyobb részét, benne 
a mai hazánk területét is. 

A kelta népek voltak azok, akik magas fémműves kultúrával 
rendelkezve elterjesztették a bronz-, majd később a vaseszközök ké-
szítését, használatát. Általuk terjedt el az égetéses, urnás temetkezés 
is, a pénz használata is. 

Tudjuk, hogy egyik törzsük az Északi-hegyvidék körzetében, 
feltehetően a Bükk természeti adottságait kihasználva (fémkészítéshez 
szükséges, a Bükkben található anyagok felhasználásával) jelentős 
vasművességet fejlesztett ki. Kereskedelmi kapcsolatban álltak a kör-
nyező népekkel, Kr. e. évezred második felében megjelenő lovas, no-
mád szkítákkal, majd az I-IV. században az Alföld sík vidékeit uraló 
jazzig-szarmata néppel. Sőt Kr. u. 180-ban a markoman háborúban 
szövetséget kötöttek a Római Birodalommal is, de a rómaiak a háború 
után szerződésszegés miatt lemészárolták őket. 

A többi kelta népet a bekövetkező nagy népvándorlás Európa 
nyugati szélére szorította ki. 
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:. . ..

Császárkori leletek a homokbányákból, terra sigillata (1-IV. század. 
HOM. Fotó: Kulcsár Géza)

Mindez községünk és környékének múltjához azáltal kapcsolódik, 
hogy a már említett, 1883-ban talált korai vaskori leleteken túl az i. e. 
I-IV. századból több szórványlelet került elő községünk határából, 
melyek az itt élő népeknek a császárkori Rómával való kapcsolatára 
utalnak:

1932=ben a Sajó volt medre közeléből a Csikó-tó mellől került 
elő egy hullámos vonallal díszített cserépedény,1962-ben ugyancsak a 
Kiscsikó-tó közelében lévő homokbányából egy tál (mely lehet urna 
része is), valamint egy tenyérnyi cserépdarab, melyen harcosok alakja 
látható („terra sigillata"), a Felsőberek arnóti részén szintén a császár-
korra utaló cseréptöredékek is találhatók. Valamennyi lelet az i. u. I-
IV. században itt élt emberek használati tárgyai voltak.

A kelták, szarmaták után germán törzsek, majd a hunok jelennek 
meg a Kárpát-medencében. Attila birodalma (Kr. u. 434-453) az Ural-
tól a Rajnáig terjedt. A hun birodalom felbomlása után az elnéptele-
nedő Kárpát-medencébe 560 táján az avarok jönnek be. Az avarkor-
ban, a honfoglalást megelőző VII-VIII. században húzódnak le a Kár-
pát
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medencébe, így a mi vidékünkre is, az első szláv törzsek, amelyek 
valószínűleg névadó községünknek. (Erről később bővebben szólok.) 

Sem a hun birodalom idejéből, sem az avarkorból nincsenek a 
község területéről, határából tárgyi emlékeink, hacsak azt a feltétele-
zést nem fogadjuk el, miszerint a Halmok nem is kőkori, hanem 
avarkori földvárak lennének. Viszont a honfoglalás idejéből, a korai 
Arpád-korból eddig előkerült szórványleletek (S végű hajkarika, vé-
sett, félkör alakú "dísz", zöld és sárga gyöngyök, állatfejes, nyitott 
karperec) közül az S végű haj karika másfajta etnikum, nép (szláv) 
hatásra enged követ- keztetni.8 

A mai falu északi pereménél lévő Várdomb feltárása minden 
bizonnyal elősegíti majd annak megválaszolását, hogy a honfoglalás 
idején volt-e Felsőzsolca körzetében más népnek lakhelye.9 (Gázveze-
ték fektetése során 1991 őszén a Várdombon a munkagép Arpád- kori 
maradványokat hozott felszínre. Az ekkor előkerült leletek, cserép-
anyag, I. Béla idejéből való érme, korai Árpád-korra utalnak.) A leg-
újabb kutatások alapján tudjuk, hogy ugyancsak az Árpádok korából 
való települések nyomai találhatók a község más részein is. A vasútál-
lomás és a Sajó közötti részen, a Kartácson, valamint a vasútállomás-
tól északra a Csepnyikben, a virágkertészet mögötti dombocskán a 
Sajó elhagyott medre fölött.5

Ha gondolatban visszamegyünk a múltba, nagy a veszélye an-
nak, hogy akaratlanul is a mai állapotokat, a táj mai képét vetítjük 
vissza a régen volt időkbe. Ha egy évezreddel ezelőtt felment valaki a 
két Halmok egyikére, melyekről az előbbiekben szóltam, természete-
sen nem láthatott szilárd építésű, cseréptetős házakat, sem szántóföl-
deket meg a tájat összevissza hálózó villamos távvezetéket. Sőt a mai 
utakat sem, legalább is a mai országutakat nem, hiszen ezek az utóbbi 
évszázadok, évtizedek "termékei". Az akkori kitaposott földutak egé-
szen másfelé, más nyomvonalon haladnak. Ugyanígy a folyók is. Az a 
néhány "ház", mely meghúzódott a Cserehát erdők borította lankáinak 
alján a Sajó partján, félig földbe süllyesztett, vesszőből, sárból, vá-
lyogból épített, náddal, szalmával fedett kunyhó, viskó volt csak. Leg-
alábbis a mai szemmel nézve. Körülöttük fás, ligetes rétek, legelők, 
itt-ott kevés megművelt föld. A folyók, melyek ma is határolják a falu 
birtokait, földjeit, nem a mai medrükben folytak. A Sajó (Boldva), a 
Bársonyos bizonyíthatóan többször is váltott, új medret keresett. Árte-
rületük dús növényzetű fás, bokros berek, esős időben átjárhatatlan 
mocsaras terület volt. 

A község mai határa, kisebb módosulásoktól eltekintve, az 
1100-1200-as években kialakult. Nyugatról mindig a Sajó folyó 
(Arnóttól Alsózsolcáig) határolta, elválasztva Miskolc, illetve délen 
Szirma és 
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A Várdombon 1992 őszén kezdődött ásatás

Jenke birtokaitól. Észak-északkeleten Arnót alatt a Sajó egyik nyuga-
tabbra eső régi medréből kiindulva keleti irányban haladva több év-
százados emberkéz alkotta garád, bokros árok választja el a szomszé-
dos Arnót területétől. Ez a határjel átmegy a mai 3-as úton és Onga 
fölött a „szikszai nagyparton" éri el azt a régen országos jelentőségű 
utat, mely Tornaaljáról illetve Szikszóról jött és haladt dél felé Ónod 
irányába.

Keletről máig ez a határvonal. Annyi változással, hogy a Simárd 
földje, amely ettől az útvonaltól keletebbre esik s a régi és a már csa-
tornázott Bársonyosig terjed, Felsőzsolca területéhez tartozik. Innen, a 
Simárd délkeleti részétől, a Bársonyostól indulva garád, fás méta jelöli 
ki évszázadok óta a két Zsolca közötti határt. Ez a határjel viszonylag 
egyenes vonalban a Bársonyostól nyugatra haladva a mai felsőzsolcai 
vasútállomás fölött keresztülmenve a Kartácson éri el a Sajó kanyargó 
medrét.

A simárdi határrész utólag került Felsőzsolcához. Valószínűleg a 
18. században a Dőry család örökségeként. Feltehető, hogy amikor
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az Árpád-korban kialakult községünk határa, akkor a simárdi földek 
(az alsózsolcai Simárd dűlővel egyetemben) az azóta már eltűnt, el-
pusztult Kemej vagy a Szinye (Szini) nevű falu területéhez tartoztak. 
Az Árpád-kori oklevelek arról adnak hírt, hogy e két település azon a 
tájon, a Bársonyos (Hernád) mentén feküdt. Jenke is önálló település 
volt az Árpád-korban, területének egy része került a múlt században 
hozzánk. Ez a kb. 150 holdnyi terület a Sajó túlsó partján Szirma alatt 
fekszik. E század elsö felében újra visszakerült Szirmához, ma Mis-
kolc külterülete. 

BORSODVARMEGYE 
A XIV. SZAZAD ELEJÉIG 
(Győrffy Gy.: Az Árpád-kori 
Magyarország történeti földrajza.
 Bp. 1987) 
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A KÖZSÉG NEVE

A legrégibb írott adat, mely a községgel kapcsolatba hozható, az 
maga a község neve. Pontosabban az összetett név: Felsőzsolca utó-
tagja. Eddigi ismereteink szerint 1281-ben írták le először ezt a szót: 
Zsolca. Egy latin nyelvű szövegben így található: „Solcha. ad 
inferiorum Solcham".1° Az ómagyar nyelv nem ismerte sem az önálló 
zs, sem az önálló c hangot. Nem volt ilyen hang a honfoglalás kori 
nyelvünkben. Szláv és német hatásra ezekben az évszázadokban kezd 
a két hang meghonosodni. Írásbeli jelölésük évszázadokon át ingado-
zott. A zs betű csak a múlt században vált általánossá, addig vagy az s 
vagy a z jelölte ezt a hangot. A meghonosodott c-t előbb ch-nak, majd 
cz-nek írták. A ma használatos c írásmód csak ebben a században vált 
uralkodóvá. Ezért találjuk a régi okiratokban Olsolcha, Felsolcha 
(1317), Zolcha (1331), Nogsolcha (1380), F. Zsolcza (1771), Felső-
Zsolcza (1851) írásmódot. Valamennyi helyes olvasata a ma is hasz-
nált hangalak: Zsolca.

A török hódoltság előtt az összetétel előtagja hol a falu nagyságá-
ra, (Nog-, nagy) hol földrajzi helyzetére utal. (Fel - am. a folyó felső 
folyásánál lévő). Végül is a felső (fel-) elem lett végleges a község 
nevében, de mindenképpen feltételezi mindkét előtagvariáns, hogy 
vele együtt létezik egy másik ugyanilyen nevű falu: Zsolca. Tehát az 
írásbeli megjelenéstől bizonyíthatóan két Zsolca nevű község van 
egymás mellett. Azt is bizonyítottnak fogadhatjuk el, hogy a „Zsolca" 
név szláv eredetű. Az ősi falu kialakulásakor (de legalább a két Zsolca 
közül az elsőként létrejött telep megszületésekor) itt a régi szláv 
nyelvcsaládhoz tartozó népesség élt.

Erősen vitatott a kialakulás ideje. Éppen a szláv név alapján bizo-
nyosnak látszik, hogy az ősi falunak a honfoglaláskor (a 890-900-as 
években) már léteznie kellett, mert ismereteink szerint a honfoglalás-
kor és közvetlenül utána következő évszázadokban nem történt jelen-
tős szláv betelepedés. Ellenben azt tudjuk, hogy a honfoglalást meg-
előző időkben a hunok, majd az avarok hódították meg a Kárpát-me-
dencét és környékét. Az avarok az 560-as években tűntek fel a Kárpát-
medencében. Hatalmas birodalmat hoztak létre a Volgától Ausztriáig. 
Kiirtották vagy elűzték az itt lakó népeket. Kemény kézzel uralták a 
vidéket, kifosztották a környező országokat. Azután ez a birodalom 1-
2 évszázad alatt elerőtlenedett, széthullott. Az avarokról máig sem 
tudjuk milyen volt nyelvük, nem ismerjük származásukat. Valószínű-
leg őseinkkel rokon mongol-török keverék nép tartotta össze a hatal-
mas birodalmat. (Egyes tudósok a szokásaikban, művészetükben bi-
zonyos



20

mozzanatok, vonások pl. az úgynevezett "griffes indás" motívumok 
alapján, felvetették a "kettős honfoglalás" elméletét. Lehetségesnek 
tartják, hogy 670 táján az akkor még Etelközben élő magyarokkal 
szoros kapcsolatban álló törzsek jelennek meg a Kárpát-
medencében.)11 

Ekkor a VII. és VIII. században, az avarkorban indult meg a 
szláv törzsek beszivárgása a Kárpát-medencébe és a Balkánra. Minden 
bizonnyal erősen hatott rájuk is az avarok művészete, életmódja, kul-
túrája. Ezeket a szétszórt, kis létszámú, telepszerű közösségekben la-
kó, kezdetleges földművelést is folytató szláv (vend) telepeket találták 
itt a honfoglaló magyarok. Az egész országban sem lehettek sokan, 
mert a honfoglalás után egy-két évszázad alatt eltűntek, teljesen beol-
vadtak a magyar többségbe, de valószínűleg az ő nyomukat őrzi a ma-
gyar nyelv nagyszámú, művelődéstörténetileg fontos szláv jövevény-
szavak (pokol, csoda, család, cseléd, kulcs, szolga, szalma, villa stb.) 
és néhány földrajzi név vidékünkön is, mint Tapolca, Garadna, Zsolca. 

Zsolca név elfogadható etimológiáját (értelmezését) szláv 
tudósokl2 a "sárga" jelentésű ószláv "žltica" szóból származtatják. Iga-
zolni látszik ezt a magyarázatot az a tény, hogy a község területén és 
határában - különösen a folyó marta vízpartokon - a humuszréteg alól 
elő - előbukkan a jellegzetes sárgaföld, agyag, lösz, tengeri üledék, 
amelyen a mai falu is települt. Ezzel egyet nem értő felfogás a Zsol ca 
nevet egy másik ószláv szóval a "sol", "solica", "só", "sós" jelentésű 
szóval hozza összefüggésbe, mondván a régiségben (bár erre adat 
nincs) lehetett a Sajó folyó szláv neve Solica vagy ehhez közelálló 
hangalak, s ennek tükörfordítása a Sajó, annyi, mint "sós víz", "sós 
folyó".13 A régi magyar nyelvben a sav = só, a "jó", "jó" végződés 
folyót jelentett. (Ehhez hasonlót látunk Tapolca esetében is, ahol a -
tepl, - tapl, "meleg" jelentésű szóhoz járuló -ca folyót, patakot jelent, s 
ennek tükörfordítása a magyar Hejő, tehát melegvízű patak. 

A Sajó folyó évszázadokkal ezelőtt közvetlenül a falu alatt 
folyt, kanyargott, most nagyobbrészt eltávolodott a falu alól. A régi 
medrében folydogáló patakot a község lakói Boldvának, Bódvának
ismerik, a hivatalos neve Kis-Sajó.14

A község nevének a Sajó folyóhoz való kapcsolásának az lát-
szik ellentmondani, hogy bár gyakori az efféle névátvitel, de az leg-
többször a forrásvidéken (mint pl. Tapolca) vagy a torkolat táján meg-
szokott (mint pl. Boldva). Persze nem tudhatjuk, hogy ezer, ezer- két-
száz évvel ezelőtt mennyit változtathatta a helyét a Sajó és a Hernád, 
így összefolyásuk, torkolatuk hol, merre volt. Nem kizárt, hogy a je-
lenleginél sokkal északabbra, valahol Sajólád és Alsózsolca között 
ömlött egymásba a két folyó.  

 Ez magyarázná a Zsolca név (Alsózsolca) névátviteles kiala-
kulását. 
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A mai falu magja a II. világháború utáni években

A mai község területét nézve, hol lehetett az ősi, Zsolcának 
nevezett kis település? Minden bizonnyal a Vám (Hősök tere, Kassai 
út) és a Nagyszilvás körzetében, esetleg a mai Kastélyiskola környé-
kén. Mindkét hely a község legmagasabb fekvésű pontja volt, tenger-
szint feletti 115 méter. Ezek a "magaslatok" a vízparton, a Sajó köze-
lében voltak. (Ne feledjük, a Sajó a Nagyszilvás alatt, a Lúdpáston a 
görög templom kertje alatt, sőt a Szamárlaposon is folyt, folyhatott a 
régiségben. A Szamárlaposnak nevezett - ma már beépített - mélyedés 
nem más, mint a folyónak egy nagyon régen elhagyott kanyarulata.) 

Az ősi településnek a Vám, illetve a Kastély környéki helyét 
valószínűsíti az is, hogy bár falunk történelme során többször elpusz-
tult, lakatlanná vált a harcok, háborúk következtében az újratelepedés-
nél mindig e két helyet részesítették előnyben az itt lakók. Nyilván 
tapasztalati alapon itt kellett félni legkevésbé az árvíztől. 
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. CSATÁK ÉS HATÁR VITÁK

Hogy mi történt a községgel a kezdetektől 1281-ig, az első ok-
leveles adat megjelenéséig? Hogyan történt a honfoglalás a mi vidé-
künkön? Erről sajnos semmi biztosat nem tudunk. Közvetlen írásos 
adat, dokumentum nincs erről az időről. Anonymus ugyan megírta a 
honfoglalás történetét, de kétszáz év távolából nem adhatott hiteles 
képet a történetekről. Törzsi, családi hagyományokra támaszkodva írja 
meg a magyarok tetteiről szóló művét. Viszont megbízható topográfi-
ai, földrajzi adatokat közöl, különösen az ország északi területeiről, 
mert jól ismerte ezt a vidéket. Szerinte a megye területét - amely ek-
kor a Tiszától a Sajó és a Boldva völgyein át a Kárpátokig, Poprádig 
terjedt - Őrsur és Bors vezér nemzetsége foglalta el. Valószínűleg 
Őrsur nemzetsége lehetett itt a honfoglaló. A nemzetség központja 
valahol a dél-borsodi Mezőségben volt. Erre utalnak a fennmaradt 
helynevek. Majd Géza fejedelem vagy Szent István korában, amikor a 
vármegyék kialakulnak, Bors lesz a hatalmas megye első ispánja. Tőle 
kapja nevét ez az országrész. Mivel Borsod határmegye volt, Anony-
mus szerint a fejedelem kiküldte Bors vezért a lengyelek földje felé, 
hogy az ország határát vegye szemügyre, gyepükkel erősítse meg a 
Tátra hegységig és megfelelő helyen építsen várat az ország védelmé-
re. Bors pedig "összegyűjtve sok népet, megépítette azt a várat, melyet 
a nép Borsodnak nevez, mivel kicsi volt". 15

A ritkán lakott területen őseink továbbra is az eredeti "foglal-
kozásokat" űzték. A gyepűk védelme és az ismétlődő "kalandozások" 
miatt állandó fegyveres készültségben éltek, de emellett nomád állat-
tartást folytattak. 

Ez nem jelenti azt, hogy örökké úton lettek volna. Életük leg-
inkább a mai pusztai szilaj pásztorkodókéhoz volt hasonló. A legelő-
ket váltogatták, de volt állandó szállásuk, telepük is, ahol a kézműve-
sek dolgoztak (fazekasok, kovácsok, ötvösök), s ahol az aprójószágot 
tartották, juhot, kecskét, sertést. És természetesen kezdetleges föld-
műve- léssel teremtették elő a legalapvetőbb élelmiszereket. Már a 
honfoglalás előtti időkben ismerték és termesztették az árpát, búzát, 
kölest, kendert. A földet ekével lazították fel, túrták, mert nem ismer-
ték még a fordítós ekét, a kalászosokat sarlóval aratták, kézzel csépel-
ték, vagy állatokkal tapostatták. Kézi malmokban őröltek. Ha a meg-
művelt föld kimerült, távolabb újat törtek fel. Szállásaik mindig 
vízközelben, folyópartokon voltak. Természetesen a IX. és X. század-
ban még nem jelölték ki a birtokhatárokat, csak a folyók vagy hegyvo-
nulatok választották el egy-egy had, nagyobb nemzetség megyényi 
földterületét. 
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Hihetőleg községünk és környéke a Bors nemzetség által őr-
zött, használt területhez tartozott, mely a Tisza északi mellékfolyóinak 
völgyeiben a Sajó és a Hernád torkolatától az északi hegyekig tartott. 
E nemzetség "határőr" szerepet töltött be. Az volt a feladata, hogy a 
gyepűket védje, a Sajó-Hernád torkolatától az északi hegyekig. 

A község nevének kialakulásával kapcsolatban is említettem, 
hogy egyik sarkalatos kérdés: akkor, abban az időben, hol merre volt a 
két folyó találkozása. A Hernád kiérve a hegyek közül a sík vidékre -
éppen úgy, mint a Sajó is - lerakva törmelékeit, kilométeres íveket 
írva le, egy-egy árvíz után átvágva a kanyarokat új medret keresett 
magának. Bár az elhagyott folyómedrek sok mindenről vallanak, ke-
veset tudunk arról, mikor, melyik évszázadban voltak ezek a változá-
sok. Magyarország legrégibb térképén, melyet 1528-ban Ingolstadtban 
adtak ki, a Bársonyos a Sajóval, Hernáddal egyenrangú nagyságú fo-
lyóként szerepel.16

Okleveles adatok azt igazolják, hogy az Árpád-korban a Her-
nád völgyben Hernádszurdoktól a szélesedő, sík völgyben tulajdon-
képpen két folyó haladt lefelé. A völgy keleti szegélyén (a mai Hernád 
helyén) a Tárca nevű patak tartott kanyargó medrében délnek. Ezt 
párhuzamosan követte a völgy nyugati oldalán a Bársonyos 
(Kishernád), mely Hernádszurdoknál válik el a másik medertől. Nap-
jainkban, mint kicsiny patakocska megrendszabályozva, csatornázva 
Bőcs alatt éri el ismét a keleti medret, a mai Hernádot, de nem így volt 
évszázadokkal ezelőtt. Régi térképek tanúsága szerint, amit a mai, 
pontos, nagy léptékű, nagy részletességű térképek is igazolnak - az 
elhagyott folyómedrek kanyarokat leíró irányvonalai révén - hogy 
időnként a Bársonyos vette át a főág szerepét, azaz a Bársonyos ka-
nyargó medrében a Hernád vize hömpölygött, és ömlött be - Kemejt 
Nyugatról megkerülve – a Sajóba. Alsózsolca mai déli utcái helyén, a 
régi Nolaj község körzetében, illetve Sajólád mellett, a község északi 
szegélyénél lehetett a torkolat. (Erre utalnak azok az okleveles adatok 
is, melyek Kemej nevű községet hol Abaúj vármegyébe, hol Borsodba 
helyezik, illetve a Hernád folyót Petrinél említik meg.17 Ez nemcsak 
azért jelentős számunkra, mert a fentiek alapján volt idő, amikor a 
Hernád határolta községünket valahol a Királydomb alatt, hanem azért 
is, mert erősíteni látszik azt a feltevést, miszerint a Zsolca név kiala-
kulásában szerepet játszott a Sajó-Hernád-torkolat. 

Ha még több időbeli adat állna rendelkezésünkre, hogy mikor 
történtek e három folyónak a mederváltásai, akkor valószínűleg meg-
oldódna a mindmáig történelmi "rejtély", hol volt az első "zsolcai csa-
ta", II. Béla és Borisz ütközete, s talán fény derülne a muhi csata pon-
tos helyére is. Sok történész vallja, hogy II. (Vak) Béla győztes csatá-
ját 
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az orosz trónkövetelő Borisz herceggel a Sajó folyónál Zsolca közelé-
ben vívta meg 1132-ben. 

Az ütközetről keveset tudunk, az előzményekről többet: Kál-
mán király (1095-1116) trónját féltve megvakíttatja öccsét, Álmos 
herceget és annak kisfiát, Bélát. Kálmánt, fia ÍI. István követte a tró-
non, azonban Istvánnak nem volt örököse, így a közben felnőtté vált, a 
megvakított Bélát szemelte ki utódjául. II. (Vak) Bélát összeházasítot-
ta a szerb fejedelem lányával, Ilonával. Valójában a királynő uralko-
dott a férje helyett. Igyekezett megtorolni férje sorsát. Aradra (más 
adat szerint Ónodra), országgyűlést hívott össze, ahol Ilona királyné 
biztatására a felheccelt tömeg 68 előkelő "ellenzéki" nemest meggyil-
kolt, agyonvert. A maradék ellenzékiek erre meghívták Kálmán király 
elűzött feleségének gyermekét, Borisz orosz herceget. A Képes Kró-
nika így számol be az eseményekről: 

"Borisz tehát rutén és lengyel segítséget szerzett, eljött Ma-
gyarország határszélére, arra a helyre, amelyet Sajónak neveznek. A 
király összegyűjtötte seregét és ellene indult. Igen sok nemes állt Bo-
risz pártjára. A pártütők közül Sámson azt javasolta, hogy menjenek el 
a király táborába, s ott a főemberek előtt szidják, gyalázzák a királyt, 
II. Bélát. A király a Sajó folyó közelében telepedett meg és amikor 
főembereivel, vitézeivel a sátorban ül, íme belép Sámson és így szól a 
királyhoz: 

- Mit csinálsz az országgal, hitvány eb! Jobb lenne, ha urad-
nak, Boricsnak hagynád a királyságod és monostorban élnél, ahogyan 
az apád élt. Ekkor a király főemberei mind hirtelen felugráltak és Ottó 
fia, János sümegi prépost, a király jegyzője így szólt a királyhoz: 

- Mire várunk? Miért nem fogjuk el?
 Mikor azonban el akarták fogni, amaz gyorsan lóra pattant és 

elmenekült. A többieknek nem volt ott a lovuk, mert közelről, gyalog-
szerrel jöttek a királyi tanácsba - de a lárma nagy volt. 

Bod Ispán szolgája meghallotta a lármát, nyergeletlen lóra 
pattant és lándzsájával a Sajóig üldözte Sámsont. Tivadar és a többi 
társai sajkába akartak szállni, hogy hamar által hozzák - de el nem 
jutottak odáig. Sámson ugyanis lóháton ugrott a folyóba és üldözője a 
vízben megöklelte lándzsájával. Sámson köntöse alatt páncél volt, és a 
nehéz páncél miatt nem tud úszni: elmerült és a folyóba veszett... 
Borics pedig nagysokaságú néppel harcba indult a király ellen. A ki-
rályt azonban az Isten segítette. Borics minden erejét megtörte a csa-
tában és karddal szalasztotta meg őt: Mária Magdolna ünnepén ha-
lálba zavarta a lengyel sereget, elnyerte zsákmányukat és nagy diadal-
lal tért vissza." (Geréb László fordítása) 

Így történt, hogy a Sajó bal partján, Zsolca tájékán, valahol a 
Hernád és a Sajó akkori összefolyása fölött II. (Vak) Béla 1132. 
június 22-én legyőzte a trónkövetelő Borisz orosz herceget és csapata-
it. 
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Még száz év sem telik el, s 1241-ben községünktől alig 15-20 
kilométerre délre megtörténik a végzetes muhi csata. Tudjuk, hogy a 
csata után a tatárok az egész országban pusztítottak, raboltak, öldösték 
az embereket. Ugyan közvetlen adat erre sincs, de biztosra vehetjük, 
hogy a csatahelyhez ily közel egyetlen falu sem maradt épen. Zsolca 
sem kerülhette el szomorú sorsát, felégették, lakóit megölték, elhur-
colták, vagy elmenekültek.18

A vesztes csatából IV. Béla király észak felé menekült. Diós-
győrön, a Bükkön át Bélapátfalva, Pozsony irányában hagyta el az 
országot. Menekülését sokan elősegítették, lovat adtak alá, szembe-
szálltak az üldöző tatár lovasokkal. így tette ezt az Ákos nemzetségbe-
li Ernye bán is, akit a tatárok kivonulása után IV. Béla nagy földbir-
tokkal, benne a két Zsolcával, diósgyőri várral jutalmazott meg. Okle-
velében így ír erről: 

„… mikor a mind növekvő szerencsétlenségben lovaink kidől-
tek, ő (Ernye) életével sem törődve, a mi életünket élete árán is meg-
váltani kívánva, a saját menekülésére szánt lovat személyünk megmen-
tése érdekében átadta nekünk. Ó maga az üldözőkkel harcba bocsát-
kozva, több lándzsadöféstől és nyíllövéstől kapott sebbel vitézül ellen-
állt az ellenség rohamának, és Isten segítségével nagy nehezen ki tud-
ta magát szabadítani azok gyűrűjéből…”19

A község első tulajdonosa, akikről tudunk, tehát Ernye bán 
volt, aki 73 helységet birtokolt. Felsőzsolca tulajdonképpen a győri 
(ekkorában kezdték sok diófája után diósgyőrinek nevezni) vár ura-
dalmához tartozott. IV. Béla a tatárjárás tanúságait levonva ösztönözte 
az új várak építését, a régiek megerősítését, fejlesztését. A várak körül 
lévő falvak feladata volt az építésben segítkezni, anyagot szállítani és 
a vár lakóit, a várbelieket élelemmel és más termékkel ellátni. (A ké-
sőbbiek miatt nem érdektelen megemlíteni, hogy Miskolc és körülötte 
néhány falu: Kistokaj, Szirma, Csaba stb. nem tartozott Ernye birtokai 
közé, ezeket ekkor a Miskolc nemzetség birtokolta.) 

IV. Béla halálával zavaros politikai idők következtek az or-
szágban. Rövid ideig a cseh Vencel, majd Ottó lett a király. Bukásuk 
után Anjou Károly Róbert teremtett rendet és szilárdította meg a köz-
ponti királyi hatalmat. Ernye bán fia, István előbb Vencel mellé állt, 
majd Károly Róberthez csatlakozik. Halála után hét fia örökli a het-
venhárom faluból álló domíniumot. Ók azonban Károly Róbert ellen 
előbb Csák Mátéhoz szegődnek, majd részt vettek egy Borsodból ki-
induló királyellenes zendülésben, de 1316-ban Debrecen mellett Kár-
oly Róbert megveri őket. A hét fiú Dédes várába húzódik vissza, itt 
próbálnak ellenállni, de a király legyőzi őket, s birtokaikat elveszi, a 
hét fiút meg vérpadra küldi. 
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Így vesztették el az unokák azokat a falvakat, földeket, Zsolcát 
is, amelyet Ernye bán IV. Bélától kapott. Még Ernye fia István idejé-
ben, I28I-ben zajlik le az a határvita, melynek eredményeképpen létre-
jött megállapodásban először szerepel oklevélben a két Zsolca neve. 

A főszereplő azonban a Sajó. Miskolc és Zsolca között lévő te-
rületen évezredek alatt - máig jól kivehetően - három nagyobb és több 
kisebb medret alakított ki a folyó, amely a hegyek közül kifutván a 
szélesebb völgyben, majd a sík vidéken megszabadulván törmelékeitől 
egyre kanyargósabbá válik. Ezeket a medreket, mederrészeket válto-
gatta a folyó. Mivel két nagyobb birtoktest határolója is volt, ezért a 
mederbeli változások az évszázadok során a mai napig újra meg újra 
határvitát, pereskedést váltottak ki. 

Íme tehát az első határvita lezárása: 
"Az egri káptalan bizonyságlevele, amely szerint az elótte sze-

mélyesen megjelent Ákus nembeli Ernye bán fia, István mester a kö-
vetkező vallást tette: átengedi Panyth bán szintén jelenlevő fiainak, 
Lászlónak és Miklósnak - akik fivérüket, Pált is képviselik - azokat a 
földeket, amelyek Panyth bán nevezett fiainak Myskouch nevű örökölt 
földjéhez tartoznak, s amelyek miatt pereskedés folyt közöttük. Kijelen-
ti, hogy ő Zolcha és Arnold nevezetű földjeit, valamint a mondott 
Myskouch föld között s Sao folyó szolgál határ gyanánt és Arnold 
földtől kezdődően egészen az alsó Solcha nevű földig sehol sem megy 
át a határ a Sao nyugati részére…”10

Ernye bán unokáinak halála (lefejezésük) után rövid idővel 
1348-tól az elkobzott diósgyőri várat és uradalmat, benne a két 
Zsolcával Nagy Lajos király a Szécsy családtól cserével megszerzi. 
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Az 1281-ben kelt oklevél, melyben először szerepel Zsolca neve.
 Az eredeti oklevél 1549.évi átirata.
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Az 1281-es oklevél latin nyelvű olvasata
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A FEJLŐDÉS ÚTJÁN

A király megszépíti a vadregényes környezetben épült várat, 
ami így az uradalom éke lett, s ezt a szép "pihenővárat" az uradalom-
mal együtt jegyajándékként feleségének, Mária királynőnek adja 
1322-ben. Ez kétszáz éven át hagyomány lett, hogy a várat uradalmá-
val együtt a királynék birtokolták, és hasznosították jövedelmét udvar-
tartásuk fenntartására. Néhány név ezek közül: Mária, Lajos király 
leánya, Mátyás király első felesége, Podjebrád Katalin, Mátyás király 
második felesége, Beatrix, s az utolsó királynő, aki birtokolja, II. La-
jos felesége Mária 1522-1526-ig. 

Így lett a két Zsolcából "villa regalis", királyi falu, ami nagyon 
sok előnnyel járt a községre nézve. A királynők védelme alatt fejlő-
dött, a korabeli viszonyok között gazdag, nagy faluvá lett. Szerepet 
játszott ebben az is, hogy Nagy Lajos király uralkodása idejére befeje-
ződött az a társadalmi változás, mely az Árpád-házi királyok alatt 
megindult, megváltoztatva a Szent István-kori arculatot. Kialakul a két 
nagy "egységes" réteg, a nemesi rend és a jobbágyság. Egyfelől az 
Árpád-kori társadalom különböző rendű-rangú hadakozó elemei azo-
nos kiváltságú nemesekké lettek, s még bonyolultabb változások 
eredményeképpen ekkorra fejeződik be a hajdani szolgák, alattvalók, 
mesterek, szabadok, félszabadok tarka sokféleségéből az egységes 
jogokkal bíró, másrészt jogaitól megfosztott paraszti réteg, a jobbágy-
ság. 
         Ez a rend lett félezer évig a nemzet, a társadalom létének alapja. 
A nemesek (kisnemesek, nagybirtokosok egységesek voltak abban, 
hogy senkinek adót nem fizettek, meg a királynak sem. Az országnak 
egyedül hadi szolgálattal tartoztak. Gyakorlatilag az ország földjeit a 
nemesség birtokolta, illetve a maradékon a király és az egyház oszto-
zott. A nemesség a tulajdonában lévő földet adta át használatra a job-
bágyoknak, akik ezért neki adóztak pénzben vagy természetben és 
robotban művelték a földesúr "saját használatában" maradt majorsági, 
uradalmi földeket is20.

1351-ben kihirdetett Telektörvény lényege, hogy jobbágyi (pa-
raszti) élet alapja a jobbágytelek. Ezt a jobbágy falujában kapta meg a 
birtokostól. A falun belül mindenki azonos nagyságú portát (kaput) 
kapott, s ehhez járult a határban 25-30 hold "telek", szántó, rét, melyet 
háromnyomásos gazdálkodással műveltek meg. (Egyharmad mindig 
parlagon hevert.) Ez a gazdasági szerkezet némi változtatással, módo-
sulással egészen 1848-ig, illetve 1853-ig a jobbágyfelszabadítást ki-
mondó törvényig megmaradt. A jobbágytelek volt tehát a mezőgazda-
sági termelés alapegysége. Erre számolták ki, vetették ki az adót, amit 
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a királynak (az államnak) kellett fizetni, ez volt az alapja a munkajel-
legű szolgáltatásnak a földbirtoknak, s az egyházi tizednek. Ennek 
ellenére erre az időszakra nemigen érvényes még az a kép a szegény, 
elnyomott, kizsarolt jobbágyról, mely a későbbi évszázadokban kiala-
kult. A telek mellett a jobbágy rendszeresen bérelt még földet földbir-
tokostól, egyéb foglalkozása is volt, méhészkedett, szőlőt termelt, 
kézművességet folytatott stb. Mindez alapja lett annak, hogy közsé-
günk 1526-ig a Mohácsnál bekövetkezett katasztrófáig, mint jobbágy-
falu töretlenül fejlődve tehetős községgé vált. 

A legrégibb plébánia-összeírás szerint (1333-1335) Borsod 
vármegyében a legelső lelkészi hivatalok, virágzó plébániák között 
szerepel a két Zsolca is. 

Alsózsolcán Szent Miklós, Felsőzsolcán Szent Mihály tisztele-
tére szentelt plébánia volt. (Valószínűleg ennek romjait látta a 
Cannonica visitatió jegyzője 1746-ban.) 

Ugyanebből az időből (1332-35) fennmaradt évi tizedkimuta-
tás tanúsága szerint községünk az akkori vármegye legtöbb tizedet 
beszolgáltató települései között van. Íme e fenti évek alatt fizetett ti-
zed átlaga, összehasonlításul néhány más helység adata is: Felsőzsolca 
22 gs, (gs=garas) Kaza 35 gs, Edelény 27 gs, Miskolc 18 gs, Ónod 15 
1/3 gs, Mályi 8 gs,  Alsózsolca 8 gs. Jelentős jövedelmet hoztak a 
földbirtokosok számára a malmok és a hídvámok. Mindkettőt a Sajó 
"szolgáltatta". 
Ebben a korban ugyanis a kézi vagy állati erővel meghajtott kis telje-
sítményű "száraz" malmokon kívül a termény őrlését, a kender zúzását 
a folyó erejével működtetett vízimalmok végezték. 

A két Zsolcán a Sajón épített fahidak gazdag jövedelmet bizto-
sítottak a birtokosoknak. 

Az egri káptalan korabeli jelentése szerint a hídon átvitt dol-
gok után az alábbi vámot kellett megfizetni: 

1 vég flandriai posztóért 8 dénár 
1 zárt kocsiért 1 fertó 
halat vagy sót szállító kocsiért 8 dénár 
üres kocsiért 2 dénár 
1 db lóért, 1 ökörért, 1 tehénért db     1-1 dénár 
1 csöbör mézért 3 gs 
1 csöbör borért 8 dénár17

Jelentőségüket, gazdaságosságukat mutatja az a tény, hogy a 
sajóládi pálos kolostornak - többfelé lévén birtoka, pl. Emődön, 
Mályiban szőlője - Felsőzsolcán saját tulajdonukban lévő vízimalmuk 
volt, ahová messzi vidékről is idejártak őrletni az emberek. A pálos 
rendiek kérésére 1380-ban az őket támogató Nagy Lajos király, mint a 
várbirtok ura, megparancsolja a diósgyőri várnagyoknak és a Nagy-
Zsolcai tisz-
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teknek, hogy azokat a népeket, melyek ide őrletni mennek háborgatni 
ne merészeljék. 

Ezt a malmot azután Zsigmond király a csabai Szenes -
malomért elcseréli 1387-ben a pálosokkal. 

De Mária királynő is a pálosok segítségére sietett, amikor 
1392-ben felmenti jobbágyaikat a Mohi és a két Zsolca királynéi fal-
vakban szedetni szokott hídvám alól.21

A 15. század elején kikerült a község a királyi, királynői fenn-
hatóság alól, elszakad a diósgyőri várhoz tartozó uradalomtól. Az tör-
ténik, hogy a királyok a nekik nyújtott segítség, szolgáltatások fejében 
zálogba adják a községet és népét gazdag főuraknak, s mivel vissza 
nem váltják, így a zálogbirtokos kezén marad, aki ezután továbbadja 
vagy, mint tette ezt az akkori zálogtulajdonos, a Szemere család: 
1407-ben Aszaló és Felsőzsolca falvakat a váradi káptalannak adomá-
nyozza. Mégis, már Zsigmond király korában a Bánfalvi Bárius család 
birtokos a községben, majd V. László 1453-ban új adománylevelet ad 
nekik, melyben Bánfalva, Sáta és Zsolca falvak, valamint a szomszé-
dos Jenke puszta birtokosaivá teszi, bár Zsolca elvileg a váradi kápta-
lan tulajdona.22

A mohácsi vész sorsfordító a falu életében is. 1526 után nehéz 
idők következnek az országra is, meg a falura is. A két évszázados 
fejlődés megszakad, visszájára fordul. A hódoltság alatt és után egyre 
súlyosabb megpróbáltatások érik a községet. A török időket követő 
Bocskai és Rákóczi szabadságharcok befejeztével, pestisjárványok 
után a falu már teljesen elpusztult, elnéptelenedett. 
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Két részlet Anonymus Gestájából.
A 17. szakaszban leírja, hogy Árpád és népe Szerencsen ver tábort, és onnan 
meghódítják a szomszédságukban levő földeket a Sajó folyóig és Sóvárig.
A 18.szakaszban arról beszél, hogy Borsot Árpád vezér kiküldi egészen a 
Tátra-hegységig, hogy szemlélje meg a vidéket, és erősítse meg az ország 
határát. Bors a Boldva mellett várat épít, melyet Borsnak neveznek


