
Bronzanyagából nem öntöttek ágyút 

 

A nógrádszakáli római katolikus templom harangját nem pusztította el a török veszedelem, 

bronzanyagából nem öntöttek ágyút az évszázadok során egymást követő háborúk egyikében 

sem. Az 1523-as feliratú harang hangját nap mint nap visszhangozzák a hegyek. Egy 

Nógrádszakálból elszármazott lokálpatrióta azt szerette volna elérni, ha ennek a hangját 

hallhatnák délben, a rádióban. Ötletéből az országos védettségű műemlékké nyilvánítás már 

megvalósult. 

Még az Ipoly túlpartján, Busán is tisztán hallatszik a nógrádszakáli templom harangszója. Aki 

gyermekként ezt hallotta, sőt maga is sokszor megkondította, felnőttként is ennek a hangjára 

emlékezik. Nincs ezzel másként Kelemen József sem, aki bár évtizedek óta elkerült még 

Nógrád megyéből is, elérte azt, hogy a jövő századokra is megmaradhasson a templomharang, 

mint védett műemlék. Bölcsésznek gondolnánk, ám szakmája szerint Kelemen József 

villamosmérnök. Megyénkben az utóbbi években kerékpárút-fejlesztési, továbbá a szécsényi 

kerékpáros centrum (díjnyertes) terveivel hívta fel magára a figyelmet. Az országos 

kerékpárútterveken dolgozó Hungarosprint Egyesület alapítója és "motorja" a Kiskunságban 

él, ám az igazán nagy léptékű terveit mindig a nógrádszakáli gyermekkor emlékeiből szövi, 

Ahogy teheti, hazalátogat. Kapcsolatai révén pedig megpróbálja az alig pár száz lelkes falu 

értékeire irányítani a figyelmet. Alapos ismerője Nógrádszakál történelmének, s minden, ami 

itt értékként megmaradt, ha már csak szájhagyományokban élő falutörténet is, az számára 

kihívást jelent. Kihívást abban az értelemben, hogy miként lehet azt megmenteni, bemutatni, 

közhírré tenni, s valahogy a falu lakóinak javára fordítani. Miközben a felújított, szabadtéri 

színpaddal kiegészült kálváriát, a falut a túlparttal összekötő, a II. világháborúban 

felrobbantott hidat, az egykori postakocsi-állomást, vagy a Páris-patak völgyét vesszük vele 

lajstromba, harangoznak. Kelemen Józseftől megtudjuk, hogy a templomhegyen megszólaló 

harang egyike azon tizenöt legidősebb magyarországi harangnak, amely a török hódoltság 

után is megmaradt. Jellegzetes felirata ("o rex glorie veni cum pace"), s a rajta lévő évszám 

(1523) jól kivehető, a kulturális javak védetté nyilvánításáról szóló törvény alapelveivel 

összhangban így dr. Jankovich-Bésán Dénes, a kulturális örökség igazgatóságának vezetője a 

megfelelő dokumentációt látva, védetté nyilváníthatta azt. A november elején keltezett 

határozat ellen - a formai szabályok szerint - akár fellebbezéssel is élhettek volna. Ám ezzel 

nyilván sem a helyi plébános, sem a váci püspöki hivatal, a Nemzeti Múzeum és 

természetesen az ügy zászlóvivője, Kelemen József nem kívánt élni. Még akkor sem ha ez a 

minisztériumi levél csak fél sikert jelent. Kelemen József ugyanis a kiemelt védelmen túl azt 

is szerette volna, hogy a Kossuth Rádión keresztül 2000. január 1.-től ez a harang hirdesse 

szerte a Kárpát-medencében Mária dicséretét. 
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