
István tiszteletére - Cserhátsurány 

A Balassagyarmattól dél-keletre fekvő helység névelőtagja a Cserhát hegység 

közelségére,utótagja a Suran, Surandi szláv eredetű személynév magyarított változatára utal. 

A Malom- árok mentén fekvő település birtokosa egykor Csór Tamás, királyi főajtónálló volt. 

Nevéhez fűződik a gótikus, nyolcszögletű toronnyal kiépített templom, amely magas 

gerincormon áll. Feltehetőleg őrtoronyként is funkcionált, hisz innen jól belátható ma is az 

egész vidék; harang pedig csak jóval később, 1772-79-ben került a toronyba. A Szent István 

király tiszteletére felszentelt templom egyhajós, középtornyos, ehhez jól illik a nyugati oldal 

ötszintes, gótikus tornyához csatlakozó déli fekvésű henger alakú középkori lépcsőtorony. 

Tornya alsó szintje négyszög alakú, a többi már nyolcszögletű. A szintekre csigalépcső vezet, 

így a karzatra is. A keletelt sekrestye gótikus keresztboltozatot kapott, középkori szentély 

részében freskómaradványok, gótikus ülőfülkék vannak, egyébként az egész épületbelsőn 

érezhető a múlt és a jelen egyaránt, hiszen az eredeti templombelső jelentős átalakításon ment 

át az 1930-as esztendőkben. Bár az átalakítást-a török időkben dzsámiként is működött!- 

1901-re tervezték, az újkori munkálatok csak 1934-ben váltak lehetővé, Lux Ádám tervei 

alapján. Így lett a mai főhajó háromszakaszos, az eredeti hajó pedig szentéllyé módosult. A 

XVIII. századi fafaragásos díszítésű főoltár eltűnt a felújítások során, így ma az egykor 

mellékoltár szerepel főoltárként. Keresztelőkútja középkori szentelt víztartó volt. Az 1711-es 

Canonica Visitatio már említi a festett famennyezetet, berendezéséről, állapotáról 1746-ig 

még négy házlátogatási jegyzőkönyv számol be. Ezek szerint harangjai fa haranglábon 

kongatták a delet, a toronyba a már említett időszakba kerültek. A templomot feltehetőleg az 

erődítményként betöltött szerepe miatt kör alakú kőfal vette körül, ám ez az idők során eltűnt. 

Jelentős helyreállítási munkálatokat az 1970-es évek közepén végeztek a templomon. 

Cserhátsurány másik templomát, az evangélikus gyülekezet számára állították jóval később; 

1818 június 24-e és 1821.október 7-e között felépült késő barokk templom Sréter György, 

akkori birtokos nevéhez fűződik. Ő maga már 1767-től tartott udvari káplánt az evangélikus 

gyülekezet igénye szerint, Tessedik Sámuel is ebben az időszakban volt a lelkész. Mint 

Terény filiája működik ma is, berendezése a II. világháborúban megrongálódott. Tornya 

eredetileg 1829-ben készült, harangjai addig fa haranglábon álltak. Toronykeresztjét az 1970-

es években vihar sodorta el. Jelentős épület még a barokk, őrtornyos Jánossy-kastély és a 

Simonyiak és Sréterek kastélya. ( Sréter János Rákóczi dandártábornoka volt.) A falu 

határában a jobbágyvilágra emlékeztet a Peres-hegy, Kegyetlen-hegy elnevezés. 

Cserhátsurány katolikus plébániáját korábban a herencsényi plébános vezette, a negyvenes 

években Prukker István, majd önállósult, a nyolcvanas évek elején, Szádóczky Károly, később 

Vagyóczky József misézett a történelmi falvak között.  
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