
KÁPOLNAHEGY 

 
Csodálatos Menekülés -  csodálatos kápolnaépítés 

 

 A muhi csatában, 1241. április 11-én az ország színe- virága odaveszett. IV. Béla 

király egyszerű ruhában, néhány fiatal vitézzel menekült. A kis csapat Türje nemzetségbeli 

Dénes vezette a Bükk hegységen, Csömör, Nógrád, Bars megyén át. A csodálatos 

menekülésében több vizét is feláldozta magát, egyenlőtlen harcba bocsátkozott, vagy lovát 

adta át a királynak. (Egy ilyen mondáról írok még Zagyvapálfalván) Rövid megállások után a 

király először Zmióváralján, majd Nyitrán tudott igazán pihenni. De a menekülés még 

hónapokig tartott, a tatárok egészen az adriai tengerig üldözték Bélát és a közben hozzá 

csatlakozott királyi családot. 

 Egy helyi monda, ami ,,szárjúl - szájra van", úgy tudja, hogy Béla király az első napok 

rohanása után először itt, a Karancs hegyén tudott megpihenni rövid időre.  A tatárok 

közeledtek, tovább kellett futni. Jóval később, a pihenés emlékére lánya, Margit a hegyen 

kápolnát épített. Más mondai változat szerint maga IV. Béla építette és leányáról ,,Szűz Szent 

Margitról, ki tiszta lány volt,nem ment férjhez, - kápolna építését Káré nevű vezérnek 

tulajdonítja. A kis templom felépítéséről a hagyomány és ,,régi könyvek" alapján egy énekes 

füzetben Varga Lajos 1897-ben verset adott ki ,,A Karancshegyi régi templom" címmel. Íme a 

csodás legenda néhány részlete az ősi magyar tizenkettes szerkezetben megírt versből: 

 

,,...2. Dicső szent Margit, A Béla király lánya 

Magyar hazánknak a tündöklő csillaga 

Egyik szikla csúcsán a Karancs hegyének 

Zárdát és templomot építtetni kezdett... 

 

...És midőn másnap az építő mesterek 

A munkát folytatni ismét visszatértek, 

 

4.Egyik bámulatuk a másikat érte 

Oly nagy meglepetés várt ott mindenkire 

Mert amit néhány nap alatt építettek 

Ott az alapfalból egy követ sem leltek... 

 

..Több éjjel így ment ez, hogy falat s köveket 

Elhordták onnan a láthatatlan kezek. 

 

6. Végre egyik munkás keresztül a völgyön 

Amint végig néz a gyöngyharmatos füvön 

Több gyalog ösvényt lát, mely egy másik bércre 

Vezet a Karancs hegy másik tetejére... 

 

 



...8. Nagy csodát láttak ott, mert ottan szemlélték 

A más helyen épült templomnak a részét 

Ott vala minden kő egymásra felrakva 

És felépülve a templom alap fele. 

 

 A csodás legendához természetesen hozzá tartozik a kápolnaépítés valósága is. 

Nagyfalussy Lajos jezsuita szerzetes, történetkutató véleménye szerint, IV Béla nem csak a 

znióváraljai pihenésről emlékezett meg egy premontrei prépostság alapításával, hanem a 

kisebb pihenőhelyei emlékét (Így a Karancsét is), Isten iránt való háláját, megörökíthette egy-

egy kápolna építésével. 

 ,,A szentéletű Margit királylány - írja Nagyfalussy - ugyan, mint apáca, maga nem 

építetthetett templomot, vagy kápolnát, de közbenjáró lehetett egy kápolna építésében. Ezt a 

helyi hagyomány századok múlva, ha tetemesen átalakított alakban is, de megőrizhette." A 

hagyomány, mint az előzőkben olvashattuk, Béla királyt, vagy Sz. Margitot tartja a kápolna 

építőjének. A kápolnát egyébként nem árpádházi szt. Margitnak szentelték - mint a helyi 

hagyomány véli - hanem Antiochiai Szt. Margit nevére. A szűz és vértanu koponyaerekjéjét 

II. Endre király, Béla apja hozta haza a szentföldről, és ő terjesztette az Antiochiai Szt. 

Margitnak szentelt kápolnáról tesz említést. Árpádházi Margit szentté avatása egyébként csak 

1943-ban történt, és már csak ezért sem szerepelhetett ő a kápolna titulusában. A felújított 

kápolnát azonban Seregély érsek úr már Árpádházi Szent Margit nevére szentelte 1991-ben. 

 

 

Kolostor építés és pusztulás 

 
 A karancsi legendák egyike szerint a kápolnát és zárdát árpádházi Margit, Béla király 

lány építtette. 

 

 ,,Terjedelmes zárdát s templomot épített. 

 S ez a hely Mária kedves kegyhelye lett." 

 

 A helyi hagyomány azt tartja: a kápolna mellett kolostor is épült. Úgy tudják, hogy a 

szent királylány itt élte vezeklő életét, s hogy a hegy egyik forrásából hordta naponként a 

vizet. (Margit forrás)  Van olyan mondatöredék is,mely szerint Margit a Karancs-kápolnától 

került a Nyulak szigetére. 

 

 ,,A régiség azt tartja" mondja Boroznaki Pál karancsi búcsúvezető, hogy a hegyen, 

hogy a hegyen ,,kolostor vót, domonkos rendi kolostor...Nem nagy vót, igaz, 15 méter vót 

csak...mert a fundamentumát én vettem szét, mikor a remeteházat csináltam." Más 

mondatában azonban az alapfalakat és a mellette talált kormos tűzhelymaradványt a régebbi 

remeteház részének vélte. Ez lehet a valószínűbb, mert ezt más források (Mocsáry) is 

alátámasztják. 

 Ferenc bácsi, a legutolsó karancsi remete (1934 - 1952 között) mint az ásatás laikus 

szemtanúja a romok között talált csontvázakról, pénzekről beszélt és a környékbeliektől 



hallott mondákat terjesztette. Egy ilyen történet az erkölcstelen barátokról szól, akikre 

viselkedésük miatt ,,rátört egy idegen hatalom. A csontvázak úgy maradtak, ahogy estek le a 

toronyból."  ,,A néphagyomány is őrizi egy torony emlékét"írja Pápai Károly 1891-ben. 

 A pusztulásról Ferenc bácsinak egy öreg tarjáni ember mesélte: Aradon, egy régi 

könyvben olvasta, hogy a kápolnától K-re volt egy 85 méter mély kút. ,,Annak a fenekére 

vannak bedobálva az okiratok, tetejébe az apácák, az apácák tetejébe a haragok." A törökök 

tették ezt, amikor széthányták a templomot.  

 A mondákhoz hozzá kell tennem, hogy tudomásom szerint som oklevelek, sem ásatás 

nem bizonyította egy kolostor létét. 

 

Furcsa és zavaró mondák 

 
 A karancsi kápolnaépítés története szép, összefüggő, a környéken szinte mindenhol 

ismert mondta. Ezt néhány más hiedelem nagyon megzavarja, de ha jobban utánanézünk, a 

mondai elemeken túl történelmileg, vagy logikailag mindegyik kifogásolható. Azonban azt is 

hozzá kell tennem, hogy ezek a történetek népünk nagyjai iránti szeretetét mutatják! 

 Az egyik ilyen történet szerint árpádházi Szt. Margit itt született volna a Karancson, 

menekülés közben. Később kiderült, hogy ezt egy kántor tanuló találta ki, de a történelmi 

tények is cáfolják: Margit Klisza várában született 1242-ben. Aztán, ha jól belegondolunk: 

mit keresett volna a muhi csatában és az onnan való menekülésben a monda szerint áldott 

állapotban lévő, szülés előtt álló királyné?!? 

A ,,szájról-szájra" mondott másik történet úgy tudja, hogy a királylány Znióváralján született. 

Ennek is az előző megjegyzés a kritikája. 

Még furcsábbak a Szt. Lászlóról szóló történetek. Ferenc bácsi, a karancsi remete a 

környék lakosaitól úgy tudja, hogy szent királyunk ,,először itt vette fel harcot a besenyőkkel, 

amikor ment Szentkút felé...Könyörgött a Szűzanyához, hogy külgyön neki vizet, mert a 

serege elpusztul. Aztán azt kapta a Szűzanyátúl, hogy kargyjával piszkálja meg a követ, víz 

fog előjönni. Hát ott a Margit forrásnál látni is, hogy ritkább a kő, ott megpiszkálta. Jött is a 

víz neki, itt volt huszonnégy óráig a seregével." 

 Boroznaki Pál szavai szerint: ,,Én úgy hallottam, hogy innen ugratott át Szentkúthoz. 

Így ment szájról szájra." (Ez 18 km!!!) Ezt már Ferenc bácsi iserősen kétségbe vonta, de a 

szentkúti történet további részét így mesélte: Ott köveket dobált az üldözők elé, ami arannyá 

változott (Érdekes, ez az országos ismert Szt. László monda szerint fordítva történt!). Az 

ellenség azonban tovább üldözte. Sikerült egy széles árkon átugrania, de a kunok mind 

belevesztek. Ennek emlékére a szent király a Karancson egy 25 öles, Szentkúton pedig egy 40 

öles templomot épített. 

 Pápai Károly 1891-ben somsoujfalui emberek közlésre hivatkozva a vízfakasztás, a 

Szentkútra való átugratást és az ott megmaradt lópatkónyomok mondáját a Karancson lakó 

Szent Istvánnal hozta összefüggésbe. ,,Szent István, aki híres vitéz volt, ott lakott a Karancs 

hegyén...de nem maradhatott a hegyen, mert ott sok híres népe, járkálok (rablók) voltak, akik 

őt bántották." 

 Ugyancsak Pápai Károly ad hírt a néphiedelem szerinti későbbi rablókról. Kint 

jártakor (1890) Híves Simon, az egykori lapujtői bíró így mesélte neki: a kápolnarom kezepén 



lévő mélyedést a nép az itt tanyázott zsiványok tűzhelyének tartja. ,,Idővel a Karancsba rablók 

fészkelték be magukat és veszélyeztették a remetét birtokában, életében, melyet egyszer 

kutyája mentett meg. Arra kényszerítették, hogy onnan elköltözzék. 

 

 

Margit-forrás 

 
 ,,A régiség úgy tudja" - mondta Boroznaki Pál, hogy a Karancson árpádházi Szt. 

Margit kápolnát és kolostort épített. ,,Úgy tudják, hogy a szent királylány itt élte vezeklő 

életét Istennek s hogy a hegy másik forrásából hordta naponként a vizet. Ezért ennek a 

forrásnak ő a névadója." 

 Egy másik monda szerint Szt. László király (egyesek szerint Szt. István) itt szúrta bele 

a hegyoldalba, mire onnan víz fakadt. 

 A helybeliek úgy tudják, gyógyító erejű, különösen szemre és köszvényre jó. Híves 

Sándor volt lapujtői bírót ez a víz szabadította meg a köszvényétől - írja Pápai Károly 1890-

ban. 

 Ferenc bácsi, a legutolsó karancsi remete egy somosi öreg embertől hallotta: ,,Jött 

eccer egy ember hintón. Kérte a Krepuskát, hogy had mossa meg a lábát ezen a forráson. Kért 

egy embert, hogy építsen egy kunyhót...Két hét múlva eldobta, az mongya az egyik mankót. 

Másik két hét múlva a másik mankót és úgy ment le mankó nélkül a faluba..." 


