
Kirándulás a Karancs völgyében 

 

Karancsalja a Dobroda-patak mindkét partján, a Boravár nevű domb tövében található. A falu 

határa több kilométeren közös Salgótarjánnal, ezen belül a Karancs hegységgel. Régi község 

ez, már a XIII. században fennállott. A hagyomány szerint a tatárok elől menekülő IV. Béla 

talált itt menedéket, s ennek emlékére lánya, Szent Margit templomot építtetett. A monda 

másik változata szerint s király menekülés közben a Karancs hegyén is elrejtőzött seregével, s 

ekkor fogadalmat tett: Amennyiben sikerül a menekülési kísérlete, annak örömére itt is egy 

szép templomot építtet majd. A tatárok kivonulásával valóban elkezdődött az országos 

templom és várépítési láz. A király valóra váltotta ígéretét, épült is már a templom, csakhogy 

nem arra a csúcsra, amelyen jelenleg is áll, hanem a legmagasabbra, a középsőre, amelyen 

napjainkban a kilátó is helyet foglal. A kőművesek minden nap becsülettel elvégezték a 

munkájukat, éjjel azonban az angyalok mindent átszállítottak a másik csúcsra. A király végül 

áldását adta az "égi" döntésre, s a "végtermék" az eredeti terveknek megfelelően készült el. A 

Karancs hegység tehát a természetjáráson túlmenően más szempontból is alkalmat ad a 

turistáknak az időtöltésre: a 729 m magasságban álló Karancs-kápolna a megye és az ország 

egyik kiemelkedő búcsújáró helye. A szabad idő eltöltésére nyílik lehetőség a Tavas 

pihenőparkban, ahol jeles ünnepeken majálisok, kulturális programok is szórakoztatják az 

idelátogatókat. Karancslapujtő jelentős műemléke a Mocsáry- kastély, melyet Mocséry Pál 

1740-ben barokk stílusban építtetett. Itt munkálkodott Mocsáry Antal, Nógrád megye első 

magyar nyelven írt monográfiájának (1826) szerzője. A szomszédos Mocsáry-Papp-Szász 

kúriával egybefüggő közös parkját 1976-ban természetvédelmi területté nyilvánították. 

Karancskeszi már a rómaiak idejében benépesült. Ennek a megállapításnak az alapjául szolgál 

az a feltárás, melynek során, a község területén bizánci aranypénzeket találtak. Ezeket az 

értékeket jelenleg a Nemzeti Múzeum őrzi. A falu lakóépületeit az oszlopos, tornácos típus 

jellemezte, melyek mintájára 1932-ben pedig a szentendrei szabadtéri múzeumban felépítettek 

egy favázas lakóházat és egy gazdasági épületet, a hozzájuk kapcsolódó eredeti berendezési 

tárgyakkal. Régebben tiszti lakásul szolgált a község XVIII. században épült Záhorszky - 

Prónay - katélya. ma falain belül a Nógrád Megyei Levéltár kirendeltsége működik. 

Karancsberény Szlovákiával határos község, nincs azonban határátkelőhelye. A faluban a 

templomon kívül a két lakóház is a régi korok emlékét idézi: a Berényi-kúria a XVIII. 

században barokk stílusban épült. 1954-ben teljes mértékben átalakították, eltávolították az 

össze belső boltozatot. Jelenleg a polgármesteri hivatalnak ad otthont az egykori szolgálati 

lakás. A Légrády-kúriát a múlt század első felében klasszicista stílusban emelték. 1947-ben 

átalakították, jelenleg üresen áll ez a nagy kiterjedésű földszintes épület. A Krúdy-család is 

erről a vidékről származik és bárhová is sodorta őket az élet, a nógrádi sarj mindvégig hű 

maradt ehhez a tájhoz. 
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