
Középkori falakkal – Litke 

 

A Salgótarjántól északnyugatra fekvő helység már az 1300-as évek elején szerepel a 

pápai tizedszedő-lajstromban, Leque néven. Miklós nevű papja hat garast fizetett adó 

gyanánt. 

 A később Lythke névre „hallgató” nógrádi település birtokosai a középkortól a Méhi, 

az Osgyáni, Bakos és a Koháry család tagjai voltak.     

 A XIV. század elején már plébániával rendelkezett, 1433-ban pedig templomról is 

beszámolnak a korabeli írások. A Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére felszentelt 

templomot Pázmány működőképesnek nevezi 1629-es egyházlátogatási jegyzőkönyvében. 

Bár a török ezt a falut is felégette 1595-ben, pár évvel később ismét lakhatóvá tették az ide 

települtek.           

 A Canonica Visitatiok szerint 1647, 1674 és 1686-os esztendőkben Litke plébániáját 

külső segítséggel látták el a licenciátusok, állandó papja önálló plébánosi működés csak 1706 

óra mutatható ki Litkén, az anyakönyvek 1726-tól maradtak fenn.    

 A jelenlegi templomot a középkori falak felhasználásával 1766-ban építették, ám 

tornyot csak később kapott. A barokk templom mellé plébániaépület és kántori lakóház is 

tartozott, az 1761-es egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint mindkettő fából épült, de 

rövidesen elkészült a jelenlegi barokk plébániaház.      

 A templomot 1897-ben, 1926-ban és 1941-ben javították. Új harangját néhány 

esztendővel ezelőtt dr. Seregély István egri érsek szentelte fel.    

 Filiaként Litkéhez tartozik, évtizedek óta az ősleletekről híres Ipolytarnóc, de 

Mihálygerge is. Egykoron még a Kisgerge és Liptagerge összevonásából Egyházasgergévé 

vált falu lelki patrónusa is mindenkori litkei plébános volt.     

 Ipolytarnóc neve 1725-ben már felmerült az iratokban, IV. Lászlótól a Bory család 

kapta a falut. A falu végén állt a Szent Anna – kápolna, helyébe Bory József temetőkápolnát 

állíttatott 1813-ban. Itt van a család kriptája is, Ipolytarnóc Márton nevű papja már az 1332-

37-es pápai tizedjegyzék szerint adózott.       

 Az 1629-es egyházlátogatáson Pázmány működő plébániaként jegyzi. Urunk 

mennybemenetele titulusú temploma szentélye boltozott, hajója táblás.   

 Egy újabb templom a háborúban tönkrement; a mait 1948-49-ben építették a hívek 

Krisztus Károly tiszteletére.         

 Mihálygergét a XIV. században a Záchok birtokolták; középkori temploma a török 



időkben elpusztult. Az 1731-es Canonica Visitatio szerint állt itt egy fakápolna, a nógrádi 

alispán jóvoltából. Ez azonban tönkrement és Nepomuki Szent János tiszteletére építettek a 

falusiak egy másikat, majd 1925-26-ban Magyarok Nagyasszonya tiszteletére építették fel a 

ma is fennálló templomot, áthozva a régiből a barokk Nepomuki-szobrot.   

 Litke és filiái lelki életet vezették a húszas évektől: Fejér Miklós, Ferencz István, 

Balázs Albert, Ignácz Géza, Mocsáry Csaba plébánosok, Kalatovics Lajos, Korpás István, 

Brehely László, Illés István káplánok.       

 Néhányan a katolikus iskola pedagógusai közül: Reményi Sándor, Simák Anna, Jurás 

János, Della Mária, Kelemen József, Horváth Mária.  (Nógrád, 1998. július 13. 6. p.) 


