
Mondákkal magyarázott helyek a Karancs környékén 

 

Csokorra valót lehet összegyűjteni a Karancs környéki mondákból. Ezek jó része a 

török világhoz kapcsolódik de IV. Béla személye is felbukkan olykor. 

Boroznaki Pál szerint a Csata völgyben harcolt "Béla király a fiával... Akkor volt az, 

amikor szent Margit csodálatosan közbelépett. Ő szüntette be a harcot. Akkor kezdte építeni 

az oltárt a Karancsban." 

Marakodipuszta régebben Bélavár puszta nevet viselte. Horváth László karancskeszi 

esperes véleménye: "Ez a név is IV. Béla erre való menekülését őrizheti." 

A Karancsalja határában lévő Pogány dombról olvashatjuk a Pesty-féle helynévtárban 

a következőket: Egy nagy halom, hol hagyomány szerént a török háború alkalmával elhullott 

pogányok tetemei ásattak el. 

A török harcok emlékezete maradt meg a Karancslapujtő környéki "Csata völgy" 

"Bégtemető" és "Török rét" helynevekben s így elhihetjük, hogy a kápolnát is ők rombolták 

le- véli Dr. Hetény János, a Karancs kutatója. 

Egy 1891-es, néphagyományra alapozott feljegyzés szerint a Csata völgyben legyőzték 

a tatárokat. A magyarok ugyanis felvonulva a Karancsra, onnan köveket dobáltak az 

ellenségre, úgy hogy abból sokan odavesztek, a megmaradtak pedig meg sem álltak, míg ki 

nem értek az országból. Itt meg kell jegyezni, hogy a magyar népmondai elemek gyakran 

keverik a törököket és a tatárokat. Az egykori Karancsapátfalva határának egy részét "Koplaló 

bércnek" nevezi a hagyomány. Nagy monográfusunk Dr. Borovszky Samu ezt írja róla: mikor 

a törökök Fülek várát elhagyták foglyaikat e helyen őrizték és koplaltatták. A karancsberényi 

Török rétről pedig így tudja: itt táboroztak a Fülekről kivonuló török hadak.  

Mocsáry Antal Krancskesziben említ egy nevezetes helynevet. A réteken Lipta-Gerge 

felé vagyon van egy kerek domb, melynek nevezete Torna vára, a köz hír azt tartja, hogy 

hajdan a Tatárok fő vezérének ott lett volna a sátora, a midőn a törökkel együtt ezen a 

völgyben tanyázott hadi népével. A Pesty-féle helynévtár így említi: ...hajdan az török 

idejében ezen Torna vár figyelő őrház volt, de első Rákóczi idejében mulatóhelyül szolgált. 

Ezt a helyet a lakosság manapság Tornyiszer-nek nevezi, de sajnos a dombocska már nincs 

meg, az elmúlt században széttúrták, elegyengették. 


