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Bevezetés 
 

A Cserhát az Északi középhegység tagja, felszíne és kőzetei is rendkívül változatosak. Szomszédos a 

Börzsönnyel és a Mátrával, de velük ellentétben fő kőzetalkotója nem a vulkanikus tevékenységek 

során keletkezett, hanem üledékes kőzetek. Azonban a földtörténeti korok során egyes 

vulkánkitörések alkalmával először riolit, majd andezit került a felszínre. A tektonikus mozgások 

hatására törésvonalak keletkeztek, amelyekhez hozzájárult az erózió is, ami végül kialakította a Cserhát 

vidékének változatos tájait. A Cserhátot hegyvidéknek nevezzük, de valójában dombvidék, hiszen az 

500 méteres középhegységi magasság felé, csak néhány csúcs emelkedik. 

Nógrád megyében Szécsénke falutól északra található a Cserhát nevű domb 349 méteres csúcsa, - 

amiről az egész hegység a nevét kapta, - cserfákkal borított hegyhátat jelent. 

A vidék párját ritkítóan gazdag néprajzi különlegességekkel rendelkezik. A völgyekben megbúvó apró 

falvak saját népviseletüket hordják, a palóc népi építészet szinte majd minden faluban fellelhető, 

különleges hangulatot adva minden egyes településnek. A Cserhát területén számos legendára 

lelhetünk a várak történelmét kutatva, szemet gyönyörködtető kastélyok, kúriák idézik dicső múltjukat.   

A Cserhát lágy lankái, kedves domborulatai, apró falvai előzékeny palóc lakóival illetve 

megszámlálhatatlan látnivalója vonzóvá válik, amint belemerülünk a vidék felfedezésébe.  

Tematikus útvonalak ismertetése 

Utazás Palóciában (Mikszáth után) irodalmi nagyjaink nyomában  
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„Sok földet bejártam, de mégis csak Nógrád tetszik legjobban: hegyeivel, völgyeivel, egyenesre nőtt 

fáival; itt úgy látom, a füvek zöldebbek, a virágok illata édesebb, mint bárhol másutt a világon. Még a 

felhő is mintha rózsaszínbe öltözne, amikor átsuhan fölöttünk… Ez az én igaz hazám.”  

(Mikszáth Kálmán) 

Nógrád vármegye bővelkedett irodalmi tehetségekkel, akiknek életútja ide kötődik. Ezen az útvonalon 

Mikszáth Kálmán és Madách Imre életének mozzanataiba pillanthatunk be a mai Magyarországhoz 

tartozó települések felkeresésével. 

 

Horpács 
Nógrád megyében a 2-es útról Borsosberénynél lekanyarodva érhető el. Nyugodt, csendes, 

madárcsicsergéstől hangos kis falu. 

A falu neve horpadást jelent, utalva a település elhelyezkedésére.  

Látnivalói: 

Mikszáth Kálmán emlékház: 

Az ország egyetlen Mikszáth Emlékmúzeuma Horpácson található. 

 

Mikszáth Kálmán élete alkonyán 1904-ben vásárolta meg a 420 holdas birtokot, ami eredetileg 

Szontágh Pál reformkori Nógrád megyei nemesi ellenzék vezető tagjáé volt, halála után vásárolta meg 

Mikszáth és itt is lakott az új kúria elkészültéig.  

Fia ifj. Mikszáth Kálmán tervei alapján készült el az eklektikus, görögös, neoklasszicista stílusú épület, 

amelyben Mikszáth Kálmán utolsó éveiben a megnyugvást, békét lelte meg. Az új kúria 1906-ban 

készült el, homlokzatán Jókai Mór domborműve látható, amely egyrészt az írói tiszteletadás eszköze, 
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illetve arra is utal, hogy Mikszáth az egész építkezés költségét, a Jókai Mór élete és kora című 

monográfiáért kapott tiszteletdíjából fedezte.  

A történelem viharai itt is tomboltak, 1950-ben a leszármazottakat kitelepítették az épületet 

államosították és nevelőotthon működött benne. Azonban valószínűleg Mikszáth hírnevének 

köszönhetően megőrizhette irodalmi kegyhely szerepét és 1954 óta múzeumként működik.  

A kertben az épület felé haladva szobrok bújnak meg a méretes fák árnyékában. Az épület előtt az író 

padon ülő szobra fogadja a látogatót.  

A múzeumban többek között személyes tárgyait, köztisztviselői munkáját, közéleti tevékenységét 

bemutató terem, és írói szentélyét bemutató dolgozószobát is megtekinthetjük. 

A ház körüli park természetvédelmi terület. 

Mikszáth már életében elismert író volt, így irodalmi pályafutásának 40-ik évfordulóján 1910-ben az 

egész ország területéről ajándékokkal halmozták el. Kedves kis ajándékok voltak ezek. Valaki kitalálta, 

hogy küldjenek ajándékba fákat horpácsi birtokára, mert amikor majd a fák megnőnek, alattuk sétálva 

Mikszáthot emlékeztetik arra, hogy csodálatos irodalmi működésének ez a legszebb honoráriuma. 

Jöttek is a fák szépen sorban, a kertész ültette is őket szorgalmasan. Mikszáth öröme azonban nem volt 

zavartalan, érezhette már, hogy élete alkonya hamarosan utoléri, mert az egyik facsemete küldőjének 

ezt írta válaszul: „….bizony, bizony, mire beszédesekre megnőnek a lombjaik, akkor már én ott leszek, 

ahol a gyökereik.”  

Még abban az évben átadta lelkét a mindenségnek, de műveiben tovább él gondolatisága, szeretett 

hazája, palócország eszmeisége örökké velünk marad.  

Mohora:  
A Cserhát hegységben a Feketevíz patak völgyében, Balassagyarmattól 10 km-re délre fekszik. 

Már az őskorban is lakott település volt. Irásos említésére a 13. század végén bukkantak, később a 14. 

században „egyházashelyként” említik a pápai tizedjegyzékben. 

A török hódoltság idején a falu többször leégett, lakossága elmenekült. 1686-os Buda ostroma során a 

falu teljes egészében elpusztult, egyetlen egy ház sem maradt, de 10 esztendő múlva már újra lakott 

volt. 
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A 19 században épültek a falu jelentős műemlék jellegű épületei. 

A falu Mikszáth emlékhely, mivel Mikszáth Kálmán 

felesége Mauks Ilona itt élt. Mikszáth tanulmányainak 

befejezése után került Balassagyarmatra, ahol Mauks 

Mátyás szolgabírónál helyezkedett el szolgabírósági 

esküdtként. 1872-ben ügyvédbojtár lett és újságírással 

próbálkozott. 1873-ban feleségül vette Mauks Mátyás 

leányát, szülői jóváhagyás nélkül. Budapestre 

költöztek, nagy nyomorban éltek. Felesége beteg lett 

és hazaköltözött Mohorára a szüleihez. Mikszáth el 

akart válni, mert úgy vélte, hogy rendes jövedelem 

nélkül nem méltó a feleségéhez. Mivel Mauks Ilona 

nem akart válni, ezért azt hazudta neki, hogy mást 

szeret, így 1878-ban mégis elváltak. Miután rendes 

jövedelme lett, másodjára is feleségül vette Mauks 

Ilonát és három gyermekük született. A második 

házasságkötésre a Mauks kúriával szemben álló apró 

Evangélikus templomban került sor, amelynek falán 

emléktábla hívja fel erre a figyelmet. A templomban 

található egy vitrin alatt a házassági anyakönyvi 

kivonat másolata.  

 

Látnivalók: 

Mauks Ilona emlékszobában az író életét munkásságát mutatja be. Mikszáth halála után Mauks Ilona 

is emlékiratokat írt, amelyben igen szemléletesen mutatja be a kor viszonyait.  

 

 

Mikszáth emlékfa: 
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Az egykori Mauks kúria kertjében áll egy 150 éves vadgesztenyefa, ami kb. 20 méter magas, 1 méter 

törzsátmérőjű, a legenda szerint ez alatt szeretett üldögélni Mikszáth és itt írta meg A lohinai fű című 

novelláját, illetve a Különös házasság néhány fejezetét. Mikszáth idejében ez apósa kertje volt és két 

vadgesztenyefa alatt hűsölt és pipázott, látta vendégül a hozzá érkezőket. Az egyik fát sajnos 1938-ban 

már kivágták.  

  

Tolnay Klári emlékház: 

A Mauks házzal szemben áll a mai Művelődési ház, az egykori Tolnay kúria, ahol Tolnay Klári színész 

gyerekeskedett. Emlékére azonban nem ebben a házban, hanem a templom mögött a Kossuth utcán 

rendeztek be egy felújított parasztházat. A Tolnay Klári emlékházban a színésznő 60 évnyi pályafutását 

követhetjük nyomon és persze személyes tárgyain keresztül bepillanthatunk magánéletének 

rezdüléseibe is. 
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Vay-Zichy kastély: 

A település leglátványosabb látnivalója a Vay-Zichy kastély, amely a 18. század elejéről származik, bár 

van olyan elképzelés, hogy ekkor csak újjáépítettek egy a török által készített és elpusztult kastélyt. Ez 

a kastély valóban különös képviselője a vidéki kastélyoknak. Két hagyma alakú kupolája van, amelyeken 

félholdak fénylenek csúcsdíszként. A két saroktorony alatt egy-egy bemélyített kő fürdőmedence 

található, ami szintén azt a legendát erősíti, hogy egy török főúr építette magának és háremhölgyeinek, 
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de erre nincs semmilyen bizonyíték. Mindenesetre a különös kastély egyből magára vonja a tekintetet. 

Magántulajdonban van, ezért nem látogatható. 

 

Csesztve:  
Nógrád megyében, Balassagyarmattól 7 km-re délre található 300 lelkes község. A település rendezett, 

régi kúriákkal gazdagított, csendes, természet közeli hely.  

A terület már a bronzkorban is lakott volt. Első okleveles említése 1423-ból való, amikor Salgai Miklós 

birtokaként említik. 1552-ben  a török hódoltság területéhez tartozott és lakossága igencsak 

megfogyatkozott, ezért a törökök kiűzése után szlovákokat telepítettek ide, akik idővel 

elmagyarosodtak. 

A 17. században az esztergomi káptalan és a Barátnoky család birtoka volt. Az 1770. évi úrbéri rendezés 
alkalmával Maithényi Károly és az esztergomi káptalan voltak a helység földesurai.  

1826-ban a helység egy részét az esztergomi káptalan, a másikat Maithényi Károly, a harmadikat id. 
Madách Imre bírta, aki itteni birtokait neje, Maithényi Anna révén szerezte.  

Látnivalók: 

Madách emlékház: 

Az egyik domb tetején találjuk a Madách Emlékházat, ahol Madách Imre élt házassága első boldog 
éveiben 1845-1853 között. Az eredetileg tornácos kúria a 19. század elején épült, 1864-ben 
oldalszárnyakkal bővült, majd a mostani arculatát 1960-ban nyerte el, amikor a tornácot beüvegezték. 
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Madách Imre, mint ifjú házas ide költözött feleségével, itt születtek gyermekei, innen járt a 
megyeszékhelyre (Balassagyarmatra) politizálni. A szabadságharc leverése után innen hurcolták 
börtönbe egy évre, mert Kossuth Lajos titkárát rejtegette. 1862. augusztus 9-én itt fogadta Arany 
Jánost, akinek előzőleg elküldte Az ember tragédiájának eredeti változatát, amit Arany kiemelkedő 
műnek tartott és felajánlotta segítségét. A művet azonban nem itt, hanem a nem túl távoli 
Alsósztregován (ma Szlovákiában van) írta, szülei egykori kastélyában.   

A Madách kúriában a költő életútjának állomásait és fő művének születési körülményeit mutatják be. 
Ez az épület Magyarországon az egyetlen Madách emlékhely. 

A késő klasszicista stílusú csesztvei épület a nógrádi kúriák általános típusát képviseli. A körülötte lévő 
3,5 hektáros vadregényes park védett, benne sétálva megértjük, milyen ihletettséget meríthetett 
Madách a hely szelleméből. 

Az emlékmúzeum előtt parkolni nem lehet, érdemes az autót a közeli étterem parkolójában hagyni és 
elsétálni a múzeumhoz. 

 

 

Csillagösvény tanösvény: 
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A patinás kis falu környékét kellemes és 
látványos sétával a Csillagösvény 
tanösvényen felfedezhetjük. Az utat egy 
kilátót ábrázoló jelzéssel látták el, azt 
követve lehet bejárni a tanösvényt. A 
Csillagösvényen 9 darab táblát helyeztek 
el és igazán különleges tudás birtokába 
juthat, aki elolvassa ezek tartalmát. A 
bolygókról, csillagokról, naprendszerről 
és az őket kutató csillagászokról is 
számos információt nyerhetünk. Még 
egy játékos fejtőrő is vár a kihívásokat is 
kedvelőkre. A tanösvény tetején a 
Kövecses-hegyen a Teréz kilátóból lehet 
körbe tekinteni a Cserhát lankáira. Mivel 
a fényszennyezés igen kicsi errefelé, 
ezért a csillagok bámulására is nagyszerű 
alkalom nyílik. Az útvonal 2,5 km hosszú 
és mindössze 85 méter szintemelkedést 
tartalmaz, mindezért cserébe varázslatos 
tölgyerdő és pompásan zöldellő legelők 
látványa fogadja az ide érkezőket. A 
kilátó magánterületen van, ezért az útról 
letérni nem ajánlott. 

 

Balassagyarmat: 
Balassagyarmat a második legnépesebb város Nógrád megyében. Az Ipoly bal partján fekszik, 

határátkelőhely Szlovákia felé. 

A terület már a rézkorban is lakott volt. A Honfoglalás idején a Gyarmat nemzetség telepedett le a 

környéken, innen eredeztethető a város nevének második fele. A Balassa előtag pedig a XV. században 

itt birtokoskodó Balassa családról. 

Fontos feladata volt a városnak, mert az Ipolyon való legfontosabb átkelőhelyet védte. A római korban 

kereskedelmi útvonal haladt keresztül a területen Kassa-Visegrád, később Buda felé. 

1330-ban már vásáros helyként szerepel, később mezőváros jogot is kapott. Gyarmat a 15. században 

kerül Hont vármegyéből Nógrádba véglegesen. A Balassa család reneszánsz várat tartott fent és a város 

ekkor élte virágkorát. 

A törökök idején többször cserélt gazdát a vár, hol a törökök bitorolták, hol a magyarok birtokolták, 

mindenesetre fontos végvára volt a harcoknak. 1663-ban a törökök újra elfoglalták és fel is gyújtották, 

ekkor Gyarmatból nem maradt semmi. 

A lakosság visszatelepítése a 17. században kezdődött. Kedvező földrajzi fekvésének köszönhetően 

gyorsan betelepült, kereskedelmi gócponttá nőtte ki magát. Emiatt nagyszámú kereskedelemmel 

foglalkozó népcsoport telepedett itt meg, szerbek, zsidók, németek. Vallásában és etnikumában is 

színes város jött létre. 
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Mária Terézia rendelte el, hogy a megyék székházat építsenek, amire Balassagyarmat alkalmasnak 

látszott, azonban a telekviták, a katonaság jelenléte miatt kezdetben féltek ide helyezni a székhelyet, 

így épült meg az Szügyön és majd csak 1790-ben helyezték át Balassagyarmatra az akkori kaszárnya 

épületébe, amely eléggé szűkösnek bizonyult, így 1832-ben elrendelték az újraépítését, amely 1835-

ben meg is történt. 

A dualizmus korában Balassagyarmat városiasodása előre haladt, azonban a mezővárosi rangot 1871-

ben egy törvény megszüntette, és mivel a „rendezett tanácsú város” címhez kapcsolódó többlet adó 

megfizetését nem vállalt, így nagyközséggé minősítették és egészen 1923-ig így is működött. 

Az Osztrák-Magyar monarchia idején alakult ki a település mai arculata. 

Az első világháború után a város határában meghúzott demarkációs vonalat 1919-ben átlépte a cseh 

légió, majd január 15-én megszállta Balassagyarmatot. A város lakosai és a környéken állomásozó 

magyar katonák Károlyi Mihály tiltásának ellenére január 29-én fegyveresen elűzték a megszálló 

erőket, ezt nevezi a helyi köznyelv „csehkiverésnek.” A polgárok hősies tettéért a város megkapta a 

„Civitas Fortissima” (A legbátrabb város) címet, és január 29-e lett a város ünnepnapja.   

Trianon után Balassagyarmat határvárossá lett.  

A város rangja 1923-ig nagyközség, 1923-1929-ig rendezett tanácsú város, 1929-50 között megyei 

város volt. 1950-ben Salgótarján vette át a megyeszékhely szerepet.  

Tegyünk egy sétát „Palócország fővárosában”, ahogyan Mikszáth nevezte Gyarmatot. 

Látnivalók:  

Balassagyarmat látnivalói a fő utcán és környékén sétálva bejárhatóak. A Kóvári úton ingyen 

parkolhatunk és elindulhatunk a városközpont felé. Rákóczi fejedelem utca és a Bercsényi utca sarkán 

áll a Balassagyarmati Törvényszék épülete. Itt érjük el a Civitas Fortissima teret. 
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Volt vármegyeháza: 

A klasszicista stílusú épület 1832-35 között épült Kasselik Ferenc tervei alapján. Korábban is ezen a 

helyen tanácskoztak a megyei urai az 1790-ben idehelyezett vármegyeházában, az akkori 

kaszárnyában, amely helyére épült meg az U alakú épület.  

Az épületben teljesített szolgálatot vármegyei aljegyzőként Madách Imre (1842-1848) és Mikszáth 

Kálmán (1871-1873) is, emléküket az épület falán elhelyezett emléktábla őrzi. 

Ma az épületben gimnázium működik. Érdemes belépni a volt megyeháza főkapuján, mert innen 

látható a következő látványosságunk. Persze a földszinten megtaláljuk Madách és Mikszáth tiszteletére 

berendezett emlékszobákat is. 

 

Vármegyei börtön: 

A késő klasszicista épület 1842-45 között épült, a megyeháza U alakú udvarára. Az épület kör alakú, 

hat szintes, körfolyosóiról nyílnak az elítéltek lakóhelyiségei, ugyanis ez ma is börtönként funkcionál, 

így a legrégebben működő börtön cím birtokosa Magyarországon. 

 

Civitas Fortissima emlékmű  

A régi vármegyeházával szemben találjuk az 1919 január 

29-ei fegyveres harc emlékére állított szobrot, amelyet 

Párkányi Raab Péter szobrászművész készített, a 

„Legbátrabb város” címre emlékeztetve mindenkit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Városháza 

A vármegyeháza után találjuk az 1914-ben épült eklektikus stílusú épületet. 
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Angolkisasszonyok zárdája 

A Városházával szemben áll az 1840-ben épült stukkódíszítéses romantikus épület. Ma iskolaként 

működik. 
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Római katolikus templom 

A Szabó Lőrinc utca sarkán találjuk. A templomot Balassa Pál építette 1741-46 között. A templom 

különlegessége a jobb oldali mellékoltáron őrzött, Olaszországból származó Szent Felicián ereklye, 

amely 1759-ben került ide elhelyezésre.  

Nyugati oldalán Mindszenty József bíboros domborműve található, amelyet Párkányi Raab Péter 

szobrászművész alkotott, 2006-ban avatták fel.  

 

 

Lakóház (Rákóczi Fejedelem útja 35.) 

Az alapos figyelő ódon házakat 

fedezhet fel a főutca épületei 

között. Az első a 35 szám alatti, 

klasszicista stílusú lakóház 1820 

körül épült azóta többször 

átalakították. Kapuja két oldalán 

falpillérek láthatóak. 
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Lakóház (Rákóczi Fejedelem útja 37.) 

A második ház 1750 körül épült, a 

XIX. század első felében klasszicista 

stílusban átépítették. Egyemeletes, 

kőkeretes kapuján évszám nélküli 

zárókő található. Kapualja 

boltozatos, a kapuszárnyakat fekvő 

oroszlánok vigyázzák. 

 

 

 

 

Szerb templom: 

A fő utcáról kis sikátoron érjük el a Szerb utca 5. szám 

alatt található egykori Szerb templomot, amely ma 

galériaként működik. Ez a kis méretű egyhajós, keletelt 

templom 1911-ben épült. A korábban idetelepült 

kereskedéssel foglalkozó szerbek építettek egy nagyobb 

templomot 1787-ben, azonban azt 1908-ban 

lebontották. 

 

 

 

 

 

 

Zsidó temető: 

A Temető utcában tekinthető meg az ortodox zsidó temető, amelyet a magyarországi zsidó temetők 
közül elsőként nyilvánítottak védett műemlékké. A temető vendégkönyvének bejegyzései szerint ma 
élő leszármazottaik még Kolumbiából is hazalátogatnak. Ez a temető kissé távolabb esik a többi 
látnivalótól, de érdemes megtekinteni a több száz éves sírköveket. 
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Palóc Múzeum: (Palóc liget 1) 

A város fő látványossága a Palóc liget közepén álló Palóc Múzeum. Az épület 1914-ben Wälder Gyula 
tervei alapján készült. A nógrádi térség, hajdani paraszti életének mindennapjait bemutató kiállításon 
ismerhetjük meg jobban a palócság életét. De itt nézelődhetünk Madách és Mikszáth relikviái között 
is. Többek között Madách eredeti végrendeletét is láthatjuk. 

A Nógrádmegyei Múzeum Társulat 1891-ben alakult, létrehozója Nagy Iván, akit családtörténet és 
címertan megalkotójának is neveznek. A történész és levéltáros a saját gyűjteményével alapozta meg 
a múzeumot. Sajnos a II. világháború alatt a gyűjtemény 90%-a megsemmisült, ezért az újranyitáskor 
a néprajz kapott kiemelt szerepet. Nagy Iván életéről szóló kiállítást is megtekinthetünk a múzeumban. 

A Palóc liget közepén találjuk a Palóc Múzeumot és a Skanzent, mindezt szépséges park övezi. 
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Palóc skanzen: 

Az ország első szabadtéri skanzenjét 1930-ban nyitották meg. A parasztház az évszázadokkal ezelőtti 
építkezés jellegzetességét tárja fel a látogató előtt. A skanzen a múzeum mögött található, bejárata a 
Palóc ligetből nyílik. 

 

Balassagyarmat Nyírjesi tavak: 
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Balassagyarmat egyik városrésze Nyírjes, nevét a völgyében futó Nyírjes patakról kapta, amire 

völgyzáró gátakkal egy 7 tóból álló tórendszert alakítottak ki, 2 tavat azonban egybe nyitottak, így ma 

már csak 6 tóról beszélhetünk. A tavak környéke üdülő és pihenőközponttá is vált, lehetőség van 

sétálni, sőt nyári időszakban még csónakázni is és persze a horgászoknak sem kell otthon hagyniuk a 

botjaikat. A tavak mellett található a Nyírjesi Füvészkert és Vadaspark, ahol 37 hektárnyi területen 

várják a flóra és fauna iránt érdeklődőket. A Füvészkertnek 2 bejárata van, Kincsem puszta felől van 

parkoló és fogadóközpont. A Nyírjesi tavak felől egy játszótér várja az érkezőket és a vadaspark is innen 

közelíthető meg. 

 

A völgy mélyén több forrásra is lelünk, amelyeket Szent forrásoknak tartanak és többen csodatévő, 

gyógyító vizében hisznek. A források története egészen újkeletű 1977-ből ered, amikor egy 

száműzetésben lévő zarándok pap, Krizoszton atya a Nyírjesi tavaknál keresett megnyugvást és 

felfedezte a forrást, amely enyhített lelki sebein. A forrást a Mindenkor Segítő Szűz névvel illette. 10 

év múlva Deák Lászlónak látomásai voltak és az abban látottak szerint egy huligánok által összetört 

Mária szobor maradványait a völgy egyik fáján, egy kegytartóban helyezte el.  

Egy viharban a fa kidőlt, csodálatos módon a szobor épen maradt, így új fára helyezték el.  
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A helyen ma már 10 megszentelt forrás ontja vizét.  

 

Várak a Cserhátban  
(Hollókő, Szécsény, Szanda vár, Fehér-kő vára, Ecsegi Ilona vára, Bujáki vár) 

 

A Cserhát vidékén számos vár található, némelyik fontos történelmi szerepet töltött be, némelyik már 

évszázadok óta letűnt a színről. Azonban közös bennük, hogy számos legenda és érdekesség 

kapcsolódik hozzájuk. 

Hollókő 
A mindössze 380 fős zsáktelepülésről vajon, van-e 

olyan, aki még nem hallott? Ha mást nem is, a 

hagyományos Húsvéti locsolkodás emléke 

mindenkiben feldereng Hollókő nevének 

említésére. De Hollókő azért ennél sokkal-sokkal 

több. Egy igazi gyöngyszem a Cserhát lankái között, 

Ófaluja ékes példája a palóc népi építészet 

csodájának, és lakóinak élő hagyományai, palóc 

viseletei méltán érdemelték ki, hogy bekerüljenek a 

Világörökség megőrizendő értékei közzé. 
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Hollókő megközelítése egyszerű, annál az elágazásnál kell a falu felé fordulni, ahol egy óriási holló ül 

egy óriási sziklán, szinte eltéveszthetetlen.  

A falu története szervesen összekapcsolódik a fölé magasodó végvár történetével.  

A tatárjárás után a XIII. században épült fel a vár a Szár-hegyen.  

A faluról annyi ismert, hogy a XIV. században már egyházas helyként szerepelt. A török hódoltság alatt 

elnéptelenedett és az 1720-as években települt újra. A környék azonban nem igazán nyújtott 

biztonságos megélhetést az ott lakóknak, termőföldjei nehezen művelhetőek voltak, így a fejlődés 

megrekedt. Ráadásul a falut többször sújtotta tűzvész, amikor a teljesen fából épült épületek szinte 

porig égtek. De a múlt nagy terhei a mai lét szerencséjét alapozták meg. 1909-ben az utolsó nagy 

tűzvész után a falut újjáépítették és okulva az előző szerencsétlenségekből, kőalapot kezdtek 

alkalmazni, amire vályogházakat húztak fel, cserépzsindellyel fedték le, megőrizve az eredeti kinézetet. 

Az Ófalu ma is látható arculata így alakult ki 1911-re, ahol 67 védett épület között sétálhatunk. 

Látnivalók: 

Ófalu: 

1987 óta az UNESCO 

világörökség része kulturális 

kategóriában. Az Ófalu máig 

megőrizte XVIII. századi 

arculatát, egyutcás település, 

amelyre a házak merőlegesen 

állnak, sűrűn egymás mellett, 

a telkek úgynevezett 

szalagtelkek, inkább hosszúak, 

mint szélesek.  

 

Az Ófalu csak gyalogosan 

látogatható, így autóinkat a kialakított parkolókban hagyhatjuk. A kontyolt nyeregtetős, fatornácos 
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házak szépen sorakoznak egymás után, ma már nem a mindennapi élettérként, hanem inkább a 

látogatók kiszolgálására szakosodva.  

 

Találunk itt múzeumokat, postát, kiállítóhelyeket, játszóházat, kézműves házakat, vendéglátó helyeket. 

Érdemes beleveszni a látnivalók sokaságába, engedni a csábításnak és megélni a kedves palóc 

vendéglátás örömeit. A falu jelképének számító fatornyos templom közadakozásból épült 1889-ben. 

Szigetként magasodik a házak fölé, zsindellyel fedett épülete, egyszerűségében vonzza a tekintetet és 

őrzi a múlt idők szépségét.  

 

Hollókői vár: 

A XIII. században építtette a Kacsics család az ötszögletű tornyot, amelyet később bástyákkal és 

lakóhelyiségekkel bővítettek ki.  

Hozzájuk kapcsolódik a legenda is, mely szerint a Kacsics nemzetséghez tartozó András elraboltatta a 

szomszédos földbirtokos szép feleségét és az épülő várába zárta. De azt nem tudta, hogy az asszony 

dajkája egy boszorkány, aki képes volt szövetkezni az ördöggel, hogy a fiai változzanak hollóvá és az 

épülő várat kőről kőre bontsák le, így szabadítsák ki a fogva tartott asszonyt. A hollók így is tettek és a 

vár köveit egy közeli bazaltszikla ormára hordták, amiből aztán egy új vár született, amely nem volt 

más, mint maga Hollókő-vára. 

Innen kapta a vár és a falu is a nevét. 
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Később Csák Máté, a felvidék kiskirálya birtokolta, azonban bukása után Károly Róbert birtokát 

Szécsényi Tamásnak adományozta.  

 

A törökök 1552-ben különösebb ellenállás nélkül elfoglalták és véglegesen csak 1683-ban Sobieski 

János lengyel király hadai űzték ki a törököket onnan. Addigra a vár állapota leromlott, hadászati 

szerepét elveszítette. A Rákóczi szabadságharc bukása után 1711-ben I. Lipót még a maradék falak egy 

részét is leromboltatta.   

A vár felújítása 1966 és 1996 között megtörtént, illetve napjainkban is zajlik (2021-ben). 

A vár külső falszorosán sétálva csodás panoráma nyílik a völgyben elterülő Hollókőre és a szintén a 

világörökség részét képező legelőre és kisparcellás domboldalra. A külső várudvarban egy ciszterna áll, 

a vele szemben lévő épületben pedig vártörténeti kiállítást lehet megtekinteni. A vár többi részébe 

többek között kápolna, lovagi terem, panoptikum is felfedezhető.  

A várnál lovagi kalandtábort és ünnepi játékokat rendeznek, akár a középkori fegyverek kipróbálásra is 

van lehetőség. 

A várat meg lehet közelíteni az Ófaluból, ahonnan táblák jelzik az utat felfelé. A könnyebben járható 

ösvény viszont a falu szélén kialakított parkolóból vezet a várhoz. Itt könnyed sétával lehet 

megközelíteni az impozáns várat, miközben akár a Vártúra tanösvény nyomvonalát is követhetjük, 

akkor többet megtudunk a környező élővilágról is. 

 

Szécsény 
Az Ipoly menti síkságon fekszik, mindössze 170 méteres tengerszint feletti magasságban. Kedves, 

hangulatos kisváros, ahonnan a Cserhát számos látnivalója könnyen elérhető. 

Szécsény egyike a legrégebbi Ipoly völgyi lakott telepeknek. Oklevélben először 1219-ben szerepel a 

Kacsics nemzetség birtokaként. 

1333-ban Szécsényi Tamás vajda és testvére Péter, voltak Szécsény birtokosai. Szécsényi Tamás 

engedélyt kap a XXII. Pál pápától, hogy ferences rendi kolostort alapítson a városban.  
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1334-ben Károly Róbert király Szécsényt ugyanolyan kiváltságokkal ruházta fel, mint amilyenekkel 

Buda város polgárai bírtak. Ebben az oklevélben Tamás vajda engedélyt kapott arra is, hogy a várost 

falakkal vegye körül, tornyokkal, bástyákkal, és védövekkel is megerősítse. Erről fellelhető adatok, 

kutatások szerint a mai várkastélytól nyugatra mintegy 500 méterre a Strázsa-parton egykor kisebb vár 

vagy őrtorony állt, amelynek mesterségesen készült árka máig felismerhető. 

Később már a vármegye is itt tartotta közgyűléseit. A török terjeszkedésének hatására az 1546 évi 
országgyűlés határozata alapján a vár birtokosa és kapitánya, Losonczi István, palánkkal és sáncárokkal 
is megerősítette Szécsényt. 1544-ben a törökök támadást indítottak a város ellen, de Losonci katonái 
visszaverték az ellenséget. 

Végül aztán 1552-ben a törökök elfoglalták a várat, amitől sokat szenvedett a város. A törököket a 

császári seregek űzték el 1593-ban.  

1663-ban újra török kézre került a város és 1683-ban a Bécsből hazafelé tartó lengyel király Sobieski 

János seregei szabadítják fel végleg. 

1705-ben II. Rákóczi Ferenc országgyűlést tartott ebben a térségben, az egykori vár alatti réten amelyet 

Borjúpást-rétnek hívnak. Itt választották fejedelemmé és kimondták Erdély unióját az anyaországgal. 4 

év múlva a császári haderők a kurucok erejét megtörték és vezetőiket szétkergették. 

A régi várból később csak egy kerek torony és egy bástyafal maradt meg.  

1770-ben báró Haller Samu tábornok, gróf Forgách Miklós és János és Kamocsay András voltak itt 
birtokosok.  

1848-49-es szabadságharc bukása után császáriak szállták meg a várost. 1886-ban megfosztották 
városi címétől. 

Innentől kezdve a történelem viharai megakadályozták, hogy Szécsény igazán fejlődésnek induljon. 

1960-tól indul be a fejlődés, eredménye, hogy 1986-ban 
Szécsény újra városi rangra emelkedik. 

Sok Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a város 
megújul, megszépül. 

Szécsény belvárosa, nevezetességei sétálva is könnyen 
bejárhatóak. 

Látnivalók 

Városi sétánkat kezdjük a Főtér látnivalóival. 

Tűztorony: 

 

Az épület szemmel láthatólag ferdén áll a környezetéhez 

képest. Az épületet a pestis elmúltának emlékére épített 

harangláb helyére építették. 1893-ban kétemeletes toronnyá 

alakították a Tűzőrség számára. Majd 1929-ben még egy 
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emeletet ráépítettek és ekkor kapta a bádogtetőjét is. Valószínűleg a talaj egyik agyagrétege 

megcsúszott, ezért dőlt meg észak felé a torony és évről évre a dőlés pár milliméterrel nő. 

Városháza: 

 

A Tűztorony mellett nagy kétszintes épület a Városháza, amely 1905-ben épült késő eklektikus 

stílusban. Homlokzatán Szécsény régi címere látható és a Városháza felirat. Oldalszárnyait 1960-ban és 

1970-ben toldották az épületben. A Városháza előtt II. Rákóczi Ferenc mellszobra látható, amelyet a 

szécsényi országgyűlés 250. évfordulója alkalmából emeltek. 

Haynald kapu: 

 

A Városházával szemben az út túloldalán áll egy díszes kapu, 

amely a régi Velics ház egykori kertjének kapuja. Nevét dr 

Haynald Lajos kalocsai bíboros érsekről kapta, aki ebben a 

házban született. Szécsényben iskolát, kórházat és árvaházat 

alapított. 

Szécsény várának maradványai 

A Főtértől sétáljunk tovább a Rákóczi utcán észak felé. 

Hamarosan magas várfalak és egy bástya is feltűnik bal kéz felől. 

Az egykori vár építtetője feltehetőleg Zsigmond király 

országbírója Szécsényi Ferenc volt. A vár a várost is védte. A jól 

felszerelt és nagy kiterjedésű vár a török időkben jelentős 

szerephez jutott. Jelentőségét az is mutatja, hogy a török 1552-

es elfoglalása után nagy számú, állandó őrséget tartott benne. 

1593-ban mikor visszafoglalták a várat, akkor egyik legfontosabb 

végvárunkká vált. Dolgoztak is megerősítésén, azonban ennek ellenére 1663-ban a törökök újra 

elfoglalták. Az akkori várkapitány Koháry István, amikor már nem tudott ellenállni, felgyújtotta a várat.  
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Amikor a lengyel király végleg visszafoglalta a várat a törököktől 1683-ban, hatalmas mennyiségű 

fegyvert zsákmányolt. 

Az egykori vár szabálytalan, nyújtott alaprajzú, külsőtornyos vár volt, széles árokkal körülvéve, amelyen 

egy híd vezetett át. A vár területén volt a ferences kolostor és temploma is. A várárkon belül kőfal 

húzódott, míg külső peremét palánkkerítés erősítette. A kő védőfalon két sokszögű és két kör alakú 

külső torony épült. A vár magja két külső toronnyal ellátott épület volt, amelyet ugyancsak árok vett 

körül.  

 

A vár sorsa a barokk Forgách kastély építésével megpecsételődött, ugyanis köveit használták fel a 

kastély építésére.  

A várfal maradványait házfalakba, kerítésekbe beépítve találjuk meg. Illetve épen maradt várfalat az 

északi területen láthatunk még. Néhány bástyát is felfedezhetünk, rögtön az elsőt a várnegyedbe való 

belépéskor, ma Tömlöcbástya kiállítás és szabadulós játékok színhelye. 

Forgách kastély – Kubinyi Ferenc Múzeum 
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Szécsény leglátványosabb épülete a barokk kastély, amelyet a Forgách család épített 1753-1763 között. 

A kastély és a hozzá tartozó uradalom 1846-ig volt a Forgách család birtoka. Tőlük az a Pulszky Ferenc 

vette meg aki az 1848-49-es kormányban miniszterként tevékenykedett. A birtok a XX. század elején 

Gross majd 1943-ban báró Lipthay Béla családjához kerül. Utolsó lakója a báró felesége, Odescalchi 

Eugéne hercegnő volt, aki egyeneságbeli leszármazottja volt annak a XI. Ince pápának (a pápa 

nővérének rokona), aki összebékítve Európa vezetőit, megszervezte a törökök elleni összefogást a 

Szent Ligát ami 1683-ban megállásra kényszerítette Bécs alatt a törököket, majd a hadjárat 

folytatásaként szabadult fel Magyarország is a hódoltság alól. A pápa saját vagyonát is arra költötte, 

hogy a török elleni sereg költségeit kiegészítse, ezért amikor a Nyugat győzött, akkor I. Lipót birtokot 

adományozott a Szerémségben (ma Horvátország és Szerbia területe) az Odescalchi családnak, ami 

megalapozta magyarságukat. A hercegnő sem volt kevésbé hazafi és 1944-ben, amikor átköltöztek 

Szécsénybe vásárolt kastélyukba, szinte azonnal megkezdődött a szovjetek ostroma, és a család 300 

helyit bújtatott el a kastély pincéjében, akiket el is láttak. A sebesülteket maga Eugéné hercegnő ápolta. 

A város sem felejtette el ezt a nemes cselekedetet, mert nem költöztették ki őket az arisztokratákra 

vonatkozó rendelet meghozatalkor a kastélyból, hanem leválasztottak nekik egy lakrészt, amiben 

1972-ig éltek.  

A kastélyt az egykori vár köveiből építették, az egykori vármag helyére. Alatta a dongaboltozatos 

pincék, még a vár pincéi voltak.  

A kastély kertjében található a vár egykori északnyugati bástyája, amely egykor kör alakú volt, de a XIX. 

században átépítették.  
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A kastély 1973 óta múzeum, 1975-ben nyílt meg Helytörténeti múzeumként. A mai formáját a 2006-os 

felújítási munkálatok után nyerte el.   

Kubinyi Ferencről nevezték el a múzeumot, akiről érdemes azt tudni, hogy tudományos munkájának 

köszönhető többek között az Ipolytarnóci kövesedett ősfenyők felfedezése, a somoskői és salgói 

bazaltformációk leírása. 

Ma a múzeumban több állandó kiállítás várja a látogatókat többek között a Nógrádi várak történetéről, 

Rákóczi szabadságharc két döntő momentumáról a szécsényi országgyűlésről, illetve a Romhányi 

csatáról, sőt még egy XIX. századi kastélybelső női lakosztályába is bepillantást nyerhetünk.  
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Egykori Várkert, Szécsényi kastélypark 

A kastély mögött, egykor 15 hektáros angolparkot a XIX. század elején Forgách József idején alakították 

ki. Fénykorában több tavacska, kerti lak, vízesések, rózsaliget, műbarlang díszítette. Haynald Lajos 

édesapjának Haynald Istvánnak, aki szenvedélyes botanikus volt, nagy szerepe volt a park 

létrehozásában, több mint kétezer fajtához tartozó különböző növényt telepítettek a parkba. Még 

üvegházat is létesítettek és az értékesebb növények ott leltek otthonra.   

 

Ma már ebből a tavacskák maradtak. Ennek ellenére a kastélypark kis hídjaival, csobogó patakjával, 

selymesen csillanó víztükrével, sokat tapasztalt faóriásaival igen kellemes élményt ígér a természet 

kedvelőinek, a város zajától menedéket keresőknek. A területen kis tanösvényt alakítottak, amelyen 

nyomon lehet követni a vizes élőhely élővilágát.  

A parkból fantasztikus látvány nyílik a kastélyra, szerencsés 

esetben még a víztükörben visszatükröződő épület látványában 

is gyönyörködhetünk. A park egésze természetvédelmi terület. 

Evangélikus templom 

 

A kastéllyal szemben található Szécsény evangélikus temploma, 

amely 1884 és 1892 között épült, köszönhetően a Forgách és 

Pulszky családnak. Erre az oldalán emléktábla emlékeztet. 

Felszentelésére 1899-ben került sor. 27 méter magas tornyában 

250 kg-os harang található.   
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Ferences templom és kolostor 

A kastély bejáratától jobbra figyelhetünk fel a Ferences 

templom és kolostor épületegyüttesére.  

A ferencesek története összeforrott a város történetével. 

1334-ben készül el az első kolostor és templom, majd XIV-

XV. században új szárnyakkal bővül a rendház és elkészül a 

templom tornya is. 

A történelem viharai a ferencesek háza tájékát sem 

kímélték. A török megszállás alatt, a templom szentélyét 

török dzsámivá, a templomhajót istállóvá, a sekrestyét 

törökfürdővé alakították. A sekrestye feletti gótikus termet 

pedig a mindenkori szandzsákbég lakószobája lett és 

maradt egészen 1683-ig, amíg a lengyel király Sobieski 

János ki nem tessékelte őket a városból. Talán ennek is 

köszönhető, hogy ma emléktábla található a templom falán 

a lengyel király dicsőségéről. 

A későbbi korok sem kímélték a szerzeteseket, hol tűzvész, 

hol a háború pusztította el az épületeket. 1950-ben a 

háború sérüléseit újjáépítették ugyan, de a szerzeteseket 

elhurcolták és az épületet államosították és mezőgazdasági technikumot és kollégiumot költöztettek 

oda.  

A rendház csak 1989-ben került vissza a 

ferencesekhez, azóta itt töltik próbaidejüket a 

szerzetesnövendékek.  

A kolostor nem látogatható, a templom is csak 

idegenvezetéssel, amely óránként indul a kolostor 

Haynald utca felőli bejáratától. 

A templom kívül belül monumentális, méltóságot 

sugárzó épület.  

Érdekessége, hogy a sekrestye fölötti gótikus 

termet, most Rákóczi teremnek hívják, mert a 

legenda szerint az 1705-ös országgyűlés idején 

ebben a helyiségben lakott II. Rákóczi Ferenc, így a 

tiszteletére azóta a helyiség a nevét viseli.  
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Nosztalgia múzeum 

Ebben a házban élt Pintér 

Sándor ügyvéd, aki 

palóckutató volt és házát 

Szécsény városára hagyta. 

Amikor a történelmi 

városrészt újították fel, akkor 

állították vissza az épületet 

XVIII. századi jellegű kúriává. 

Az épületben jelenleg a 

Nosztalgia múzeum működik, 

ahol mindennapi tárgyakat 

mutatnak be a 

századfordulótól kezdve. Igy 

már az udvaron visszaköszön ránk a régi kerékpár, vagy a szőlő daráló.  

Déli szögletes bástya 

 

A Pintér házzal szemben látható a déli szögletes bástya, amely eredetileg emeletes magasságú, 

terméskőből épült építmény volt és a vár kiskapuját védte. A II. világháború után tulajdonosa 

megcsonkította, helyreállítására 2011-ben került sor.   

Romtemplom 
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Érdemes elindulni a kis utcákon és a Haynald utca végén középkori templomromra bukkanunk. A 

hajdani épület gótikus stílusban épült a XIX. században. Tájolása kelet-nyugati, szentélye nyolcszög 

alakú és bordás mennyezetű volt. A sekrestye nagyobb része mai napig feltáratlan, mivel alányúlik a 

szomszédos épületeknek. Maga a romtemplom 1976-ban került elő. Feltételezhető, hogy a török 

ostrom alatt pusztult el.  

Haynald Lajos szülőháza 

 

A romtemplomtól visszafelé indulva egy emléktábla hívja fel a figyelmet a kalocsai bíboros érsek 

szülőházára. 

Szanda 
A Cserhát szívében fekszik, a Szanda hegy északi lábánál.  

A falu első írásos említése 1301-ből való, ahol a falut Zonda-ként tüntették fel, minden bizonnyal a 

birtokosa után, akit Zonda Györgynek hívtak. A könnyebb kiejthetőség alakította a nevet az idők 

folyamán a ma is használt Szanda névre. 
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A község fénykora a XV. században volt, amikor város rangot kapott.  

Látnivalók: 

Szanda vára: 

A falu fölé magasodó vár a Cserhát második legmagasabb csúcsán áll. Pazar kilátás nyílik a Vár-hegyről, 

nyugatra a Pilis és a Börzsöny vonulatai sorakoznak, észak-kelet felé a Mátra és a Karancs kúpjai 

merednek az ég felé. 

Szandának két vára is volt egykoron, a kettős hegycsúcs, nyugati részén a Péterhegyen egy fallal 

körbevett rotunda állt, míg a Szanda hegyen a Szandai vár. A két várat egyidőben használták. 

A vár építésének idejéről és építtetőjéről nem maradt fent írásos anyag, az tény, hogy 1301-ben már 

állt a vár. 

1387-ig királyi vár volt, majd Mária királynő a Csetnekieknek adta szolgálataikért cserébe. 1389-ben 

Luxemburgi Zsigmond visszacserélte a várat és Pásztói Jánosnak adta. Akinek a fia belekeveredett a 

Zsigmond ellenni bárói összeesküvésbe, ezért a várat elkobozta tőle. 

1439-ben Albert király feleségének, Luxemburgi Erzsébetnek adományozta, aki Tárnok Demeternek 

adományozta. 

Ezután kézről kézre járt a vár, volt a husziták kezén, az egri püspök, majd esztergomi érsek birtoka, 

majd a Báthoriaké. 
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Török kézre került. Horváth Bertalan balassagyarmati kapitány 1551. augusztus 1-jén egy titkos 

alagúton behatolt a várba ahol a török őrséget meggyilkolták, a várat pedig igyekeztek 

használhatatlanná tenni ezért felgyújtották. A törökök a károkat ekkor még kijavították és több mint 

40 évet még birtokolták, 1594-ben azonban a kiszorításukkor ők maguk gyújtották fel és magára 

hagyták. 

A várból mára sajnos nem sok maradt ránk, a leglátványosabb része egy vaskos, négyzetes torony 

maradványa, amely kb. 7 méter magasságban még áll, mellette 4 m átmérőjű, sziklába vésett vízgyűjtő 

medencét találunk. 
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A várat Szandáról (zöld négyszög jelzésen) és Szandaváraljáról (kék jelzésen) is megközelíthetjük jelzett 

úton. A legrövidebb és legegyszerűbb út, mégis a Cserhát Natúrpark által kiépített „Zöld-út” jelzését 

követni, amely a két falu közötti közútról indul a vár felé, jelzése nagy zöld „Z” betű. Az út mellett az 

autót is leparkolhatjuk.   

 

 

 

 

 

 

Máriácska káponka 

A Rákóczi úton az út mellett találunk egy aprócska kápolnát, amely már több mint 100 éve áll ezen a 

helyen. Benne egy Mária szobor, amelyet a katolikus egyház hagyományainak megfelelően az aktuális 

egyházi ünnep színeibe öltöztetik.  (Pünkösdkor piros, Nagyböjtben fekete, Adventkor lila) 

A kápolna történelme Varga Jánosné Kis Veronikához köthető, aki 1883 telén megálmodta, hogy a 

terényi templom (Szandán még nem volt templom) padlásán egy összeégett Mária-szobor van. 

Másnap a szobormaradványt valóban megtalálták, egy asztalossal kijavíttatták, aki véletlenül a jobb 

kezére hat ujjat faragott. Kaszálni induló férfiaknak tűnt fel a hatodik ujj, egyikük gúnyosan 

megjegyezte, hogy bizonyára jól tud furulyázni. A csúfolódó aznap a kaszával levágta az egyik ujját. 

Népi pincesor 

Szanda szélén a Petőfi utca végén 

találjuk meg a tájba harmonikusan 

illeszkedő, terméskőből épített, 

gyönyörűen, épen megmaradt 

pincéket, amely az egykori 

szőlőtermelés bizonyítékai. A helyiek 

szerint a pincék 200-300 évesek 

lehetnek, mert mind egyformák. Egy 

biztos, hasonlóan épen megmaradt, 

rendezett, látványos pincesort nem 

igen lehet találni a környéken. 
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Sámsonháza  
Tar és Nagybárkány között, a Kis-Zagyva völgyében fekvő település, lakóinak száma 300 fő körül van. 

A falu első említése 1401-ből való. A terület első birtokosa Sámson volt, aki feltehetőleg a falu feletti 

várat is építette. Sámson II. Béla király idejében élt, azonban a királlyal szemben a trónkövetelő Borisz 

mellé állt.  

A vár első említése 1409-ből való, sajnálatos módon 1472-ben már romokban is hevert. 

1715-től szlovákok betelepítése történik meg a területre. 

1778-ban épül az első templom a faluban, amely a többszöri tűzvész áldozatává válik. A következő 

templomot 1870-ben építik már fel a falu feletti dombra, megkímélve így a Kis-Zagyva áradásaitól is. 

Látnivalók: 

Kőbánya: 

 

A Sámsonházai 15 millió 

éves andezit 

vulkanizmus 

lávakőzetét már a 

középkorban is 

bányászták, a XIX. 

századtól útépítésre 

használták. Ma a 

kőbánya híres geológiai 

látványosság, a vulkáni 

kőzetek és a rájuk 

települt meszes 

üledékek látványos 

réteget alkotnak. 

A kőbányát a Nagybárkány felé vezető út mellett találjuk és a geológiai tanösvényen ismertető táblák 

mutatják be a terület jellegzetességeit. 

 

Fejér-kő vára/Fehérkő vára: 

A Kőbányától a falu központja felé haladva alig 200 méterre balra találjuk a jelzést, amely a várhoz 

vezet. A házakat elhagyva szántón, majd erdőben haladva jutunk fel a várhegyre. 
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A vár története Sámson földesúrral kezdődik, aki vélhetőleg építette a várat. Majd többször gazdát 

cserél, Zsigmond király feleségétől Borbála királynétól kezdve a Tari család birtokába kerül. 1472-ben 

viszont már elpusztult és többé nem is építették újjá. 

A várhegy 299,3 méter magas csúcsán egy ovális alaprajzú fellegvár állt, amely alatt 7-8 méterrel egy 

sekély árokkal elválasztva egy elővár állt. A két részt felvonóhíd kötötte össze. A belső vár udvara tojás 

alakú, ehhez falszorosokon keresztül vezet az út. A külső falszoros gyűrűjében kör alakú vízgyűjtő 

medence van. Csak a fellegvár lakóépületeinek falmaradványai állnak még. 

A várat fehér mészkőből építették, amit a várra felvezető út mellett bányásztak, vélhetőleg innen kapta 

a Fehérkő nevet. 

A régészeti kutatások szerint úgy hitték, hogy a vár előtt egy korábbi palánkvár állt ezen a helyen, az 

újabb kutatások azonban azt feltételezik, hogy a faépület a kővárral egyidős és csak ideiglenes szerepet 

töltött be a vár építésekor. 

A vár pusztulását a 14. századra helyezik a talált égési nyomok alapján. Illetve a 15. században 

megszállták a husziták az ekkor már romos várat és az ágyúgolyó leletek alapján egy ostrom helyszíne 

is lehetett.   

 

Ecseg 
A Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet déli bejáratának nevezhetjük.  

A község már az őskortól lakott, erre utalnak a falu határában talált ősi leletek. A községet és a várat 

1324-es oklevél említi először. Ecseg 1460-1481 között Hollókő tartozéka volt. 

A Magas-hegy és a Bézma vulkanikus talajú domboldalai a középkorban még kiváló minőségű szőlőt és 

bort adtak. Borát adóként fogadták el, búza helyett.  

A falut kettészelő Szuha patak mentén, egykor vízimolnárok dolgoztak, a patakok mentén legalább 5 

vízimalom működött, amiből ma már csak egyetlen falmaradvány látható, az is rossz állapotban. 
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Látnivalók: 

Ecsegi vár – Ilona vár/Leányvár 

A község határában, most szántóföldek közelében találjuk meg az egykori Vár-hegyet.  

A várból manapság csak a földdel borított furcsa domborulatok maradtak, bár az 1820 körül készült 

metszet szerint akkor még állt az egykori vár tornya. 

 

A vár építésének ideje és építtetője nem ismert, az tény, hogy írásos említése 1324-ben történik meg, 

de biztosan jóval korábban építették. Akkor a terület Csák János tulajdona volt, aki Csák Máté 

rokonaként némi hezitálás után mégis Károly Róbert ellen fordult, amiért nem kevesebbel, mint az 

életével fizetett és persze a várát is elkobozták és a király Harsendorfer Farkasnak adományozta. Neki 

azonban nem született gyermeke, ezért a testvére Erzsébet örökölte meg a birtokait, aki férjhez ment 

Szécsényi Tamás fiához Kónyához, így került Hollókő és Szécsény vára után Ecseg vára is Szécsényiek 

birtokába.  

Később a huszita harcok közben a vár állapota erősen leromlott és a tulajdonosok nem tettek ellenne 

semmit. A vár nagy része a XV. századra elpusztult és Hollókő tartozéka lett.  

A török időkben a vár már rom volt.  

Mára a vár legendái tartják életben a vár szellemét. 

Az egyik történet szerint egykor a vár Füzér Borbála tulajdona volt, aki az Ekebontó Borbála gúnynevet 

kapta. Úgy tartották, hogy Borbála szívesen fogadta a várba járó vándorokat, akik, ha kellően tudták 

csillapítani asszonyi vágyait, akkor Borbála hálából nekik ajándékozta az eke elé befogott ökröket. 
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A vár egyik elnevezése a Leányvár is, amelyet egykori tulajdonosának Füzér Ilonának köszönhető, akiről 

a Szuha-patakot még a múlt század végéig Füzér pataknak vagy Füzéresnek nevezték. Úgy vélik, hogy 

az ő leányági örökösei után nevezték a patakot Leányvárnak. 

Majd minden várnál tartja magát a legenda, hogy titkos alagutak kötötték össze egymással a 

szomszédos várakat és persze a járatokban rengeteg kincs is elrejtésre került. Egy helyi legenda úgy 

tartja, hogy kacsákat engedtek be az ecsegi vár egyik alagútjában, akik másnap reggel vidáman 

úszkáltak a bujáki vár alatti patakban. Persze ennek a legendának sem történt meg az igazolása. 

A várat a Váralja út felől a legkönnyebb megközelíteni, itt mezőkön kell keresztülmenni, mígnem fel 

nem tűnik egy magaslat jobbról, ami felé tartva felmászhatunk a kis ösvényeken az egykori vár 

belsejébe. Bár ma már tényleg semmilyen maradványa nem látható az egykori várnak, a környező 

hegyek, a minket körülölelő csend miatt, mégis érdemes felkeresni ezt a helyet és békésen megpihenni 

az egykori vár ormain és lelki szemeink segítségével utazást tenni a múltba.     

 

Buják: 
 

Buják Nógrád megyében, a Cserhát lankái között elterülő legnagyobb falu, amely közúton csak 

Kisbágyon felől közelíthető meg. Ezen a területen késő bronzkori és honfoglalás kori leletekre is leltek. 

A tatárjárást követően, védelmi célokkal várat építettek. A XV-XVI. században mezővárosi jogokkal 

rendelkezett Buják.  

A török érkezésének hírére megerősítették a várat, azonban Ali pasa azt könnyedén elfoglalta és több, 

mint 40 évig birtokolta. A területen nagy létszámú magyar lakosság élt, így a török hódoltság után sem 

néptelenedett el a falu.  

1745-ben Mária Terézia gróf Eszterházy Pálnak adományozta a községet és a családé volt 1848-ig. A 

XVIII. század végén a XIX. század elején nagymértékű földesúri templom és kastélyépítés vette 

kezdetét. 

A 19. század közepén Hatvani Deutsch Bernát lett a birtokos, tőle 1884-ben gróf Károlyi Gyula vette 

meg a földet. A századforduló idején a legnagyobb birtokos gróf Pappenheim Siegfriedné gróf Károlyi 

Erzsébet (Károlyi Gyula leánya) volt. A grófné a vár alatt 30 szobás vadászkastélyt építetett, amely 

1947-től üdülő.  

Buják egyik legfőbb látnivalója talán az elzártsága miatt, máig megőrzött palóc népviselete, amelyet 

egyházi ünnepeken, folklórtalálkozókon, kulturális rendezvények alkalmával öltik magukra a férfiak és 

nők. A népi ruházatból meg lehet állapítani viselője korát, családi állapotát és persze viselésének 

alkalmát is. 

Látnivalók: 

Glatz Oszkár kiállítás: 

Glatz Oszkár festőművész örökítette meg alkotásaiban a paraszti élet pillanatait és mutatta be a 

területre jellemző viseletet. Glatz Oszkár 1872. október 13-án született Budapesten, később 

Münchenben, Párizsban tanult. 1908-ban egy véletlen séta alkalmával tárult fel előtte a bujáki patak 

medencéje és beleszeretett a faluba. Innentől kezdve évente fél évet itt töltött 40 éven keresztül és 

festette a családokat. Nyomon követte modelljeinek életét, volt akit kisgyerekként festett először, 

majd felnőttként is. Több száz bujáki képet festett. Szeretett a nép között élni, alkotni.  
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 "Ha van lélekvándorlás, utolsó inkarnációmban feltétlenül paraszt voltam. 

Falun mindent szeretek, dombjától az erdejéig, szántóföldjéig, és az utolsó csirkéig." 

A falunak ajándékozott alkotásaiból a nevét viselő művelődési házban lehet megtekinteni egy állandó 

kiállítást. 

 

Kálvária: 

 

A falu fölé magasodik a Kálvária-hegy, rajta fehéren tündöklő épületegyüttes vonja magára a 

tekintetet. Az építmény már 1790-ben is állt, de ekkor még csak 3 fakereszt állt rajta.  

A kereszteket azonban többször is ledöntötte az időjárás elementáris ereje. Igy aztán, hogy megóvják 

őket, építettek köréjük egy kőfalat, a falába pedig képeken Jézus keresztútját örökítették meg. Ez a fal, 

majd 60 évig kiválóan védte a kereszteket, de egy újabb vihar, újra ledöntötte a kereszteket, így aztán 

az akkori plébános úgy döntött, hogy 

itt az ideje vaskereszteket állítani, 

ami így is lett. 

1890-ben felújították a kálváriát és a 

felfelé vezető úton 7 kis 

kápolnácskát építettek, amiben a 

stáció képeit helyezték el, a 

védfalban lévő fülkéket pedig 

befalazták. 

 

A II. világháború idején a stációs 

kápolnácskák kőfalát elhordták a 

katonák, mellvédet építettek belőle, a képekre meg célba lőttek, így a plébános kérésére a képeket 

hazavitték a falusiak, de azok nem kerültek többé vissza. 
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1960-ban a kőfalat titokban megbontották és le akarták rombolni, azonban az emberek összefogtak és 

társadalmi munkában kijavították. 

A terület többször esett vandalizmus áldozatává, azonban 2010-től újra a felújítás nyert teret. 

Ma a régi talapzaton állnak az új kőkeresztek és a falban fekete márványra vésett stációkat láthatunk, 

amelyet 2014-ben adományoztak a bujákiak. 

A kis Szent Anna 

kápolna 1801-ben épült, késő barokk stílusban. Mellette egy egyszerű fehér épület áll, mely egykori 

remetelak volt, ide költözött a falu szegénye, akinek az volt a feladata, hogy vigyázzon a kápolnára, 

harangozzon és misék alatt az orgonát fújtassa. 

Az épületegyüttes impozáns látványt nyújt, és a Kálvária tetejéről pazar kilátás nyílik a falura és a 

környező vidékre. 

 

Bujáki vár: 

A következő felkeresésre érdemes hely, a bujáki vár.  

Hogy a vár mikor épülhetett, arról nincsenek adatok, az azonban tény, hogy az 1300 években a terület 

királyi birtok volt. 

1386-ban Mária királyné Garai Miklósnak ajándékozza, ezután többször cserél gazdát, Báthori Istvánon 

át Werbőczi Istvánig. Majd a törökök 40 évig birtokolják és Báthori Istvánnak 1593-ban sikerül 

visszahódítania, így újra királyi birtokba kerül. Sajnos a függetlenséget nem sokáig élvezhetik a 

várlakók, mert 1663-ban a törökök újra elfoglalják és 1666-ban fel is robbantják, amely azóta is ebben 

a romos állapotában látható. 
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A romjaiban is impozáns vár külső kerülete 273 m. Hajdan a vár belsejében magas torony emelkedett, 

belsejében több teremmel. A tornyot magas körfalak vették körül és bástyák védték. 

A várban 1000 embernek volt kényelmes helye. Kényelmes, fűthető szobák, építészeti remekművek 

maradványai tesznek bizonyságot a régmúlt mesterek szaktudásáról. A várnak volt sziklába fúrott kútja 

és persze esővíz gyűjtő medencéje, ezekből ma már semmi sem látszik.  

A vár ablakaiból káprázatos látvány tárul a szemünk elé és persze visszahőkölünk a két méteres várfal 

alatt tátongó meredély láttán. 

Egy helyi legenda 

szerint egy szegény 

asszony karácsony 

előestéjén az 

erdőben rőzsét 

gyűjtött a 

gyermekével. Rájuk 

esteledett, ezért 

jobb híján a bujáki 

vár romjai között 

húzódtak meg. 

Amikor éjféli misére 

harangoztak a 

közelükben hirtelen 

kinyílt egy ajtó és egy 

pincében káprázatos 

kincsek, drágaságok 

sokasága csillant meg. A gyermek bement játszadozni a csillogó kincsekkel, az asszony meg ki-be 

rohangált, hogy minél több kincset tudjon kivinni a szabadba. Csakhogy amikor épp kint volt, az ajtó 

hirtelen bezárult és a gyermek bent maradt, ő meg már nem találta meg többé a bejáratot. 
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Szegény asszony csak kereste, kutatta az ajtót, azonban mindhiába. A bánat emésztette, ezért minden 

héten visszajárt a várba, hátha rálel a titkos ajtóra. Eltelt egy év és szentestén újra a várban volt, mert 

ott akart meghalni a falak között, ahol a gyerekét elveszítette. Aztán csodák csodája, éjfélkor az ajtó 

újra felpattant és a kisgyerek ugyanúgy ott játszadozott a kincsekkel, mint, egy évvel ezelőtt. Az asszony 

már egyáltalán nem törődött a kincsekkel, felkapta a gyermekét és kirohant a pincéből. Azóta sem 

kereste a titkos vasajtót és a pincét. Persze a történet hallatán mások is kincskeresésre indultak, de 

ezidáig senkinek sem sikerült a nyomára bukkannia. 

 

A természet csodái a Cserhát lankáin 
Kishartyán, Palóc Grand kanyon, Bér Nagy hegy – andezit ömlés, Ipolytarnóc 

 

Kishartyán 
Ez a település a Cserhát legészakibb vonulatai és a Karancs között fekszik, Salgótarjántól 10 km-re 

nyugatra, Nógrád megyében.  

A kisközség már a középkorban is létezett, azonban a török dúlásának idején elnéptelenedett. Még az 

1700-as évek elején is alig-alig élt pár család a faluban. A 19. században Bay Ferenc birtoka volt, majd 

többek között a Podmanicky család birtokába került. 

Látnivalói: 

Kőlyuk – a „Palóc karszt” 

 

id. Noszky Jenő geológus nevezte Palóc karsztnak a vidéket, bár a mészkőnek nyoma sincs a környéken. 

Mégis a több száz méter hosszú, 20-30 méter magas függőleges homokkőfal kopár felszíne erősen 

hasonló a mészkővidékek felszínére. Ez a lenyűgöző meredély 25-30 millió évvel ezelőtt keletkezett, 

ahogy a sekélyvizű tengerben lerakódott a hordalék. Már önmagában is igen látványos a sárgán csillogó 
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fal, azonban 

még 

izgalmasabbá teszi a fal felső részébe vájt „remetebarlang.” Nincs rá semmilyen utalás, hogy mikor és 

kik vájhatták a homokkőbe a menedéket. Mindenesetre vélhetőleg több száz éves emberi munka 

eredményét láthatjuk. A feljutást, meredek kőbe vésett lépcső biztosítja, elképzelhető, hogy korlát 

nélkül valaha milyen nehéz is lehetett felkapaszkodni oda. 

 

Amikor leküzdjük a lépcsők nehézségeit, akkor egy 22 m hosszúságú, 6,5 méter legnagyobb szélességű 

és 1,7 – 2,5 méter magasságú "üregben” találjuk magunkat.  
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Úgy vélik, hogy valaha remeték élhettek itt, illetve, hogy a török időkben a lakosok is itt leltek 

menedékre. A látvány mindenesetre megkapó, madártávlatból tekinthetünk le az alattunk elterülő kis 

völgyre és a távoli erdőkre, mezőkre.   

A Kőlyuk eléréséhez érdemes a temetőnél hagyni az autókat és besétálni pár száz métert a csendes kis 

völgyben. 

Római katolikus templom – Mindenszentek királynéja templom 

 

A temetőnél a domb tetején áll az 

1712-ben épült műemlék épület. 

Sírkertjében régi-régi sírkövek 

emlékeztetnek minket az idő 

múlására.  

 

 

 

 

Harangtorony 

A falu közepén álló, sárga épületet nem kerülheti el a vizsgálódó 

tekintet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bér: 
Nógrád megyében a Bér patak völgyében bújik meg egy tenyérnyi kis zsákfalu Bér. Aszfalton csak Szirák 

felől közelíthető meg. A terület a Kökényes-Radnót nemzetség ősi birtoka volt. 1439-től már a bujáki 

vár birtokához tartozott. A török idők az itteni lakosságot sem kímélték, így erre a területre is tót 

családokat telepítettek be a Felvidékről. A területén a mezőgazdaságon kívül főként andezit 

bányászattal foglalkoztak. 

Látnivalók: 

Béri andezitömlés: 
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Bér legjelentősebb látnivalója nem is a faluban található, hanem a tőle 3 km-re lévő Nagy-hegyen. 

Autóinkat a templom előtt hagyhatjuk és indulhatunk útnak az Európában is egyedülálló látványosság 

felé.  

 

Elhagyva a falut a zöld jelzést követve haladunk, előbb réteken át, majd egy pazar csertölgyesen át 

egyre magasabbra. A Nagy-hegy a 402 méteres magasságával a Cserhát egyik legmagasabb pontja. 

Természetvédelmi területté nyilvánították és a Bükki Nemzeti Park része. 

 

A területen 18-19 millió évvel ezelőtt vulkáni tevékenység folyt, 

ekkor alakult ki a Nagy-hegy is. A kitörés során először riolittufa 

rakódott le, majd andezitláva ömlés, mindezt egy andezit 

agglomerátum képződés zárta. A keletkezett vulkáni kúpokat az idő 

vasfoga és persze az emberi kéz (bányászat) lekoptatta és 

feltárultak a 8-10 méter hosszú, 30-40 cm átmérőjű, hajlott andezit 

oszlopok. Attól olyan egyedi ez, hogy ilyen fajta oszlopos, hajlott 

elválás andezitből nem igazán ismert, a világban is csak 4 hasonló 

hely létezik még a bérin kívül. Jellemzően bazaltot láthatunk 

például a nem túl távoli Somoskői vár tövében is (bazaltorgona). Ezt 

a különös képződményt andezitcsúszdaként is emlegetik, mert épp 

úgy meghajlik, mint egy csúszda.  
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Az andezitömlés mellett egy andezit kőtengert találunk, amely a jégkorszak pusztító munkáját meséli 

el, amikor a jegesedés a hasadozott andezitfalat aprózni kezdte.  

A kőtenger alatt 2014-ben kialakítottak egy kőtárat, amely a területen fellelhető kőzeteket mutatja be.  
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A kőtengerre felvezet egy jelzett út, a tetején kialakítottak egy kis pihenő helyet, ahonnét meseszép 

kilátás fogadja a bátor vállalkozókat. A kőtengeren való közlekedés elég nagy kihívást jelent, mivel 

minden kő izeg-mozog, így csak gyakorlottaknak, kiváló egyensúlyérzékkel rendelkezőknek, megfelelő 

lábbeliben ajánlatos oda felkapaszkodni. 

A templomtól az út a Nagy-hegyig oda vissza kb. 6 km hosszú és 250 méter szintemelkedéssel jár. 

Páris patak völgye – Palóc Grand kanyon 
Megközelítése Ráróspuszta irányából Nógrádszakál felé haladva balra lefordulva, a vasúti síneken 

áthaladva lehetséges.  

 

A parkolóban hagyva autóinkat kezdjük meg látogatásunkat a „Palóc Grand kanyonban”. 

A Páris völgy az Ipoly bal oldali mellékvölgye, amely Nógrádszakáltól északra torkollik az Ipolyba. A Páris 

völgyben nincs állandó vízfolyás, kivéve csapadékos időjárást, vagy a téli hóolvadást követően, amikor 

szépséges vízesésekben is gyönyörködhetünk.  
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A szurdokvölgyben többféle 

kőzetbe vájt magának utat a 

vízfolyás, vélhetőleg valaha 

itt egy ősi folyó torkolata volt 

és halmozódott fel az üledék 

réteg, amit később 

keresztülvájt a víz. 

Nemrégiben fedezték fel a 

világviszonylatban is 

különleges 

fatörzsbarlangokat a 

völgyben. Ezek úgy 

keletkeztek, hogy amikor a 

vulkáni tevékenység 

megszűnt, akkor a 

lerakódott vulkáni üledékes anyagba fatörzsek, növényi részek ágyazódtak be. A fatörzsek végül 

korhadásnak indultak, de az addigra már megszilárdult vulkáni üledékes rétegben a helyük megmaradt. 

 

A Páris patak völgyében a 15 millió évvel ezelőtt keletkezett 15-20 méteres falak mentén túrázhatunk. 

Látványos szurdok igazán egyedülálló élményt nyújt a látogatóinak. A mindössze 1,5 km-es túra nem 

okoz nehézséget senkinek, a szintemelkedés elhanyagolható, ha a szurdokban maradunk.  
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Ipolytarnóc 
Az Ipoly bal partján fekszik, Nógrád megye legészakibb települése, itt kezdődik az Ipoly Magyarországi 

szakasza.  

A falut már a pápai tizedjegyzék említi 1332-37-ben, már ekkor volt plébániája. A török időkben adót 

fizetett a töröknek. A 17. században 20-24 magyar család élt a faluban.  

1896-ban érte el a vasút Tarnócot, Aszódtól Losoncig vitte az árukat és az utasokat,ez mérföldkő volt 

a falu életében. 

Látnivalói: 

Ipolytarnóci Ősmaradványok: 

Ipolytarnóc községtől 2 km-re keletre helyezkedik el a „Palóc Pompeji.” A földtörténeti őskorba 

csöppenünk vissza, ha ellátogatunk a Bükki Nemzeti Park kezelésében lévő bemutatóhelyre.  

 

Már az 1700-as években a környék lakói a Csapás völgyben felfedeztek egy különös kőhidat, amely a 

Borókás völgyet átszelte. A népnyelv felismerte a fát a kőben és úgy gondolták, hogy egy nagyra nőtt 

gyertyánfa ad kényelmes helyet üldögélésüknek. „Gyurtyánkő lóca” névre keresztelték és úgy 

gondolták, hogy egy kegyetlen mágus által elvarázsolt gyertyánfa ez, amelyben igaz megkövülve, de 

mai napig ott lapul a mágia ereje. Úgy vélték, ha valaki tenyerét ráteszi a kőre, tiszta szívvel, 

lenyugodott elmével, kitárja szívét és kívánságát a kőnek, akkor a mágia segítségével valóra válik az. 

De, jaj annak, akinek a kívánságát másnak ártó szándék vezérli, mert akkor a varázslat ellene fordul és 

megdermeszti a szívét, hogy szeretetet soha többé sem adni, sem kapni nem tud. Mindezt mi magunk 

is kipróbálhatjuk egy darabka megkövesedett fával.  
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1836-ban vezették el az őslénytani kutatásokkal is foglalkozó Kubinyi Ferencet a legendás helyre. Ő 

volt az, aki, az akkor 42 méter hosszúságban meglévő elfekvő kőoszlopban felismerte az ősfenyőt, 

amiről aztán a további vizsgálatok is kiderítették, hogy a világ legnagyobb megkövült fenyőféléje, 

amelynek eredeti magassága 100 méter lehetett, törzsének kerülete pedig a 8 métert is meghaladta.  

 

Itt kezdődött Ipolytarnóc története. A famatuzsálem mellett ősállatok lábnyomait is felfedezték a 

Selmecbányai Akadémia kutatói 1900-ban. Illetve a szomszédos területen pedig cápafogak ezreit rejtő 

területre bukkantak.  

Innentől kezdve a szenzációs felfedezés hírére megindult az érdeklődők zarándoklata, akik mind-mind 

haza akartak vinni valami apróságot az ősi maradványokból. Hogy elkerüljék a terület teljes kifosztását 

védetté nyilvánították a területet és 1944-ben megnyitották a látogatók előtt.  

A maradványok körüli terület 1995-ben Európa Diplomát kapott, így az összeurópai természeti örökség 

része lett. 
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A látogató az Ősfenyő fogadóépületébe 

érkezik, ahonnan kiállító termek, vetítő 

terem és kiszolgáló helyiségekbe lehet 

eljutni, illetve innen lehet megközelíteni a 

700 méterrel odébb kezdődő Geológiai 

tanösvényt, ahol szakvezetéssel 

tekinthetjük meg az ősi leleteket.  

Az odavezető út során keresztül 

mehetünk egy szépen kialakított Miocén 

parkon, bár érdemesebb a vezetett túra 

utánra hagyni, mert akkor már fel is fogjuk ismerni az ősi állatokat formázó szobrokat, akik megbújnak 

itt-ott a park bokrai alatt. 

A vezetett túra érinti a megkövesedett fákat, a cápafogas területet, az őslábnyomokkal tarkított 

tengerpartot, ahol orrszarvú, őz, szarvasfélék lábnyomait fedezhetjük fel, összesen 11 gerinces faj 3 

ezer lábnyomát őrizte meg a homokkő pad. 

A levéllenyomatok maradványai alapján bizton állítható, hogy egykori trópusi dzsungel területén 

sétálunk.   

Egy különálló teremben találjuk a csupán 7 millió éves bükkábrányban talált mocsári ciprusok 

maradványait, amelyek igazán megkapó látványt nyújtanak. 

Az izgalmas utazást a múltban követheti egy 4D-s mozi 

megtekintése, ahol biztonsági övek becsatolása kötelező! A 

film izgalmas időutazásra visz minket a földtörténet kezdeti 

időszakába. Nagyon látványos és izgalmas élmény, semmi 

esetre sem érdemes kihagyni. 

 

Aki érez magában kellő bátorságot, az próbára teheti 

önmagát a Lombkorona tanösvényen is, ahol kötélhidakon 

lehet toronyról toronyra haladni. 

Ha van még időnk, akkor számos tanösvény mutatja be a 

környéket, azokon is bátran elindulhatunk, erőnknek, 

kedvünknek megfelelő hosszúságút választva.  

Az Ipolytarnóci ősmaradványokat bemutató park sokkal 

nagyobb jelentőségű hely, semmint azt elsőre gondolnánk. 

Óriási hatásokat élhetünk meg és rengeteg ismeretet 

kaphatunk, ha nyitottan érkezünk ide és átadjuk magunkat 

az élmények tengerének. Bátran állíthatom, hogy akár egy 

egész napot is eltölthetünk a bemutató parkban és akkor sem fogunk unatkozni.   

 

Szakrális emlékeink a Cserhátban 
Szentkút, Tereske, Nagylóc, Becske, Nógrádsáp 



 

52 
 

 

A mélyen vallásos palócok, a terület lakói nagyszámú út menti kereszttel, kálvária építésével adták jelét 

hitüknek. A Cserhát lankái között számos szakrális építményre, igazi középkori kincsekre lelhetünk, 

illetve csodás legenda nyomdokába szegődhetünk. 

Szentkút 
Mátraverebély külterületén egy csendes kis völgyben találjuk Magyarország egyik legrégibb és 

leglátogatottabb Mária-kegyhelyét. 

A legenda szerint Szent László király a kunok ellenni harca során 1092-ben erre a vidékre is eljutott. A 

királyt sarokba szorították a kunok, mert tudták, hogy a menekülés útját egy szakadék zárja el. Azonban 

Szent László paripáját ugrásra ösztökélte és vakmerően átugratta a szakadékot és csodásan 

megmenekült. A ló patáinak helyén vékony sugárban víz kezdett el szivárogni. 

Egy néma pásztorfiú előtt jelent meg Szűz Mária és mutatta meg neki a forrást és kérte, hogy igyon 

belőle. Amint ez megtörtént a fiú újra képes volt beszélni. A csodás gyógyulásnak gyorsan híre ment és 

egyre többen keresték fel a forrást. 

A zarándokok érkezése miatt Mátraverebély faluban 1210-ben templomot építettek és onnan indultak 

körmenettel a Szentkúti forráshoz. 1258-ban már búcsút is tarthattak. 

XI. Kelemen pápa kivizsgáltatta a csodás gyógyulásokat és valódiságukat elfogadta. 

1705-ben épült fel az első kőkápolna.  

A ma is látható kegytemplom és a hozzá csatlakozó kolostorépület 1756-63 között épült fel Almásy 

János jóvoltából, aki gyógyulásáért hálából kezdeményezte a barokk templom építését. 

A kegyhelyen elsőként a ciszterciek, majd a török időktől kezdve a ferencesek is vezettek 

búcsúcsoportokat. 1772-től a ferencesek a kolostor lakói.  

1950-ben elűzték a ferenceseket, államosították a kolostort és szociális otthont alakítottak ki benne. 

A ferencesek 1989-ben tértek vissza a területre. 

Az elmúlt években igen komoly fejlesztéseket végeztek a területen, zarándokszállást, éttermet és 

egyéb a látogatók igényeit kielégítő épületeket, parkolót építettek. 

2006 óta, mint Magyarország legjelentősebb búcsújáróhelye, Nemzeti Kegyhelynek minősítették. 

Látnivalók: 

Kegytemplom: 

1763-ban fejeződött be a két tornyú barokk templom építése. Homlokzatán a torony felőli 

szoborfülkékben egyik oldalon Szent Pál (karddal és bibliával), másik oldalon Szent Péter (kulccsal a 

kezében) középen fent pedig Szűz Máriát láthatjuk. A bejárat felett a Vereb és Almásy család címerei 

vannak. 

A bejáraton belépve egy boltíves egyhajós térbe jutunk. A szentély boltíve előtt Szent László legendája 

elevenedik meg, míg a szentély boltozatán a Szűzanya első szentkúti jelenésének története került 

ábrázolásra. 
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A bejárattól balra, a díszrács melletti 

falon található az 1767-ben elhunyt 

utolsó szentkúti remete – Dobát 

Jozefát - sírköve.  

Kilépve a templomból balra fordulva 

a kolostor és a templom között 

kialakított gyóntatóudvart találjuk, 

ahol középen egy kis kápolna is áll. 

 

A templomból kilépve jobbra 

fordulva találjuk meg a Szentkútat. 

 

 

Szentkút: 

A kegykutat 1928-ban hétszögletű, díszkúttá alakították Melocco Péter tervei alapján. A hét kifolyó 

alatti domborműveken a hét szentséget ábrázolták.  
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A kutat a téli időszakban elzárják, vizet a kegytárgyból mellett kialakított kis zárt térből lehet venni. A 

helyiek kannákból viszik a vizet mindennapos használatra. 

Lourdes-i barlang:  

 

A kúttal szemben a szemközti domboldal tövében 1932-ben építették fel. Búcsúk idején az előtte 

kialakított téren tartják a szabadtéri miséket. 

Remete barlangok: 
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A területen már a XIII. században éltek remeték és homokkőbe vájták lakásaikat. Magyarország 

legnagyobb remetelakás együttesét látogathatjuk meg, ha a sziklatemplom mellett induló 500 méter 

hosszú meredek ösvényen felkapaszkodunk. A kilátóteraszról remek kilátás nyílik a környékre.  

 

Kálvária: 

A kegytemplom előtt alakították ki és kegyhely bejáratától balra vezető úton járható be, a stációk 

végállomása az 1933-ban épült kálváriakápolnához vezet. 

Szentkúti patak völgye: 

A tömeget magunk mögött hagyhatjuk és a természet oltárán adózhatunk, ha a sorompóval lezárt 

gyalogösvényen tovább sétálunk az erdőbe a patak mentén.  

A békés könnyen járható kis nyomvonalat követve, 

hamarosan jobbra elérjük a Szent László hasadékot, 

amit egy ismertető tábla is jelez. Ide mindenképp 

térjünk be, mert a rövid szurdok igen látványos 

homokkőalakzatokat formáz és persze nem mellesleg 

itt találjuk meg az egykori forrás helyszínét is, Szent 

László lovának patkónyomával együtt. A nyomot az 

ösvényen középen egy sziklában lelhetjük meg az 

egykori forrás előtt. 

Ha felfedeztük a szurdokot, akkor újra térjünk vissza a 

patak melletti útra és haladjunk még tovább egyenesen, mert hamarosan egy fahídhoz érünk, amelyen 

átkelve pompás pihenőhelyen találjuk magunkat. Itt ered a Köszvény kút, ahol egykor a mozgásszervi 

problémáikat gyógyították az arra járók. 
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Ha nem megyünk vissza a hídon, hanem 

követjük a patak vonalát lent a szurdokban, 

akkor a Hármas forráshoz is elérünk, ami 

igazán vadregényes és látványos helyre 

vezet minket. 

 

 

 

 

 

Tereske 
Nógrád megyében található Romhány, Rétság, Bánk, Szátok szomszédságában.  

Tereske története összefonódik az Árpádkorban alapított benedek rendi apátság történetével. Az 

apátságot a vármegye legrégebbi egyházi intézményének tartják, vélhetőleg az első szent királyok 

idején alapították.  

A 15. század vége felé a tereskei monostor szerzetesei kihaltak, az apátság épületei pusztulásnak 

indultak. Mátyás király az elhagyott birtokot kedves diplomatájának Bajoni István váci kanonoknak 

adományozta, aki kétszer is újjáépítette a templomot, amit még egy tűzvész is megrongált.  

 

Nógrád várának eleste után török kézre került a terület „Barát Tereske” néven említik. Véglegesen 

majd csak a 17. század közepe táján űzték ki a törököket. 

A 18. századtól kezdve több család is birtokolta a területet.  

Látnivalói: 

Római katolikus templom:  
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A mai templom a falu központjában áll, oltára kelet felé néz, egyhajós, egy tornyos. Falai 

kváderkövekből épültek. Déli oldalán nagy és kis román stílusú ablakokat fedezhetünk fel valamint egy 

késő gótikus ajtókeretet is. 

 

A templom az apátsággal együtt épült a 11-12. században, a XV. századra elnéptelenedő apátságot 

ezután kétszer is újjáépítették. Két tornyát 1847-ben lebontották és helyére a ma látható egyetlen 

klasszikus tornyot építették a XIX. század végén, az egykori boltozatos templomhajót pedig 

síkmennyezetűvé változtatták. 

A templom műemléki helyreállítása az 1960-as években 

kezdődött, ekkor kerültek elő olyan középkori kövek, 

amelyekből helyreállították a gótikus diadalívet.  

A restaurálás során az elbontott bélésfalak mögül előkerült 

a Szent László legendáját ábrázoló középkori falfestmény, 

amely a templom legfőbb ékessége. A történelmi 

Magyarország területén sok helyen találkozhatunk a Szent 

László legenda ábrázolásával, Erdélyben, Felvidéken, de a 

mai Magyarország területén csak töredékes megjelenítés 

maradt fent Vizsolyban és Ócsán. Ettől különleges a 

Tereskei freskó, mert a legteljesebb sorozat itt látható a 

templom északi oldalfalán. 

A diadalíven át a szentélybe lépünk, amelynek oldalfalán 

egy reneszánsz szentélytartó szépen faragott látványát 

élvezhetjük, vélhetőleg Bajoni István idején készülhetett. 
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A bejárattól jobbra nyíló lépcsőn jutunk le a templom legrégebbi részébe az egykori altemplomba. Az 

altemplom ma a templom kőtára, 

található egy középkori szentségtartó és 

sírkő is, illetve az ásatások során előkerült 

faragott kőmaradványok. Egy befalazott 

ajtó mutatja, hogy egykor a bencések hol 

jártak be a templomba. A boltíves 

altemplomból egy 13 méter hosszú 

alagút indul, amely a legendák szerint egy 

föld alatti alagútrendszer része lehetett. 

Itt helyezték nyugalomra kívánsága 

szerint Dr. Szunyogh Xavér Ferenc bencés 

tanárt, Tereske szülöttét, aki a magyar 

liturgikus nyelv apostola volt. 

A templomot és az egykori apátság 

részeit mindenképp érdemes felkeresni, mert a középkor elevenedik meg a látogatásunk alkalmával. 

 

Becske 
A Galga-patak völgyében, a Szanda hegy lábánál találjuk meg az 500 fős falut. 

A terület már a rézkorban is lakott volt. A település neve oklevélben 1272-ben szerepel először. A falu 

határában egykor benedek rendi apátság állt, így azt feltételezik, hogy a falu neve innen ered, a 

Benedek név régi magyar alakjából keletkezett. 

A törökök az egész környéket feldúlták, így a falu népe is menekült. Az elnéptelenedést tót jobbágyok 

idetelepítésével oldották meg. 

1920-as években kő és szénbányászattal foglalkoztak az itt lakók. 

Látnivaló: 

Megvilágosodás sztúpa 

Becske az elmúlt években a Gyémánt Út Buddhista Közösség elvonulási központja, nyári elvonulások, 

kurzusok helyszínévé vált az 50 hektáros terület.  

2008-ban váratlanul adódott a közösségnek lehetősége, hogy az eredetileg Hamburgba tervezett, de a 

városvezetés által megvétózott építési engedély miatt a sztúpa Becskén épülhessen fel, mindössze 9 

hét alatt. 
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A sztúpa a Csiga hegyen épült fel, megközelítéséhez az emelkedőt le kell küzdeni. A sztúpa szakrális 

építmény, amely a tökéletes tudatot szimbolizálja. Az egész építmény önmaga is szimbolikus 

jelentéssel bír, belsejében mantrák, buddhista relikviák, buddhista tanítások és egyéb értékes 

szimbólumokat helyeztek el.  

A sztúpák mindenkire hatnak függetlenül világnézetétől, arra emlékeztetnek minket, hogy a személyes 

fejlődés útja mindenki előtt nyitva áll. 

 

A buddhista hagyomány szerint a sztúpát az órajárásának megfelelően kell körbejárni 3-szor vagy 108-

szor és közben felajánlást tenni. A buddhista hagyományok szerint egy sztúpának nagyon nagy a 

szellemi kisugárzása, mindazok részesülnek belőle, akik építik, felajánlást tesznek, vagy a közelében 

laknak.  
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Magyarországon ez a hetedik sztúpa, ezek közül azonban csak három látogatható. (Becske, Tar, 

Zalaszántó) 

A becskei sztúpa látogatása során csak üljünk le az építmény közelében és elcsendesedett elmével 

figyeljünk a minket körbevevő mindenségre. 

 

Nógrádsáp 
Pest megye határán, Nógrád megye délnyugati szélén található település.  

A területen már a honfoglalás idején is laktak. Eredetileg két települést Alsó- és Felsősápot egyesítettek 

1928-ban, így jött létre Nógrádsáp. 

Alsósáp neve szerepelt 1460-ban a Váci püspökség ősi birtokaként. A török hódoltság alatt nem 

pusztult el. 1848-ig a Váci püspökség birtoka. 

Látnivalói: 

Római katolikus templom: 

 

A falutól nyugatra egy dombtetőn már messziről is jól látható kicsiny középkori templom bújik meg, 

amely a falusi gótika gyöngyszemének is nevezhető. A templom a XIV. században épült fel, a török 

időkben romossá vált. A templomot a XV. században épült kőkerítés veszi körbe, a templomkertet, 

mint ahogy ez a középkorban szokás volt temetőként használták. A ma is használt temető a 

templomfalon kívül található.  

A templom újjáépítése csak 1746-ban történt meg. A berendezése 18. századi, főoltárképe 1960-ban 

készült. 

A templom legszembetűnőbb része a nyolcszögletű huszártorony, amelynek a kupolája az egyetlen 

barokk épületrész a templomon. 
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A templom egyhajós terét két 

csúcsíves ablak világítja meg. A 

régészeti feltárások idején derült ki, 

hogy a templom falazatán két sorban 

freskók borították a templomhajó 

falait, amelyek a XV. és XVI. 

században készültek. Mára ezeknek 

csak a töredéke látható. 

 

A legenda szerint a templomot a 

török időkben lőszerraktárnak 

használták és egy alagút kötötte 

össze a szomszédos Csővárral. 

 

Nagylóc 
Szécsénytől délre fekszik a Cserhátban, Nógrád megyében, a kis falut keresztül szeli a Lóci patak. 

A terület már a honfoglalás idején is lakott volt, a falut eredetileg Lóc-nak nevezték, ami szláv eredetű 

szó, vadászt, fogót jelent. Valószínűleg, mert a terület igen jó vadászterület volt. 

A falu nevét 1332-37-es pápai tizedjegyzékben meg lehet találni. Az 1400-as években a Szécsényi család 

birtokaihoz kerül. A 15. században Hollókő várához tartozik. A falu melletti szőlődombon egykor egy 

földből és palánkból készült kisebb vár állott, amit tarisznyavárnak is neveztek, mert az őrség csak addig 

tarthatott ki bennük, amíg a tarisznyájukban magukkal vitt étel el nem fogyott. 

A várdombon egy ásatás során Árpád-kori és késő középkori cserepek kerültek elő, ez alapján 
feltételezik, hogy egy őrtorony állhatott itt.   

Egy helyi legenda szerint a várdomb oldalában egy kincseket rejtő, vasajtóval lezárt pince található, 
amit a sátán két szolgája fekete kecske alakjában őriz.  

A török időkben a terület török kézre került. 1800-as években egy tűzvészben az egész falu leégett, 

kivéve a templomot, amit azóta már átépítettek.  

Látnivalói: 

Őr-hegy, Jézus lábnyoma: 

Az Őr-hegy déli oldalában az út mentén áll egy andezit szikla, amelyen lábnyomhoz hasonló 

bemélyedések vannak. A legenda szerint Jézus Krisztus a szamarával együtt menekült az üldözői elől a 

zarándokok útján és megpihenve találkozott egy helyi szénégető emberrel. Hogy kímélje a szamarát, 

elcserélte a szénégető szamarával, azonban egyszercsak Jézus megbillent a szamarával együtt, a botja 
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is lecsúszott, letette a jobb lábát és a szénégető szeme 

láttára eltűnt. Nem maradt utána más csak a nyomok a 

kőben. Jézus és a szamár lábnyoma, illetve a bot nyomát 

kereshetjük meg azon a sziklán. 

Ma a kő mellett egy keresztet találunk és a kőnél pedig 

friss virágokat. Régen és ma is a szentkútra zarándokolók 

megpihennek ezen a helyen. 

Jézus nyomához jelzett út nem vezet, eljutni hozzá a 

legkönnyebben úgy lehet, ha Nagylócot elhagyva 

Zsunypuszta felé, az út jobb oldalán egy keresztet 

találunk, valahol a környékén leparkolunk és a kanyar 

után nem sokkal egy földút indul fel a mezőkön át a 

kereszttel szemben. Ha figyelmesek vagyunk, akkor kis 

fehér feliratok segítenek a tájékozódásban, mutatva az 

utat.  

 

A mező után betérünk az erdőbe és onnan már szinte 

csak egyenesen kell haladni, illetve követni kell a kis 

fehér lapokat. 

Az Őr-hegy csúcsára nem kell felkapaszkodni, mert a követ az egyik elágazásban találjuk meg, de 

messziről inkább a kereszt fogja vonzani a tekintetet.   

A kis túra 3,5 km hosszú és 120 m 

szintemelkedést szükséges leküzdeni. 

 
A következő oldalakon a tematikus 

útvonalak mellett még meglátogatható 

érdekes helyeket mutatom be. 

 

 

Autós útvonalak ismertetése 

Balassagyarmat környéke: 
 

Útvonal:  

1. nap: Balassagyarmat – Szügy (Simonyi kastély, vármegyeháza) Csesztve (Madách 

emlékmúzeum, csillagösvény – Teréz kilátó) – Mohora (Mikszáth múzeum, Mikszáth 

emlékfa, Tolnay Klári emlékház) – Tereske (Római katolikus templom) -– Horpács (Mikszáth 

kúria) 
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2. nap: Romhány (Rákóczi törökmogyorófa, Prónay kastély) – Alsópetény (Prónay kastély, 

templomdomb, Cser-tó) –Nógrádsáp (gótikus templom) -Bánk (Bánki-tó)  

 

Az útvonalon nagyon sok érdekes látnivaló van, ezért akár érdemes 2 napot is rászánni a környék 

megismerésére. 

Szügy: 
Balassagyarmattól délre, alig 5 km-re található. A falu már az Árpádkorban is lakott volt. Az első ismert 

birtokosuk a Szügyi család volt, akiknek a környéken többfelé is voltak birtokaik. 

Mária Terézia idején rendelték el, hogy a megyék építsenek megyeházát a székhelyükön. 

Balassagyarmaton ebben az időben ott tartózkodtak a katonák, folyamatos viszály volt a Balassák 

között is, így a megyegyűlés nem merte a székhelyet ott kialakítani, így a megye első székháza egy 

aprócska akkoriban főleg szlovákok lakta településen Szügyön épült meg.  

A megyeháza mellé megépült a levéltár, börtön, és a megyei uraságok kényelmét szolgáló posta, 

fogadó és patika is.  

A vármegyeháza építése kapcsolódik Trajtler Ferenchez és Jánoshoz, akik 1739-ben megvették a 

faluban akkor már romosan álló Paczolay kastélyt és építkezésbe kezdtek, aminek majdnem a végére 

is értek 1754-ben, amikor megkereste őket Grassalkovich Antal főispán, hogy az épületet adják át 

vármegyeház céljára. 

1804-ben a központi épületet lebontották, 1807-ben a katonaság raktárnak használta, majd 1808-ben 

a teljes épületet eladták. 

Látnivalók: 

Vármegyeháza díszes kapuja 

 

Napjainkra csak a két oldalsó épület és közöttük lévő kőkapuzat emlékeztet az egykori dicső múltra. A 

megmaradt két őrtornyot a Körjegyzőség és a Művelődési Ház használja. 

Simonyi kastély: 
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Az építtetője ugyanaz a Trajtler család volt, akiknek a későbbi Vármegyeháza épületét is köszönhette 

a megye. A Trajtlerek 1755 és 1860 között éltek a kastélyban. 1882-ben vette meg Simonyi Dénes és a 

család egészen 1945-ig a tulajdonosa volt. Akkor államosították az épületet és tangazdaság működött 

benne, majd a Magyarnándori Állami Gazdaság használta munkásszállásként és dohányszárítóként. 

1970-es években már igen romos állapotba került, bár a földszintjén még szolgálati lakásokban éltek. 

Felújítására 1988-ban került sor. 

A kastély egy kis dombon bújik meg, körös körül régi fákkal övezve. A park 1976 óta természetvédelmi 

terület, jónéhány értékes idős fával. A kastély magánterület, nem látogatható, de a kerítésen belesve 

is megcsodálható az impozáns épülete. 

 

Beniczky kúria 

Ezt a kúriát könnyű megtalálni, mivel a Balassagyarmat felé vezető országút mellett áll, sajnos igen 

romos, elhanyagolt állapotban. De még ilyen állapotában is felfedezhető a régmúltat idéző eleganciája, 

ahogy az elemek erejével dacolva évszázadok óta itt áll. Története 1830 körül kezdődött, ekkor 

épülhetett klasszicista stílusban. Egykori birtokosai később bővítették az épületet. A XX. században 

Okolicsányi család birtoka volt. A második világháború idején az utolsó tulajdonosa örökös nélkül hunyt 

el. Az épület súlyosan megsérült a harcok során, a tető, födémszerkezet hiányzott és az ajtók, ablakok 

sem voltak már a helyükön. Jelenleg magántulajdonban van, nem látogatható. 
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Romhány: 
Nógrád megyében található és már az Árpádkorban is lakott település volt. Legnevezetesebb 

történelmi eseménye a romhányi csata 1710. január 22-én, ami a Rákóczi féle szabadságharc egyik 

utolsó nagy csatája volt. II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós vezette a kurucokat, azonban a labancok 

serege győzedelmeskedett. A faluban több helyen is található-e nap tiszteletére állított emlékmű.  

Az egyik Kétbodony határában lévő fából készült lovas Rákóczi szobor. 

A másik Szátok felé vezető út mentén felállított emlékhely. 

Látnivalók: 

Rákóczy törökmogyorófája 

A legizgalmasabb mégis a falu határában a Kastélydűlőn egy magaslaton álló törökmogyorófa, amely a 

legenda szerint Rákóczi mogyorófája. A gigantikus méretű, szépséges fa méltóságteljesen tekint alá a 

hozzá érkezőkre.  

Több legenda is él a fával kapcsolatban, az egyik szerint e magaslatról, e fa alól irányította Rákóczi a 

romhányi csatát. Bár a fa kora ezt akár meg is engedné, mégis kétséges, hogy valóban így történt-e. 

Másik verzió szerint Rákóczi erről a dombról vezette a csatát és a kezében lévő mogyoróvesszőt 

leszúrta, amely később ezzé a terebélyes fává nőtt. 



 

66 
 

A harmadik változat szerint Rákóczit Rodostói száműzetése alatt meglátogatta egy régi katonája. 

Rákóczi egy török mogyorófavesszőt adott a katonának és kérte, hogy ültesse el a csata helyszínén. A 

katona azonban a dombon ültette el a vesszőt a csata emlékére. A néphit ma is Rákóczi fájának hívja a 

több mint 300 éves lombos szépséget. 

Külön érdekessége még, hogy a fa koronája nagy Magyarország sziluettjét mintázza. 

 

Prónay-kastély: 

A jelenleg felújítás alatt álló kastélyt 1735-1740 között építette Prónay I. Gábor, barokk stílusban. A 

kastély folyamatosan lakott volt és a lakók folyamatosan átalakították, modernizálták az épületet.  
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Alsópetény: 
A Nyugat-Cserhátban a Kő-hegy és a Dél-hegy lábánál fekszik az 500 fős település. 

A falu határában végzett régészeti ásatások során földvár nyomaira bukkantak, így bizonyítható, hogy 

a falu már évszázadokkal ezelőtt is lakott volt. Első írásos említése 1268-ból való, mint a Csák 

nemzetség birtoka. A XV. században az Alsópetényi család birtokolja. 1507-től az a Werbőczy István 

lett a terület birtokosa, aki jogtudósként, Magyarország nádoraként tevékenykedett és legfőbb művét 

a Hármaskönyvet épp itt Alsópetényben kezdte el írni. A Hármaskönyvben a korabeli Magyarország 

jogi szabályait és szokásjogait gyűjtötte össze. 

A török hódoltság alatt a falu elpusztult, majd csak a XVIII. században telepítettek be tótokat. 

Látnivalók: 

Prónay kastély: 

1750-es években épült barokk stílusban, eredeti birtokosa Gyurcsányi Ignác volt, férfi örökös híján a 

birtok a Prónay család kezébe került.  

A kastélyegyüttes 4 fő épületből áll, a Nagykastélyból, amely földszintes és két szárnyú lépcsőn 

közelíthető meg, a Kiskastélyból a majorsági épületből kialakított Vendégházból és a Fürdőházból. Ma 

ez a csodálatosan felújított kastély és parkja szállodakánt működik, ezért jobb híján a kerítésen kívülről 

lehet megcsodálni a múltnak méltán emléket állító épületegyüttest. Csoportok részére előzetes 

bejelentkezéssel, vezetéssel látogatható. 
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Templomdomb: 

A főutcán gyalogolva tovább egy fa tábla 

igazít minket útba, hogy merre is találjuk 

a falu fölé magasodó templomot. Egy 

hosszú lépcsősor vezet fel a 

templomdombra, ahol elsőként a 

lépcsőtől balra magasodó különálló két 

emeletes barokk harangtorony tűnik fel, 

amely a XVIII. században épült, benne 

három harang csendülése szól a falu 

népéért.  

Mellette egy furcsa gránit gúlát találunk, 

amely Werbőczy István magyar nádornak 

állít emléket, amelyet Gyurcsányi Ignácné 

állíttatott 1791-ben a nádor halálának 

250. évfordulójára.  

A lépcsőtől jobbra találjuk magát a templomot, amely a XV. században épült eredetileg gótikus 

stílusban. Hajóját Jeszenszky István 1724-ben barokk stílusban átépíttette, s felhasználta hozzá a régi 

anyagokat. A déli oldalon található a sekrestye, az északin három barokk ablak. Az oldalbejárati ajtón 

rokokó kilincs, zár és vasalás. A templomban egy barokk főoltár áll a XVIII. századból, amelyen Szent 

István felajánlja a szent koronát. 
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A templomdombon sétálva ősrégi sírkövek emlékeztetnek minket arra, hogy valaha a templom köré 

temetkeztek. 

Cser-tó: 

Nézsa felől érkezve a falu 

határában található a Cser-tó, 

amely a horgászoknak ígér 

kellemes időtöltést. A Petényi 

patak felduzzasztásával, 

mesterségesen kialakított 

tavon nemzetközi hírű 

horgászversenyek sokaságát 

rendezik meg. Persze kellemes 

sétát is tehetünk a tó partján, 

vagy akár nagyobb túrára is 

indulhatunk a Kő-hegy 

meghódítására innen.  

 

 

Bánk: 
Bánk Romhány, Rétság szomszédságában található a Cserhát domborulatai között. 

A falu első írásos említése 1405-ből való. A török hódoltság idején a falu elpusztult, a népesség 

pótlására tótokat telepítettek be. 
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Látnivalói: 

Palóc Balaton – A Bánki tó 

A falu területén belül, a Jenő-patak felduzzasztásával létrehozott mesterséges tó, ma kedvelt 

üdülőhely. A vizet elsősorban horgászok élvezhetik, de a nyári hónapokban a szépen kialakított 

strandon lehet élvezni mind a nap, mind a víz áldásos hatását. 

Ha valakinek sétára támad kedve, akkor a tóparti sétányon majdnem egészében körbe is járhatja a 

tavat, a Tó-wellness hotel előtt el kell távolodni a tópartról, hogy aztán megkerülve azt, újra 

lesétálhassunk a békés tópartra. Futók, kutyasétáltatók, szerelmespárok gyakori találkozóhelye ez még 

a kevésbé frekventált időszakokban is. A part mentén számos étterem és vendéglátóegység várja a 

sétában, vagy fürdésben megfáradt vendégeket. 

 

Balassagyarmat környékén felfedezhetjük még Horpács, Mohora, Csesztve, Romhányt, Tereskét is, 

ezen települések ismertetői a tematikus útvonalakban találhatóak. 

 

Szécsény és környéke 
 

Útvonal: Szécsény (Forgách kastély, Tűztorony, Vár, Haynauld kapu, sétálóutca) – Kishartyán 

(Kőlyukoldal) – Varsány (Tábi kastélyrom, Tábi víztározó) – Nógrádsipek  (Balás kúria, Nagy-kúria) – 

Rimóc (Palóc főkötő kiállítás, falumúzeum – Nagylóc (Őrhegy Jézus nyoma) 

 

Varsány  
Nógrád megyében, Szécsénytől délre elterülő község. Árpád kori település, amelyet az oklevelek 

először 1219-ben Vosyan néven említenek.  
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1295-ben a Varsányi család birtoka volt, azonban amikor Csák Máté mellé csatlakoztak, akkor Károly 

Róbert a birtokaikat elkobozta és Szécsényi Tamás aradi és hasznosi várnagynak adta. 

Látnivalói: 

Tábpuszta – Tábi víztározó:  

Tábpuszta a középkorban önálló település volt, ma Varsány külterülete. Ha távol akarunk kerülni a világ 

zajától, akkor a Tábi víztározó, ami a falutól 2 km-re található, erre remek lehetőséget biztosít. 

Víztükrét lágyan borzolja a szél és jó időben horgászok lógatják botjaikat a nagy fogás reményében. 

Csak földúton lehet hozzá eljutni, szántóföldek között, a Nógrádsipek felé tartó úton kis fatábla jelöli 

az irányt. Partjától nem messze találjuk az 1938-ban épített kastély romjait.  

 

Tábi kastély 

A romjaiban is impozáns épület, csipkerózsika álmát alussza és boldogan idézi fel a múlt emlékeit. 
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A kastély fénykorában 32 szobás volt, a helybéliek szerint lifttel, vízzel ellátott, csak nyáron lakott 

épület volt. Tulajdonosa, Schnetzer a Glück-

testvérpártól vásárolta meg.  

A második világháborúban német és orosz 

csapatok szálláshelye és fosztogatásainak 

színhelye volt. Ekkor az épület több, mint 

fele elpusztult és berendezéseit nagyrészt 

elhordták. Az államosítást követően 

magánszemélyek lakták, a helyi Termelő 

Szövetkezet 1982 és 1989 között 

méregraktárként használta. 

Állagmegőrzése és felújítása máig nem 

valósult meg. 

 

 

Nógrádsipek  
Nógrádsipek Szécsénytől délre fekszik, megbújva a Cserhát domborulatai között. Nevét a honfoglalás 

korában a területen élő szlovákoktól kapta, amely „vadrózsát” jelent. 

Szécsény és környéke a honfoglalás után a Kacsics nemzetség tulajdona volt. Sipek első okleveles 

említése Chipeg néven 1265-ből való. A törökök elfoglalják a falut és több évtizedes nehéz időszak 

következik. A lakosság végül elmenekül, a falu elnéptelenedik. 1683-ban Sobieski lengyel király a 

császári seregekkel együtt, a vármegye nemeseinek segítségével (köztük a Balás családdal) 

visszafoglalja Szécsényt. A falu újratelepítése 1690- 1698 között történik meg, szinte csak a Balás család 

tagjaival.  

 

A Rákóczi szabadságharc idején 

az egész vármegye Rákóczit 

támogatja, így a harcok alatt 

leég a falu és vele együtt a 

temploma is. Az új templom 

1745-ben épül meg. 

A falu és környéke többször 

gazdát cserél, így a falu 

központjában álló egyik kúria a 

hozzá tartozó földterületekkel 

együtt a branyitskai Nagy 

család birtokába kerül. 

Látnivalói: 

A csendes, tiszta, igényes kis zsákfalu bájos főterén két régmúltat idéző kúria vonzza a tekintetet. Az 

egyik a Balás kúria, amely az 1800-as években épült neobarokk stílusban. A 8 árkádos ház 

méltóságteljesen figyeli a szomszédos Nagy Sándor kúriát, amely 1820-ban épült és igen csak 

hasonlítanak egymásra, bár itt 9 árkád díszíti a házat.  



 

73 
 

 

A két épület között található a község főtere, ahol gondos kezek alakítják a parkot, kreatív 

fafelhasználással. Az apró faluból árad az igényesség, kedvesség, igazi gyöngyszeme a Cserhátnak. 

 

Rimóc  
A falu Szécsénytől délre fekvő kistelepülés. Régészeti leletek (Szent István pénzérmék) bizonyítják, 

hogy már a honfoglalás korában ezen a helyett állt a régi település. 

A XIII. század elején az a Simon bán volt a terület birtokosa, aki Gertrúd királyné elleni merényletben 

részt vett. A Kacsics nemzetség birtokába kerül. A XIV. század elején Rimóc a nemzetség hollókői vagy 

Illés ágából származó Péter fiainak tulajdonában volt, ám amikor ők Csák Máté mellé álltak, Károly 

Róbert király Szécsényi Tamás vajdának adta a területet. A falu így a környező településekhez 

hasonlóan a Szécsényi uradalom részévé vált. 

A falu határa 1333-ban még két részből, Kis- és Nagyrimóczból állt. 

A török megszállás a falut sem kímélte, de a több évtizedes megszállás után, újranépesült. A nemes és 

szabados családok közé Zólyom megyéből, Gyetva környéki szlovákok települtek ide. 

Később több birtokváltás is történt a területen. 

Ma a falut a néphagyományok, népviselet, szokások, régi házak megőrzése miatt a palóc népművészet 

egyik központjának tartják. 

Rimóchoz kapcsolódik egy mondás is „pislog, mint a rimóci nyúl.” A rajtakapott, meglepődött, 
megszeppent emberre mondják. A mondás eredetének története egy mezei nyúlról szól, aki a nagy 
hideg elől a faluba menekült, és egy rimóci ház tetején kötött ki. Az átázott zsúptető azonban beszakadt 
alatta, és a padlásra esett, onnan pedig a kemencébe. Itt talált rá a gazdasszony, aki a sötétben csak a 
két pislogó szempárt látta.   

Látnivalói: 

Falumúzeum:  

A falu közepén egy 1920-ban épült hagyományos kontyolt nyeregtetős palóc házban találjuk. A 

múzeumban az egykori népi bútorokkal, eszközökkel mutatják be az egykori népi kultúrát. 



 

74 
 

Főkötő kiállítás: 

Egy gyönyörűen felújított palócházban, csak egyetlen palóc ruhadarab, a főkötő 40 féle változatában 

lehet gyönyörködni. A környező 20 településről gyűjtötték össze a színes, gazdagon díszített főkötőket, 

amelyből már a tapasztalt szem rögtön sok mindenre fényt tud deríteni a viselője koráról, családi 

állapotáról, de akár még a társadalmi hovatartozásáról is. 

 

Szécsény környékén jól megközelíthető még Kishartyán, Nagylóc is, mely települések leírása a 

tematikus útvonalak között megtalálható. 

 

Hollókő és környéke 
 

Útvonal: Hollókő (Ófalu, Hollókői vár) – Felsőtold (Harangtorony, Sors keze kilátó)– Kutasó (zsákfalu, 

csend, palóc kemence)– Herencsény (római katolikus templom, Palócok vigyázó keresztje, Lisznyay 

kúria, török templom) – Cserhátsurány (Jánossy kastély hagymasisakos, Szent István király templom) 

– Terény (mozgó harangláb, Hunnia csipkemúzeum) – Szanda (Szandavár, várhegyi geológiai 

tanösvény) 



 

75 
 

Felsőtold 
Az apró település, ahol alig többen, mint 100-an élnek a Zsunyi 

patak mentén helyezkedik el, a Kelet-Cserhát Tájvédelmi körzet 

határán, Hollókőtől mindössze néhány kilométerre. 

Alsó- és Felsőtold valaha egy helyiség volt és Told néven találjuk 

meg egy 1265-ös oklevélben, mint a Toldi család tulajdona. 

A török időkben a falu teljesen elnéptelenedett, majd csak a 

XVIII. században települ újra. 

Alsó- és Felsőtold 1990. október 12-én lett két különálló 

település. 

Látnivalói: 

Harangtorony: 

Felsőtold érdekessége, hogy sohasem volt temploma, ezzel 

szemben egy út menti haranglábat ma is láthatunk, amely a 

XVIII. században épülhetett. 

 

Kéz-kilátó: 

Felsőtold és Hollókő között félúton a kék jelzést követve bukkanunk rá az egyedülálló alkotásra. 
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A vidék meseszép és igazán szerencsésnek, Isten kegyeltjének érezhetjük magunkat, ha innen 

széttekintünk. Béke, csend és nyugalom vesz körbe minket. A kilátó alatti völgyben Farkaskút-völgyben, 

most is épülő rönkházakat és jurtákat találunk. A tulajdonos a sorsnak köszönhetően jutott a 

területhez, ezért gyönyörködve a tájban valami maradandót szeretett volna alkotni. Igy jött az ötlet, 

hogy megalkotják a Sors 

Kezét, amihez a 

megvalósítást 

Csíkszentmihályi Benjaminra 

bízták. 2020-ra készült el a 

lábon száradt akácból a Sors 

keze, ami egyszerre kilátó és 

műalkotás, mindenesetre 

gyönyörű és egyedi 

színfoltja egész hazánknak. 

A kilátót már Felsőtoldról is 

észre lehet venni és bár elég 

távolinak tűnik, azért bátran 

nekirugaszkodhatunk a 

meghódításának.  

 

Kutasó 
Ha csendre és nyugalomra vágyunk, akkor irány Kutasó. Az apró falu rendezett portái, csendes 

madárfüttyös házai, nyugalmat árasztva szunyókálnak a Cserhát domborulatai között. 

Már a VIII. században is lakott település volt, erre bizonyíték, hogy 1960-as években folytatott ásatás 
során szkíta eszközöket találtak itt, amit ma a szécsényi Kubinyi Ferenc Múzeumban lehet 
megtekinteni. 

Egy 1265-ben kelt oklevélben említik először a falut, akkor még "Cascov", illetve egy 1327-es 
dokumentumban "terra Kutasow" néven, később, a XV-XVI. században "Gutas" alakban találkozhatunk 
a nevével.  

A terület volt Báthory István és Werbőczy István birtoka is. A török dúlás nem kímélte a falut sem, 
elpusztult, lakói menekültek. A XVII. század végén települtek be felvidéki tótok, amit ma is nyomon 
követhetünk a környék szlovák földrajzi neveiből pl. Kopanica, Dolina, Hrastya. 

A falut érinti a kék túra útvonala és több érdekes látnivaló is felkereshető innen gyalogosan pl. Bujáki 
várrom, Szanda vár romjai. 

Látnivalói: 
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Evangélikus templom: 

A falu központjában áll, a XX. században épült templom. 

Palóc kemence: 

A főtér parkjában leljük meg a hagyományos stílusban épült 
kemencét.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herencsény 
A falu Cserhátszentiván és Cserhátsurány között található, a Fekete-víz patak völgyében.  

Az Árpád-korban a területen 3 falu volt, Herencsény, Haraszti, Liszkó. Haraszti Herencsény egyik 

falurésze lett, míg Liszkó 1970-es évektől elnéptelenedett. 

1423-as egyházi oklevél szerint a terület az esztergomi érsekség birtoka volt. Később több család is 

magáénak tudhatta a területet, akik mind kisebb-nagyobb településeket hoztak létre a környéken. 

A lakók jobbágyok voltak, földműveléssel, szőlőtermesztéssel, sertéstenyésztéssel foglalkoztak.  A 

jobbágyfelszabadítás után a földeket felaprózták és jónéhányan már nem tudtak megélni a 

földművelésből, így napszámosnak vagy cselédnek szegődtek. 

1860-tól a bánya megnyitásától pedig a bányákban dolgoztak. 

Látnivalók: 

Lisznyay kúria:  
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Ma a Polgármesteri hivatal működik benne. Egykor ebben a házban született Lisznyay Damó Kálmán 

költő (1823-1863), aki a XIX. század kedvelt, népies hangvételű verseket írt. 

Palócok vigyázó keresztje: 

Cserhátsurány felől érkezve a faluba, feltűnik egy fehér kereszt a hegyoldalon és vigyázóan szemmel 

tartja az oda érkezőket. A Gyürki-hegyen 2005. szeptembere óta áll a palócok összetartozását 

szimbolizáló 12 méteres 

kereszt, amelyhez minden 

nyáron felzarándokolnak a 

környék palócai. 

A kereszt tövében egy 

barlangkápolna is várja a 

zarándokokat. 

 

Török templom: 

A település észak-nyugati 

részén egy domboldalon áll az 

egykori Harasztipusztához 

tartozó templom. Az épületet 

Török templomnak is nevezik. XIV. században épült a gótikus stílusú, egyhajós, torony nélküli templom, 

amit 1854-től 1990-ig magtárnak használtak. Jelenleg szabadon látogatható és a belsejében 

megcsodálható az egykori boltíves diadalíve. A templomnak zseniális az akusztikája, érdemes 

kipróbálni egy dal erejéig. 
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Római katolikus templom: 

A temetőben találjuk 

egy kis domboldalon 

az egykori 

körtemplomot, amely 

a XIII. században 

épült, amelyet a XIV. 

században nyugati 

irányba kibővítettek. 

A tornyát pedig 1852-

es bővítésnél kapta. 
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Cserhátsurány 
A Fekete-víz patak völgyében fekszik, Herencsény és Cserháthaláp között. A csendes kis falu első írásos 

említése 1138-ból származik Villa Surány néven. Eredetileg a Csór nemzetség birtoka volt, később 

Rozgonyiak, Liszkóiak majd a Surányi családoknak voltak jelentősebb birtokai errefelé.  

Szandavár elfoglalása után török hűbérbirtokká lett és el is néptelenedett.  

1726-tól a szandai Sréter család birtokolja a területet, akik szláv ajkúakkal újratelepítik a területet. 

Látnivalók: 

Jánossy kastély 

1602-ben épült kastély egy korábban itt álló erőd helyére építették. A kontyolt tetős földszintes épület 

sarkainál 4 hagymasisakos tornyot láthatunk. A XVII. században két hétszögletű őrtoronnyal bővítették, 

amely a török idők minaretjeihez hasonlít. Ez a megye legrégebbi kastélya. 

Az épület 1945-ig a Jánossy család birtoka volt. Ma magántulajdon, látogatása nem lehetséges. 

 

Szent István király templom 

A falu fölé magasodik a gótikus stílusban 1344-ben épült templom. Egykor Csór Tamás királyi 

főajtónálló tulajdonában volt Cserhátsurány, az ő kezdeményezésére épült a templom. A templom 

különlegessége az 5 szintes 8 szögletű tornya, amelyről a legenda úgy tartja, hogy a török időkben 

imahelyként funkcionált. 
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Terény 
A közel 500 fős lakosú Terényt nyugodtan nevezhetjük a Cserhát egyik idegenforgalmi központjának is. 

A falu a Szanda patak völgyében terül el és igazán élő hagyományokat fedezhetünk fel a több mint 100 

védett palócház között sétálva.  

A település már az Árpádkorban is lakott volt, első említése oklevélben 1274-ben történt, később városi 

jogokat kapott. 

A következő századokban sok-sok birtokosa volt a területnek. A török idők ezt a települést sem 

kímélték, a lakosság elmenekült, így a falu újranépesítése az 1700-as években a Felvidéki szlovákokkal 

történt meg. 

Látnivalók: 
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Mozgó harangláb:  

Bárka formájú, mozgó haranglábat 1999-ben szentelték fel. 

Európában is egyedülálló építmény, a szlovák-magyar nép 

barátságát szimbolizálja és a falu szlovák testvérközségében is 

hasonló építményt áll. 

 

Istállógaléria és akol 

2002-ben avatták fel a szoborparkot, ahol szabadon 

körbesétálhatunk és itt találjuk többek között Csemniczky 

Zoltán Hírhozó című hat méter magas szobrát, amely a 

trombitáló Nikét ábrázolja. De a csodaszarvast is 

megcsodálhatjuk több más alkotás mellett még. 

 

 

Hunnia Csipkemúzeum: 

Csodásan felújított régi 

palóc házban találjuk a 

múzeumot, ahol magyar 

népművészeti 

motívumokban 

gyönyörködhetünk 

csipkemintaként. 

A múzeum kertjében egy 

kedvesen berendezett 

kávézóban is 

megpihenhetünk. 

A napi programba bevehető 

még Szanda meglátogatása is, ismertetőjét a Várak a Cserhátban című tematikus útvonalban lehet 

megtalálni. 

A Cserhát lábánál 
 

Útvonal:  

1. napi útvonal Szirák és környéke Szirák (Teleky-Degenfeld kastély) – Bér (Nagy-hegy 

andezitömlés) – Buják (Bujáki vár, Glatz Oszkár kiállítás, Kálvária) – Ecseg (Ilonavár) 

 

2. napi útvonal: Szentkút (zarándokközpont, remetebarlangok, Szent László forrás)- 

Sámsonháza (geológiai tanösvény, Fejérkő vára) – Nagybárkány (Szent Márton 

templom) 
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Szirák: 
Nógrád megyében, Budapesttől 60 km-re északkeletre található, a Bér patak völgyében megbúvó 

kistelepülés. Már az ősidőktől kezdve lakott település, amelyet jól bizonyít, hogy 1894-ben egy 69 sírból 

álló szarmata temetőre bukkantak. A községgel kapcsolatos első írásos anyag 1219-ből való, amely 

szerint a Szent János lovagrendnek volt itt rendháza.  

A falu a török hódoltság idején elnéptelenedett. 1692-ben a falu Róth János birtokába került, aki 25 tót 

családot telepít be a Felvidékről.   

Roth Tamás lánya, Johanna feleségül megy 1761-ben gróf Teleki Józsefhez, így ez a nagyhírű, grófi 

család több híres sarja is itt születik és nevelkedik.  

Látnivalók: 

Sziráki kastély: 

Szirák legpompásabb épülete a Róth-Teleki-Dégenfeld kastély (Sziráki kastély), amelyet 1690-ben 

építettek barokk stílusban. Később Róth Tamás és felesége Wattay Borbála bővítették és újították fel, 

ennek nyomát 

láthatjuk a bejárat 

fölötti 

szemöldökdíszen, 

amin latinul a nevük áll 

és az építkezés 

befejezésének dátuma 

1748. 

Később a kastély 

házasság révén a 

Degenfeld grófok 

birtokába került, akik 

1944-ig tartózkodtak 

az épületben. 

Sajnálatos módon az 

oroszok itt 

tartózkodásának 

idején katonai 

kórházként funkcionált, kidobálták az értékes bútorokat és felgyújtották a 4000 db-os könyvtárával 

együtt, a díszteremben pedig lovakat tartottak. A II. világháború után a kastély gazdátlanná vált és 

rohamos pusztulásnak indult. 

1977-ben írtak ki egy pályázatot a felújítására, amelyet az Országos Kőolajipari Tröszt nyert el. A 

renoválásra 170 millió Ft-ot költöttek, érdekesség, hogy a freskókról a meszet több mázsa kenyérbéllel 

távolították el. 

Ma az épület 4 csillagos wellness kastélyszállóként üzemel, impozáns épülete alkalmas rendezvények, 

esküvők megtartására.  
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Evangélikus templom: 

Szirák másik meghatározó épülete 

az 1782-88 között épült 

Evangélikus temploma, Jung 

József pesti építészmester 

közreműködésével. Érdekessége, 

hogy a helyén valaha kolostor és 

imaház állt, amelyet leromboltak. 

Az egykori kolostor egyetlen 

maradványát, egy faragott 

emberfejet ábrázoló 

domborművet beépítették a 

templom külső falába és onnan 

szemléli az idő múlását. 

A templom 1832-ben annyira leégett, hogy még a harangok 

is megolvadtak. Ezután készült el a ma is használt 

legöregebbnek számító harang. 

 

Teleki sírbolt: 

A templom ma is használt sírkertjébe találjuk a barokk stílusú, boltíves megjelenésű Teleki-sírboltot, 

amelyet 1784-ben Wattay Borbála halálakor építettek. Itt temették el Teleki Józsefet, aki a Magyar 

Tudományos Akadémia egyik alapítója, valamint gróf Teleki Lászlót reformkori írót, politikust. 

Úgy hírlik az 1950-es években a sírboltot feldúlták és a hozzátartozók eltávolították a maradványokat 

innen. 

 

 

Nagybárkány 
Nógrád megyében, Sámsonháza után található 700 fős falu. A falu már az Árpád korban is lakott volt, 

első okleveles említése 1265-ben, mint a Rátót nemzetségbeliek adománybirtokaként történik. 

Látnivalók: 
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Szent Márton templom 

A falunak már 1460-ban volt temploma, bent a falu 

közepén. De egy 1870-ben a hegyről lezúduló víz romba 

döntötte. Ezután 1883-ban kezdték a falu legmagasabb 

pontján megépíteni a jelenlegi templomot neoromán 

stílusban. A templom oltárképe Szent Mártont ábrázolja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falu feletti kilátás: 

Ha már elsétáltunk a templomot megnézni, akkor kövessük a kék jelzést tovább fel a domb teteje felé, 

mert pazar kilátás nyílik visszatekintve a falura, a fenyőfák árnyékában megbújó templomra, a 

környező hegyekre. Mindenképp megéri felkapaszkodni idáig.  

A falun áthalad az országos kék túra útvonala. 

 

Ezen települések meglátogatását össze lehet kötni Bér, Buják, Sámsonháza, Ecseg felfedezésével is. 
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Felhasznált irodalom 
 

Hollókő és a Palóc vidék - Vendégváró útikönyvek 

Ipolytarnóctól a Long-Erdőig Bábakalács füzetek 

Hollókőtől a Bodrogzugig Bábakalács füzetek 

Pálos Frigyes – A tereskei templom Aszód 2000. 

Vártúrák kalauza Észak-magyarországi, alföldi várak és vártúra-útvonalak Sport, Budapest 1969 

Látnivalók Magyarországon Vendégváró útikönyvek Well-Press Kiadó – Miskolc, 2008. 

Magyarországi kirándulások, Sport Budapest 1981. 

http://zoldut.cserhatnaturpark.hu/telepulesek.php 
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