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Salgótarjántól északnyugatra húzódnak
a Karancs-hegység vonulatai. Központi
gerincét a magyar-szlovák államhatár
vágja ketté a trianoni diktátum óta – ki-
véve az 1938-1945 közötti idõszakot – s
az õsi legenda szerint a 684 méter magas
Kápolna-hegyen pihent meg
a vesztes muhi csata után me-
nekülõ IV. Béla király. Ekkor
tett fogadalmat arra is, hogy
kápolnát emeltet a csúcsra, ha
túléli a vérzivataros idõket.
Erre, sõt, a menekülés útvo-
nalára sincs ugyan írásos bi-
zonyíték, de az tény, hogy az
uralkodó és a maradék kíséret
vezetõje a Bükk keleti részé-
nek birtokosa, Ákos-nembeli
Ernye ispán volt. Az õ földje
valahol Muhi felett kezdõdött,
s joggal feltételezhetjük, hogy
a saját erdeinek rejtett ösvé-
nyeit jól ismerte, s onnan
elvezethette urát a Medves-vi-
déken át a Karancsig. Emellett
több olyan monda is megma-
radt a környékbeli palóc nép
emlékezetében, ami a király
itteni tartózkodására utal, te-
hát ezek a bizonyíthatatlan
adatok is valamiféle valóság-
alapot feltételeznek. Aztán a
Karancs-völgyi legendárium
azt is tudni véli ám, hogy ami-
kor IV. Béla leánya, a késõbb
a szentek sorába emelt Margit
királyleány egy másik hegy-
csúcson építtetni kezdte apja fogadal-
mára emlékezve a kápolnát, éjjelente
angyalok hordták el a köveket a mai he-
lyükre, úgyhogy végül csak oda kellett
azt építeni, ahová túlvilági hatalmak ki-
jelölték. Ennyit a legendákról és a mesék-
rõl. Az már tény, hogy a Karancs-hegy-
ség Kápolna-hegy nevû csúcsán álló
Szent Margit-kápolna valóban XIII. szá-
zadi alapokon áll, a helyet pedig valami-
féle megfoghatatlan misztérium lengi
körül: közel van itt az Úr. Ebben is lehet
igazság, mert annak ellenére, hogy a ká-
polna nyitott, sem rongálás, sem lopás
nem történt még itt.

Szent Péter és Pál napja táján, aho-
gyan a hét vége legközelebb esik, rend-
szeresen tartanak búcsút a Karancs-he-
gyen, a Szent Margit-kápolnánál – idén
ez július 1-re esett. Ez évben legalább öt-
százan jöttek össze néhány napja a kegy-
helyen, zömük persze a hegység körül
húzódó településekrõl. A páratlan termé-

szeti környezetben és hazai viszonyok
között azért tekintélyes tengerszint feletti
magasságban fekvõ kegyhelyen ekkor
szentelte fel dr. Beer Miklós váci megyés-
püspök az Ipoly Erdõ Zrt. salgótarjáni er-
dészete által építtetett fa haranglábat.

Az Ipoly Erdõ Zrt. salgótarjáni erdé-
szete a csaknem két hónapig tartó elõ-
készületek során kitisztíttatta a Kápol-
na-hegyre vezetõ túraösvényt, tetõt ka-
pott a félúton lévõ kis esõbeálló faház,
illetve felújították a meredek csapás
mellett lévõ forrásokat is. Ezzel együtt a
kápolna környezetét is rendbe tették
közjóléti feladataik részeként, új pado-
kat helyeztek el a kegyhelyen és alapot
is építettek a haranglábnak. A salgótar-
jáni erdészet szervezésében arra is gon-
dot fordítottak, hogy a nehezen mozgó,
idõs emberek alkalmas jármûvel köze-
líthessék meg a kegyhelyet.

A szentmise elõtt Morgenstern Fe-
renc, Karancslapujtõ polgármestere kö-
szöntötte a jelenlévõket, kiemelve, hogy
bár a Kápolna-hegy községe közigazga-
tási területére esik de magáénak érezhe-
ti valamennyi település Somoskõújfalu-
tól Ipolytarnócig, a határ magyar és szlo-
vákiai oldalán egyaránt. Köszöntötte, va-

lamennyi jelenlévõt, majd köszönetet
mondott mindazoknak, akik tettek a
Szent Margit-kápolna megújulásáért, s
külön is megköszönte az Ipoly Erdõ Zrt.
salgótarjáni erdészetvezetõjének, Lévár-
di Györgynek a közremûködést, a cég ál-

tal adományozott szép új ha-
ranglábat és a padokat, a kör-
nyezet, valamint az ide vezetõ
túraút rendbetételét.

Beszéde után Gubola Ist-
ván, a Nógrád megyei Termé-
szetbarát Szövetség elnöke
tartott rövid ismertetõt a Ka-
rancs-hegységrõl. A természe-
ti értékek mellett megemlítet-
te a kápolna alatti szerény lak
remetéit is, majd Szõllõs Gé-
za, a Karancs Kápolnáért Ala-
pítvány elnöke adott tájékoz-
tatást a kegyhely 17 évvel
ezelõtti és ez évi megújulásá-
ról. Amint elmondta, a búcsú-
járást egy idõben nem nézték
jó szemmel a hatóságok a ha-
tár közelsége miatt, s emiatt
igen elhanyagolt volt egy idõ-
ben. Az összefogásnak kö-
szönhetõen nemcsak új ha-
rangláb került ide, hanem kí-
vül-belül  megújult a XIII. szá-
zadi alapokon álló épület is.

Ezután ünnepi szentmise
következett, amelyet dr. Beer
Miklós váci megyéspüspök
koncelebrált Szász Gyula ka-
rancskeszi plébános közre-

mûködésével. A fõpap elõször az új ha-
ranglábat szentelte fel, majd a kápolnát,
végül magát a Kápolna-hegyet is. Amint
a püspök atya szentbeszédében el-
mondta: a Karancs-hegyre szándéka sze-
rint a jövõben is ellátogat Szent Péter és
Pál-nap táján, mert nagyra tartja azt az
összefogást, amivel a búcsújáróhely meg-
újult és -szépült. Ugyancsak a legfonto-
sabb dolgok között említette, hogy a
megbékélés és a magyarok közötti ellen-
tétek felszámolása vihetné elõbbre az or-
szág ügyeit.

A szentmise körmenettel, valamint a
magyar és a székely Himnusz hangjai-
val ért véget – utóbbi egy sora – ne
hagyj elveszni Istenünk – szinte egybe-
csengett a püspök atya gondolataival.

Az ünnepség vendéglátással ért vé-
get, amelyet az Ipoly Erdõ Zrt. salgótar-
jáni erdészete rendezett.
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Haranglábat ajándékozott az erdészet


