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SZOKOLYÁRÓL* 

Szokolya a Börzsöny egyik legrégibb magyar faluja. Neve szláv 
eredetű, sólymot jelent. Egy Sokol nevű birtokosról nevezték el. Az 
első lakosokat Hunt vezér telepítette itt le. Királyok kedvenc vadász-
területe volt nagyvadban bővelkedő erdős vidéke. A falu neve egy-
ben utal arra, hogy a honfoglalás korában ott és a környező települé-
seken az udvart és a gyepűvédőket kiszolgáló népek – kovácsok, 
fegyverkészítők, halászok, vadászok, solymászok – laktak, ahogy Szo-
kolya mellett Csitár, Halászi, Lóc, Agárd, Vizslás helynevei is mutat-
ják- 

A község első, írásban fellelhető említései: Sokol, Zokol, Zakola, 
Zakalya, Zakolya, Zokolya. A korai árpádkori települések közé tar-
tozik, Kurszán vezér solymászata volt a jelenlegi Királyréten. Első, 
oklevél szerinti említése: 1186. A Salgó várhoz tartozó Szokolya 
földesura 1394-ben Széchenyi Kónya fia Simon volt, s tőle örököl-
ték gyermekei, Széchenyi Miklós és Dorottya. 

A XV. században többször említik várhelyként. A király hamis 
pénzverés miatt ítélte el Széchenyi (Salgói) Miklóst, akinek halála 
után a király Losonczy Bánnfy Lászlónak adta a falut, majd 1435-
ben visszacserélte. Zsigmond király 1437-ben zálogba adta Szokolyát 
Lévai Cseh Péternek, aki a lévai várhoz csatolta. 1553-ban kihalt a 
Lévai család, s ezután az uradalom tartozékaként Dobó Istváné, 
Kolonich Sidfridé, 1640-től gróf Csáki László országbíróé lett. 

Szokolya legkorábbi ismert, Szent Györgyöt ábrázoló pecsétjét 
1508-ban vésték. Szapolyai János a XVI. század első felében a pálo-
soknak itt kolostort emeltetett a mai község közelében, romjai még 
fellelhetők. A pálosok falubéli temploma a XVI. század második 
                                                      
* Az ismertető elkészítéséhez az alábbi forrásokat használtam: 
Börzsöny, Cserhát útikalauz. Szerk.: Szathmári Tamás. Sport, Budapest, 1982. 95., 114-
115., 181. p. és www.szokolya.hu/kozsegunk/tortenet 
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felétől a reformátusoké lett. Tornyának támpillérei és első emeleti 
ablaknyílásai híven őrzik a középkori formákat. A templom hajóját a 
XIX. században építették a toronyhoz. 

A reformáció hamar elérte a vidéket és erős hatású volt. Erről pa-
naszkodott a nógrádi főesperesség, amikor megállapította, hogy a 
váci püspökség területén számos község – Szokolya mellett Rád, 
Kosd, Nőtincs, Verőce, Diósjenő, Rétság –, sőt maga Vác lakossá-
gának nagy része az új valláshoz, a kálvinizmushoz csatlakozott. A 
falu 1562 körül tért át a református vallásra. A XVIII. század elején 
Jánoky Zsigmondé, majd 1715-ben az Esterházyaké lett, 1868-ig. A 
Rákóczi-szabadságharcban részt vett a szokolyai lelkész két fia is, 
Mányoki Ádám és Sámuel. 1715-ben 65, 1720-ban 32 lakost írtak 
össze. 

Mányoki Ádám (Szokolya, 1673. – Drezda, 1757. augusztus 6.) a 
barokk kimagasló magyar portréfestője volt, híres alkotása II. Rákó-
czi Ferenc portréja. A XVIII. századi oromzatos homlokzatú refor-
mátus parókia falán emléktábla hirdeti, hogy ott született Mányoki 
János lelkész fia, Ádám, aki II. Rákóczi Ferenc, később a szász király 
udvari festője volt. Mellszobrát, Mikus Sándor alkotását 1976-ban 
avatták fel. Mányoki Ádám és a falu másik, neves festőművész szü-
lötte, Viski János (1891-1985) emlékszobája a Fő u. 56. alatt találha-
tó. 

A szokolyahutai vasbánya megnyitására Kollbacher Lampert Má-
tyás kamarai tanácsos kapott engedélyt 1700-ban, de csak 1714-ben 
kezdték meg a termelést. A kohót és a vashámort Esterházy Antal 
indította be 1777-ben a Szent-Miklós és Szent István bányákban. 
1792-ig működött. Később a hámort fafűrészelésre használták. 
1803-ban több német család telepedett le (Jánospusztán). 1892-től a 
birtok a porosz gróf Sierstorpff Henriké lett, aki a faszállításhoz 
keskenynyomtávú vasutat épített 1893-ban. 1917-től a kőbányászat-
tal és fakitermeléssel foglalkozó Jánospusztai, majd Királyréti Urada-
lom és Ipartelepek Rt. lett a legnagyobb birtokos, mely a helybéliek 
többségének munkalehetőséget adott. 1941-ben csődbe ment. Ma is 
működik a bajdázói kőbánya. 1911-re befejeződött a Vác-Balassa-
gyarmat vasút építése. 


