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A 320 éves Szent Mihály-lélekharang

Kiegészítés
A veszprémi Szent Mihály-bazilika

Szentháromság nevű harangja
című felterjesztéshez (2014. szept. 17.)

FÖLDESI FERENC

AMIKOR A VESZPRÉMI BAZILIKA SZENTHÁROMSÁG HARANG-
JÁRÓL elkészítettem a települési értéktárba történő felterjesztésemet, a bazilika
valamikori harangjai felsorolásánál a legrégebbi haranghoz csak azt tudtam írni:
ismeretlen helyen. A felterjesztésben sem írtam róla többet, mint amit egy Veszprémi
Hírlap 1901. december 15. számában Strausz Antal kanonok felsorolásában is olvas-
ható: A kis lélekharang sz[ent]. Mihály harangja, rajta a főangyal csinosan készített
dombormű képe; az alsó részén pedig ezen körirat olvasható: Medardus Reig in
Graz hat mich gosen ano 1696.” Vagyis: Medardus Reig öntött engem Grazban
1696.

Medardus Reig születési ideje nem ismert, ágyú- és harangöntőként dolgozott
Grazban, majd 1681–1697 között a mai Németország területén, több városban. Ez
utóbbi volt a legtermékenyebb időszaka. 2014-ben a grazi kálvária templom restau-
rálásakor fedezték fel Reig által öntött legrégebbi bronz harangot, amit 1675-ben
készített. De ő öntötte 1685-ben Grazban, a Karmeliták terén látható csavart bronz
Szentháromság-szobor oszlopát is. E városban halt meg 1697. december 24-én.

Gróf Széchényi Pál veszprémi püspök (1687. április 26-tól 1710-ig), 1696-ban –
vagyis a Szent Mihály-lélekharang öntési évében – veszi át a kalocsai érsekség veze-
tését is. 1704. január 2-án a bécsi udvar őt bízta meg, hogy tárgyaljon II. Rákóczi
Ferenccel és közvetítsen a császár és a kurucok közt. Sopronban halt meg 1710.
május 22-én. Halála után Bánfalván temették el, ahonnan 1811-ben átvitték a nagy-
cenki családi sírboltba.

Ismert, hogy a veszprémi székesegyházat többször lerombolták, harangjait beol-
vasztották, erről Ádám Iván veszprémi kanonok írt cikksorozatot a Veszprémi
Hírlap 1907–1912. évi lapszámaiban, munkája önálló kötetként is megjelent (lásd:
Ádám Iván: A veszprémi Székesegyház, Veszprém 1912.). 
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Az első, majd a második világháború
feneketlen anyagigénye elnyelte a bazi-
lika régi harangjait. Szerencsére a legré-
gebbi, a Szent Mihály-lélekharang és a
Szentháromság-harang – amely Ma-
gyarország legidősebb 20 mázsa feletti
harangja – megmaradt.

Amikor a Szent Mihály lélekharang
eredeti szolgálati helyén függött, nem
volt egyedül. Ádám Iván írja a már emlí-
tett cikksorozatában: „Október 23-án
szedtük le a barokk szentély kis tornyát,
két kicsike régi harangjával. A harang-
lábakon ezt a felírást találtuk: ’Paur
Ferenc ács csinálta (reparálta) 1867.
augusztus 19-ikén. 102 éves volt a
harangláb.’ – Ezek szerint a bazilika
tetőzetét és a kis tornyot 1765-ben csi-
nálták.” A bazilika átépítése előtt a szen-
tély feletti kis huszártoronyban egy

1711-ben készített harang társaságában volt. Ez utóbbi 80 kg-os volt, hollétéről
továbbra sincs tudomásom. A 60 kg-os Szent Mihály-lélekharang – melynek azono-
sításában segített az Érseki Levéltár egyik munkatársa – azonban jelenleg az Érseki
Palota jobboldali földszinti folyosójának végén függ.

Születésekor még zajlott a törökök kiűzésére indított háború, túlélte 1704-ben
Heister generális veszprémi dúlását, megmenekült a háborúk mohóságától. Ugyan
1910-től már nem az eredeti helyén siratja a holtakat, de ma is eredeti szépségében
csodálhatjuk.
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