
Kovács József

FA HARANGLÁBAK 
ÉS HARANGTORNYOK
Előző számunkban a szerző tanulmányának rövidített, álta
lános bevezetőjét közöltük; a továbbiakban folytatásokban 
sor kerül az egyes csoportokba sorolt emlékek részletes is
mertetésére.

A táblázatok felépítmény, megjelenési forma és kiegé
szítő jellemzők szerint foglalják össze az egyes szerkezeti 
egységekhez tartozó változatokat. A felső sorokban lévő be
tűk a különálló csoportokat jelzik; a téglalap alatti számok 
az adott csoportba tartozó emlékek mennyiségét mutatják.

Egyoszlopos, ágas haranglábak, harangágasok
Az egyoszlopos haranglábak közöl mára csak a földbe 

ásott változat példái maradtak fenn. Valaha léteztek talpas 
megoldásúak is, de ezekről már csak elődeink feljegyzései, 
vázlatai tájékoztatnak.

Az ágasfás -  egyes helyeken villás, máshol jármos -  
haranglábak közül a legtöbb egymagában áll; nyitott, szak
nyelven vázas kialakítású. Szoknyás ma már sajnos csak 
egyetlenegy létezik: Vas megyében, a szlovén határ melletti 
Kercaszomoron.

A múltban gyakori volt az élő fának ágas harangláb
ként történő felhasználása. Ezekre természetesen csak ki
sebb harangok, inkább kolompok, csengettyűk kerültek. Szi
kalom (Heves megye) kálváriadombján egy ilyen élő ágas
fás harangláb még képviseli ősibb elődeit.

Egyoszlopos haranglábak meglévő és valamikor létezőnek feltételezett vál
tozatai és az álló haranglábak egyes csoportjaiba tartozó emlékek topográ
fiai jegyzéke

a  J Antal szállás 
Csesznek 
Csöde 
GáJosía
Kernen esmagosi
Mezőtúr
Ópusztaszer (2)
Salgótarján
Somogymeggyes
Szakmar-Gombolyag
Szenna
Hegyháfcszentpéter
Szombathely
Uszögpuszta
Zsibót
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c.! Csikcria 
Damak 
Eger
[Fiilekpűspöki j 
Gyöngyfa 
Kisfoktő 
[Ózd in]
Szakmar-Részte lek 
Zagyvarónatelep

d./ Nagyhegyes 
Tikos

e./ [Bo dó hegy] 
Daraboshegy 
Mátraalmás 
Somogy apáti 
Sóskút

fJ Széptölgyes
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g J  (Lenti) i./ [Csíkmenaságj 
Kercaszümor

Cső de (Zala)
A hatalmas harangláb a 

zalaegerszegi falumúzeumban 
található. 1976-ban (a csoport)

Szihalom (Heves), 
gyökeres élőfából kialakított, 
egyoszlopos, ágas harangláb 

1978-ban (b csoport)

Zsibóí (Baranya), 
szőlőhegyi, egyoszlopos, 
ágas, beásott harangláb 

1976-ban (a csoport)

Szakmar-Gombolyag (Bács-Kiskun) 
egyoszlopos, ágas, beásott 

harangláb 1974-ben 
(a csoport)

Széptölgyes (To ina) Darab oshegy (Vas)
egyoszlopos, ágas, beásott, egyoszlopos, ágas, beásott,

gyámmal és rövid lengőtámaszokkaí sarokirányú magas támaszokkal
megerősített harangláb 1957-ben megerősített harangláb 1986-ben

(f  csoport)_______________________________ {készült 1 S65-ben, f  csoport)

Kercaszomor (Vas) 
hazánk egyetlen egyoszlopos, 

boronafalas, zártszoknyás 
haranglábja 1978-ban 

(készült 1877-ben, i csoport)
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Kétoszlopos haranglábak
A kétoszlopos haranglábak száma, szerkezeti és formai 

variációi jóval meghaladják az egyoszlopos típuséit.
Kedveltebb volt ez a megoldás, mert az előbbinél jóval 

stabilabb, méreteiben is túlnőhet azokon, és sok esetben két 
nagyobb méretű harangot is képes megtartani. Módosabb, 
nagyobb közösségek igényeinek inkább megfelel. A sűrűbb 
előfordulást az is indokolja, hogy ágas helyett egyenes osz
lopok, keményfa helyett fenyő is felhasználható volt.

A kétoszlopos haranglábak két fo csoportja a beásottak 
és a talpasak. A földbe döngöltek további két csoportba ren
dezhetők- A többség a vázas formát mutatja. Ezek összes 
tartószerkezete jól látható. Vannak közöttük erősítés nélkü
liek, amelyek Önmagukban megállnak, és vannak gyámmal, 
lengő- és oldaltámaszokkal, sőt kettőzött támasszal és ve
gyes erősítésekkel is ellátottak. Különleges érdekességként 
ebbe a csoportba sorolhatók a kötényes haranglábak is. A 
másik, lényegesen szerényebb számú csoportot a szoknyás

építmények képezik. Többségük minden oldalról zárt; ezek 
a házas kialakításúak. Valaha létezett támasztetős, vagy 
másként mélyszoknyás; létezik oldalszoknyás, négyzetes 
szoknyás, és volt téglalap alakú, hosszúszoknyás változat is.

A kétoszlopos, talpgerendákra állított haranglábaink is 
vázas vagy szoknyás kialakításúak.

A számban és formailag leggazdagabb csoport a ha
gyományos, szoknyás kialakítású; ezek kizárólag a nyugat
dunántúli táj szülöttei.

A harang feletti tető általában négyszögű. Legtöbbször 
négyzetes, ritkábban sokszögű ereszvonalú, gúla-formájú, 
néha barokkos motívumokkal mozgalmasabbá alakított. 
Nyeregtetős süvegű kevés van; kontyolt tetőt alig találni. A 
tető burkolata ma már igen sokféle, csak egy helyen van ha
gyományos fazsindely; akad deszkázás, kátránypapír, cse
rép, műpala, s a legtöbb esetben bádog. A tetőcsúcsok val
lási szimbólumai igen sokfelé hiányoznak már.

Kétoszlopos haranglábak meglévő és valamikor létezőnek feltételezett vál
tozatai, és az álló haranglábak egyes csoportjaiba tartozó emlékek topográ

fiai jegyzéke
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a./ Kisszállás 
Opusztaszer 
Susa

b J  Kisapostag
(Vásátosdombó)

c ./ Balf 
Borgáta 
Komlödtótfalu 
Szárazberencs 
Tés

AJ Bagód 
Bugac 
Csögk 
Karcag 
Kisrécse 
Magyarföld 
Mezőm egye r 
Nyirábrány 
Pusztaberki 
Szárazzsadány 
Szolnok 
Tanakajd 
Visegrád 
Zalabaksa

c./ Bajcsa 
Csengcr 
Felsörajk 
Jásd 
Mesteri Zalalövő-Kisfcmekág

Szárazhercnc (Borsod- Ab aúj- 
Zcmplcn) kétoszlopos, beásott, 

gyámolított harangláb, 1975 (ké
szült IS83-ban, c. csoport)

Bagód (Zala) kétoszlopos^ 
beásott, hagyományos harangláb 
magas lengőtámaszokkal, 1993. 

(d. csoport)

Petrivcntc (Zala) kétoszlopos, 
beásott, támasztetős, zártházas 
harangláb 1974 (készült 1870 

körül, i, csoport)

Hottó (Zala) kétoszlopos, 
talpgerendás, vázas, nyitott 
harangláb lengő- és oldaJtá- 
masszal, 1975 (p. csoport)

Ritkaháza (Vas) kétoszlopos, beásott, 
szoknyás, vázas harangláb, 1994 (készült 1820 

körül, í. csoport)

Máriaújfalu (Vas) kétoszlopos, talpas, 
támasztetSs, oldalt nyitott harangláb, 1975 

(r. csoport)

Rustány (Zala) kétoszlopos, beásott, 
zártszoknyás, műemlékjellcgü harangláb, 

1978 (in. csoport)
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Mikekarácsonyfa (Zala) kétoszlopos, 
talpgerendás, nyitottszoknyás, vázas, 
hagyományos harangláb (t. csoport)

Orfalu (Vas) kétoszlopos, talpas, 
zártszoknyás harangláb, 1979 

{u. csoport)

Szilvágy (Zala) kétoszlopos, talpas, 
zártszoknyás, műcmlékjellegű harangláb utólag 

épült, zárt harangházzal 1993 (v. csoport)

k./ [Rendve]

1J  Börzönce

rn./ Kustány

a J  [(Gyanafa)]

o./ Mumor

p ./ Eplény 
Iborfa 
Küngös
Mezőkövesd V 
Rőnök 
Szenna 
Viszák 
Zábar
Zalaszentmíhályfa r./ Máriaújfalu

Farkasfa (Vas) 
kétoszlopos, talpgerendis, 

tátnasztetős, zártházas harangláb, 1993 
(s. csoport)

sz./ (Lukácsháza)
Szombathely, Kárpáti út

t J Jakabháza 
Kissziget 
[Kulcsárfalu] 
Lickóvadamos 
Mikckarácsonyfa 
Ncmcsniedvcs

s./ Csonkahegyhát 
Farkasfa 
Gombosszeg

Szombathely (Vas),
Kárpáti úti kétoszlopos, talpas, hatoídaló, 
támasztetős, zártházas harangláb 1994, 

(sz. csoport)

v./ Pajzsszeg 
Szilvágy

x./ Meszes

■zJ Lasztonya 
[Kölbercck]

Oroklán 
Rátót 
Salomfa 
Sárhida 
Seregélyháza

u./ Alsó szén terzsébet 
Bödc 
Buda fa
Csonkahegyhát 
Kislengyel 
Kozmadombja 
Kustánszeg 
Márokfold 
Orfalu 
Parasza 
[Pince]
[RábaőrJ 
Szentpéterfölde 
Ttlajújhegy 
Vakola 
Vargaszeg 
Zágorhida
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Háromoszlopos haranglábak
Legfőbb jellem zőjük, hogy a z oszlopok egy síkban he

lyezkednek el és két oszlopközben két eltérő méretű haran
got hordoznak.

Ezek is ké t csoportba oszthatók; az egyszerűbbek nyi
tottak, vázasok csak egy tetővel rendelkeznek és földbe 
ásottak. Gazdagabb szerkezeti és formai kialakításúak a má
sodik csoportba soroltak; ezek talpgerendások, és kettős te
tővel, szoknyával készültek.

Háromoszlopos haranglábak változatai és az álló haranglábak egyes 
csoportjaiba tartozó emlékek topográfiai jegyzéke

a./ Vérteskéthety

W  Hanta 
Adásztevci

£-/ [Nemesoroszi] 
(Egeracsa)

AJ Baktüttős
Náprádfa

eJ Lentiszorobathely

(A felvételeket -  a  képaláírásokban 
jelzett időpontban — és a 

rajzokat Szerző készítette)
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Hanta (KomáromáEsztergora) háromoszlopos, földbe ásott, nyitott, tengő- Lentiszombathely (Zala) háromoszlopos, talpas, nyitottszoknyás,
és oldaltámaszokkal megerősített hagyományos harangláb 1986 (b. csoport) műemlék-jellegű, zárt harángházas harangláb 1986, {c. csoport)

Kustány Mikekarácsonyfa Orfalu

I /X

Kercaszoraor Ritkaháza Szilvágy Lentiszombathely
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