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A magyarországi harangok kutatójaként 
régóta foglalkoztatott a kérdés, mi rejlik 
a Központi Városháza tornyában. Január 
végén felhívtam a Főpolgármesteri Hiva-
talt: szeretnék felmenni! Hallhatóan meg-
leptem a kéréssel az ügyintézőket, de vé-
gül egy februári nap délelőttjén alkalmam 
nyílt arra, hogy feljussak a haranghoz.

A sötét padlástérben botorkálva fa csiga-
lépcsőt pillanthatunk meg, ez vezet felfe-
le. A csigalépcső mellett ott vannak a régi, 
ma már nem működő toronyóra súlyai és 
ingaszerkezete. Maga a mechanika a ha-
rang alatti szinten kapott helyet. 

A toronyóra 1735 szeptemberében készült 
Christian Brethauer bécsi órásmesternél. 

Ma már sajnos nagyon kevés toronyóra 
működik mechanikus módon. Budapesten 
egy sem. Országszerte felváltotta a digitá-
lis vezérlés, amely kevesebb kezelést igé-
nyel, viszont a régi órák szerelmesei sze-
rint a mechanika adta hajdan a toronyóra 
lelkét. Valóban csodálatra méltó az apró 
fogaskerekek megformálása, az áttételek 
megoldása. Ezek a szerkezetek nem csak 
pontosan jártak, hanem az időt hangosan 
is jelezték. Az óraszekrény mellett a ha-
rangozó-állást figyelhetjük meg: a födé-
men három lyuk tátong, ezeken lógatták 
át a húzóköteleket.

Létrán juthatunk tovább a rácsos ablakú 
harangházba, amelyet vaskos fagerendák-
ból ácsolt úgynevezett harangszék tölt be. 
Ezeket a későbbiek során – tűzbiztonsági 
okok miatt – sok helyen felváltották az 
acélszerkezetű harangszékek, itt viszont 
megmaradhatott. A fa állványzat nagy 
előnye az, hogy jobban kíméli a tornyot 
a harangozásból eredő rezgésektől, mivel 
belső szerkezete elnyeli a rezgéseket, az 
acél viszont vezeti és továbbadja azokat. 

E barokk kori harangszéken három ha-
rang függött eredetileg, közülük csak a 
közepes méretű van meg, ez viszont csak-
nem eredeti állapotában. 500 kilogramm 
tömegű, 97 centiméter az alsó átmérője, 
gisz1 alaphangú. Zechenter Antal öntötte 
Budán 1735-ben. A Budapest tornyaiban fel-
lelhető harangok közül ez a negyedik leg-
régebbi a margitszigeti kápolna harangja 
(15. század), a szervita templom nagyha-
rangja (1694) és a budavári Mátyás-temp-
lom Szentháromság-harangja (1723) után. 
Palástja egyik oldalán Sárkányölő Szent 
György, a másikon Szent Mór dombor-
műve látható. A barokk harangokra jel-
lemzően gazdag növényornamentikával és 
kevés felirattal látták el – szemben sok 20. 
századival, amelyeken több esetben nevek 
sokasága (adományozóké vagy háborúban 
hősi halált haltaké) olvasható. 

A városházi harang felirata az alsó pár-
tázaton: SANCTUS GEORGIUS AC DIVV 
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A pesti Központi Városháza (egykori Invalidus-ház, majd Károly-kaszárnya) épületének órapárkányos barokk 
tornyát már messziről észrevehetjük. Az egykori kápolna harangtornya ez, rácsos ablakai mögött gyönyörű, 
18. századi harang rejlik, csaknem eredeti formájában. Hosszú évtizedek óta: hallgat.

NEKÜNK HARANGOZTAK

 A Központi Városháza tornya
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MAURITIUS STENT PRO NOBIS, míg a 
vállán két nuta között: GOSS MICH AN-
TONI ZECHENTER IN OFEN ANNO 1735.

Ahhoz, hogy a történetét megértsük, az 
épület históriájával kell megismerkednünk. 
Széchényi György esztergomi érsek 1692-
ben született végrendeletében alapítványt 
hozott létre a hadirokkantak (invalidusok) 
számára Pesten felállítandó kórház céljából. 

Az érsek nem érhette meg az alapkőletételt 
sem, de meghagyásai között szerepelt egy, 
a ház részeként felépítendő Szent György 
kápolna létesítése. 

Az alapkövet 1716-ban helyezték el, a Vá-
rosház utcai szárny befejezésére 1747-ben ke-
rült sor. 1727-ben kapta megbízását Anton 
Erhard Martinelli építőmester, aki a hom-
lokzatok rendszerét úgy képezte ki, hogy 

a főhomlokzat középső részén a kápolna 
kapjon helyet. A Szent György kápolna be-
rendezésének elkészítésére 1735-ben került 
sor. Ekkor készültek el Johann Thenny bécsi 
szobrászművész alkotása nyomán a főoltár 
szobrai: Szent György, Szent Mór, Szent Se-
bestyén és Szent Flórián. Közülük az első 
kettő a harangon is megjelenik. A kápolna 
felszentelése 1735. október 23-án történt meg.

A 9, 5 és 3 mázsás toronylakók nem soká-
ig hívhattak misére, mivel II. József 1783-
ban úgy rendelkezett, hogy az invalidu-
sokat máshol helyezzék el, a házat pedig 
kaszárnyaként hasznosítsák. Az ezzel járó 
építési munkákkal Franz Anton Hille-
brandt osztrák építészt bízta meg. Az át-
alakítás legnagyobb áldozata a kápolna 
volt. 1784. július 27-én megszűnt templom 
lenni, díszeitől megfosztották, berendezé-
se értékesítés útján máshova került. Terét 
a császár utasítása szerint három szintre 
osztották, katonai ispotály létesült a helyén.

A Károly-kaszárnya néven ismert, fo-
lyamatosan bővülő épület 1894-ben lett 
a budapesti városi közigazgatás épülete, 
ugyanis a Hild József tervezte, régi, tornyos 
Városháza egyrészt szűknek bizonyult, 
másrészt a városrendezésnek is útjában 
állt. A Károly-kaszárnya Hegedűs Ármin 
tervei szerint épült át Városházává.

A II. József-féle kápolna-felszámolás nem 
vonatkozott a toronyra és annak „lakóira”. 
Miután hivatal lett, harangjai a régi város-
házi funkciókat vették át: veszedelmek és 
ünnepek alkalmával szólaltatták meg őket, 
továbbá időjelző funkciót kaptak. Később 
kizárólag az órákat kongatták, ez a hasz-
nálat ma is jól látható a megmaradt reme-
ken, hiszen a lengési irányba is időjelző 
kongató kalapácsokat szereltek, nyelvét 
kiszerelték, így ma hagyományos, lengő 
harangozás nem végezhető rajta.

A harang két társának pusztulása az 
első világháborúban következett be, hadi 
nyersanyagnak használták fel bronzukat. 
A rekviráló bizottság minden toronyban 
csak egyet hagyott meg, ezért tudott meg-
menekülni az ötmázsás középső. Mivel Ma-
gyarországon rendkívül kevés régi harang 
maradt, az 1800 előtt készült harangokat a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal – ami-
kor még megvolt – védetté nyilvánította.

Itt, a Városháza tornyában mintha meg-
állt volna az idő, a barokk kori óraszerkezet 
és harang felfüggesztésével együtt csodá-
val határos módon megmenekült a világ-
háborúk és a félreértelmezett motorizáció 
értékpusztításától. Jó lenne, ha megőriz-
hetnénk most már az emberi mértékkel 
számított örökkévalóságig. ●

Az eredeti fa jármon és harangszéken
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