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A harangszó a mindennapi életünk részévé vált. 
Hangja messze száll a település fölött, azon túl is 
halljuk. Régen a parasztember a határban dolgoz-
va a deli harangszónál levette a kalapját, megtö-
rölte homlokát, és ebédhez készült. Megismerjük 
a megszokott dallamát, a zenei hang jelentését, nem 
lepődünk meg a zengés lassú elhalásán. Érzelme-
ket indít el, emócióink támadnak a harangszó vagy 
harangzúgás hallatán, nem véletlen hát, hogy a köl-
tők verseikben gyakran utalnak a harangok zenéjé-
re. Kosztolányi Dezső a “Halotti beszéd” című ver-
sében az elveszített embertárs hangját a víz mélyén 
megszólaló haranghoz hasonlítja: “s ahogy zengett 
fülünkbe hangja,/ mint vízbe süllyedt templomok 
harangja / a mélybe lenn “. Petőfi “A Tisza” című 
költeményében a harang kétségbeesetten szól “Pár 
nap múlva félszendergésemből / Félrevert harang 
zugása vert föl. / Jön az árviz!jön az árviz!hangzék”.  
Ady Endre költeményében a “Karácsony” öröm-
teli, lélekemelő ünnep, a harangszó is vidáman, 
boldogan szól: ismerősen csendül. „Harang csen-
dül,/ Ének zendül,/ Messze zsong a hálaének,/ Az 
én kedves kis falumban/ Karácsonykor/ Magába 
száll minden lélek”. Szabó Lőrinc az emberi sors 
és küldetés filozofikus mélységeire vonatkoztatja a 
harangszót,” A Bazilikában zúg a harang című vers-
ben olvashatjuk: „A Bazilikában zúgott a harang 
/s a parkban két fiatalember /vitázott a költő/ égi-
földi feladatairól.”

A Kormorán Zenekar „Három harang”című dala 
költői és zenei bravúr, a harang képe allegóriává szé-
lesül, s három harang történetében  három ember, 
nemzet és haza sorsa ölt testet.

Kormorán : Három harang  

Három hegyen, három völgyben három virág nyílt
Három harang szól, azóta vissza-vissza hív
Elvitték az elsőt messze, az otthon védelmére
A második útra indult, tengereken túl ébredt

Harmadikra szállt az átok, nem ment el falujából
Új határt húzott az élet, csak énekelt hazáról
Három kapu, három élet, egy út, amin jártak
Folyók partján, magas sziklán egymásra találnak

Három angyal szállt az égen a világ négy felére
Három virág porát hinti, színét festi az égre
Három templom három bércen, az Úrhoz szól az ének
Három színből lett egy zászló, mit nem téphetnek széjjel.

Én Istenem adjál szállást, akárhová érek
Három harang hangját hallom, mindig hazatérek.
Három harang hangját hallom, mindig hazatérek.

A harang az ember alkotta eszközök sorában 
viszonylag fiatal “zeneszerszám”, alig 3500 -4000 
éves. Kezdetben égetett agyagból, kőből készült a 
miniatűr harang, amelyet nevezzünk csengettyű-
nek. Krisztus születése előtt ezer évvel Egyiptom-

ban, Kínában már ezüstből és aranyból is készültek 
csengők, amelyek vagy kultikus célokat szolgáltak, 
vagy az ének-zene kísérői voltak. Olykor ruházaton 
hordták, a középkorban az udvari bolond csengők-
kel felszerelt süvege, cipője utal vissza a sokezeréves 
hagyományra. A csengettyűket, csengőket egymás 
mellé, hangolva is elhelyezték, igen korán alkalmaz-
ták a harangjátékot. A harangjáték ma is népsze-
rű: Prágában  az Óváros téren az Orloj a Városhá-
za falán népszerű  látványosság 1410 óta. Olmütz-
ben hasonló harangjátékban gyönyörködhetünk, 
a  derezdai Zwinger harang-
játéka is nevezetes, a münche-
ni Városházán is ott vannak a  
zenélő harngok, de legismer-
tebb a londoni a Big Ben, a 
Westminster palota torony-
órájának a zenéje.

Az igazi nagy harango-
kat Krisztus előtti évezred-
ben öntöttek először. Az alak-
juk különféle lehetett: méhkas,  
tibeti hangtál zömök palást-
tal, s általunk legismertebb a 
keresztény templomok kez-
detben cukorsüveg, méhkas-, 
később tulipánszerű, lefelé 
táguló harangja.

 A méhkas vagy hordó ala-
kú harangot oldal irányból, a 
harang alsó részén ütötték meg 
egy rögzített rúddal, a keresz-
tény templomi harang megszó-
laltatója a harang belsejében 
felfüggesztett, vasból készült 
lengő rúd, amelyet “harang 
nyelve”-ként ismerünk. A 
harang nyelve külön is mozgat-
ható, a “félrevert harang” hang-
ja  emberi kézzel, a harangnyelv  
gyors, többszöri harangtest-
hez ütésével jön létre. Előfor-
dul, hogy kézzel,  kalapáccsal 
ütik meg ilyenkor a harangot, 

vagy a harangkötéllel gyorsan a palásthoz rántják 
a harang nyelvét . Gyermekkori emlékek lopakod-
nak elő. Hat-tizenkét éves korú gyermekek gyakran 
játszottunk a  római katolikus templomkertjében. 
Akkor egész nap nappal nyitva állt a templomaj-
tó, hogy bármely áhítatra vágyó ember betérhessen, 
imádkozhasson. Mi gyerekek inkább a harangozót 
követve a toronyba mentünk fel csigalépcsőn, majd 
meredek recsegő létrákon a harangkötelek szintjéig, 
s megtiszteltetve éreztük magunkat, amikor meg-
engedte, hogy mi szólaltassuk meg a harangokat. A 
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A prágai Orloj részlete
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 Kínai méhkas alakú harang a Tang dinasztia korából.
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harangkötél aztán  két méterre emelt bennünket a 
padozattól. Aratás és cséplés idején a tűzőr melett 
nyüzsögtünk a harangok szintjén, a torony ablaká-
ból láttuk a szomszédos falvakat, a Tisza kanyargó 
vonulatát az erdőkkel. Ekkor tanultam meg tisztel-
ni a csodaszép harangokat, amelyek zengésére hat-
van év után is emlékszem.

Óratornyokban is ismeretes a hangadás kala-
páccsal, mechanikus szerkezettel vezényelt  formája. 
A harangot mindig felfüggesztik a “füleskoronánál” 
fogva,  a harang teste maga a köpeny vagy palást, 
amelynek alsó részén találjuk a harangtest vasta-
gabb ütőgyűrűjét. 

A harangszó két zengő részből áll: előbb hall-
juk a harangnyelv ütése nyomán keletkező kemény, 
érces hangot, ami a harangra jellemző,  s elkülönít-
hető hallás után is  a falu, a város megadott harang-
ja. A nótában  a várostól messze eső erdőben a 
szerelmes férfi így konstatálja a sajátságos hang-
zást: “Megkondult a kecskeméti öreg torony nagy-
harangja” Ezután halljuk az ütés nyomán keletkező 
rezgő hangot, amely hosszan tart, akár percekig is.

A szerelméért búsongó férfi a kecskemét Római 
Katolikus Nagytemplom Szentháromság-nagyha-
rangjára gondolhatott, amelynek alsó sugara 75,5 
cm, 2483 kilogram, C1 hangolású, s 1852-ben 
öntötte Thailfingenben született pesti Schaudt 
András. A harang anyaga rendszerint bronz, néha 
az ötvözetbe ezüstöt is kevertek, de tudunk üveg-
harangról is.

A világ legnagyobb harangja sosem szólalt meg. 
1735-ben Anna Joannovna cárnő uralkodása ide-
jén  a  moszkvai Kreml “Iván Velikij” templomá-
ba karták beemelni az Ivan Motorin és fia Miha-
il által öntött harangot. A harang súlya 216 tonna,  
6 méter és 14 centiméter magas,  az átmérője 6, 6 
méter. A toronyba emeléshez felépített álványzat 
azonban a beemelés közben összeomlott, s a harang 
a földre zuhant, kitört belőle egy 11,6 tonnás darab.

A legnagyobb magyarországi harangunk a buda-
pesti Szent István Bazilika tornyában található 
Szent István harang, amely 9250 kilogramm súlyá-
val, 240 cm alsó átmérőjével is “ifjú” még, 1990-ben 
emelték be a toronyba a kamerák és szemünk lát-
tára. Csak ünnepnapokon szólaltatják meg. Készí-
tője Perner GmbH Passaui Harangöntöde, amely 
az egri Bazilika és a Mátyás templom részére is 
készített nagyharangokat. A debreceni Reformá-
tus Nagytemplom  Rákóczi-harangja  emlékharang, 
amelynek a hangját hetente hallhatjuk. A súlya 
3800 kilogram, Hilzer Ignácz harangöntő mes-
ter készítette 1873-ban, alsó átmérője 198 cm. A 
harangon a Rákóczi címer látható, alatta ez a felírat:

NON EST CURENTIS 
NEQUE VOLENTIS 
SED MISERENTIS

DEI
Jelentése: “Nem azé, aki fut, sem nem azé, aki 

akarja, hanem a könyörülő Istené”
A legnagyobb magyarországi református temp-

lomi nagyharang, amely a kálvinista Róma közös-
ségét szólította egybe kalandos élető hangszer volt. 
A harang túlfelén a története is olvasható:

  „EZEN HARANG
1802-BEN

A NAGY TŰZVÉSZKOR
LEZUHANVÁN MEGREPEDT.

1863-BAN
A REPEDT RÉSZEK KIVÁGATTATTAK

KÉSŐBB ÚJ REPEDÉST KAPOTT.
A RÉGI ALAKBAN

ÉS FELIRATOKKAL ÚJRAÖNTETETT
1873-BAN.

ÚJRA ÖNTÖTTE
HILZER IGNACZ BÉCSÚJHELYEN
FÖLSZERELTE POZDECH JÓZSEF

BUDAPESTEN”

A hajdúvárosok közül a hajdúnánási református 
templom 2200 kg-os (Seltenhofer Frigyes fiai által 
készült 1924-ben) és a hajdúhadházi 1950 kg-os 
nagyharangot (Gombos Lajos és Gombos Miklós 
alkotása 1992-ben) említhetjük meg. 

A harangnak vannak egyházi és világi funkciói. 
Ismertebbek az egyházi szertartásra hívó harangszó, 
szertartásokhoz kötődő és egyházi ünnep harang-
szava. A lélekharang általában a templomok  leg-
kisebb harangja, amely vagy a haldokló emberhez 
hív, vagy a halála beálltát jelzi, vagy az Úrangyala 
közös imára hívó esti harangszó.A harangozási szo-
kások eltérhetnek településenként, azonban a déli 
harangszó szinte mindenütt hallható, este pedig 
7 vagy 8 órakor is hallhatunk harangot. A néma 
harangoknak is jelentése van- a harangok Rómába 
mennek. Nagycsütörtökön, az utolsó vacsora napja 
esti miséjén a “Gloria” után elnémulnak a harangok, 
csak Nagyszombaton, a feltámadás napján,  szó-
lalnak meg újra.

A harangszó világi jelentése összetettebb. 
Figyelmeztethetnek tüzvészre-ilyenkor a temp-
lom-toronyban a tűzvész irányába mutató zász-
lót is kitesznek. Jelezhet a harang ellenséget, árvi-
zet, vihart. Köszönthette a győzőket, koronázás-
kor zúgtak a város harangjai, emlékművek avatása-
kor, államférfiak érkeztekor a harng megszólalt. A 
harang jelezheti az idő múlását is, reggel 5,6 vagy 
7 órakor szólalhat meg a lokális hagyományok sze-

rint, majd óránként kondulhat a harang. Olykor a 
templomok, városházák órái ütnek óránként, ami 
ma már csak látványosság, az időmúlás  jelzésének 
a hagyománya lassan feledésbe merül. 

A harang hagyományos világi funkciói között 
találjuk a hajóharang-jelzéseket. A hajóharang való-
ban a hajón történő munkafolyamatokat, időszer-
kezetet fogta keretbe önálló kis világot teremtve 
a tengeren. Ködben percenként vagy gyakrabban 
konduló harang a másik hajónak, a világítótorony-
nak szólt,  vagy a hajó személyzetét utasította, saját 
szertartásaikat kísérte. A hajó megállását, az uta-
sok felvételét is kísérte. Ma a hajókürt váltotta a 
harangot, de számos hajón megtartják a harangot is.

   Iskolákban a szünetet, órakezdést , iskolai 
ünnepeket jelezte, egykor a vasúti közlekedésben 
is használták a vonatok érkeztetése és várakozta-
tása idején.

A Hajdúsági Múzeum  nagyszerű állandó kiál-
lítása mutatja be a Hajdúság csengőit . Minden 
napon halljuk a templomaink harangszavát, a hely-
ben lakó sok esetben a mondandóját is érti, ám 
a harangjainkról keveset tudunk. Hiánypótló lesz 
talán az a terv, hogy a Hajdúsági Tükör a közeljövő-
ben  prezentálja  a hajdúböszörményi templomtor-
nyokban rejlő harangokra vonatkozó tudnivalókat 
is, s ez a rövid bevezető egy cikksorozatot készít elő.

A világ legnagyobb harangja
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