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Emellett nõttem fel, itt töltöttük idõnket
játszópajtásainkkal, de turistákat is ve-
zettem fel a hatalmas gerendák között
az árkádokig. Sokszor hallottam a gyö-
nyörû épülethez kapcsolódó története-
ket, és szeretettel gondolok vissza
Oroszlán Sándor bácsira, a falu lelki-
pásztorára, aki olyan jóízûen tudta me-
sélni ezeket a históriákat, kalauzolva a
hallgatót évszázadokon át, a tatár- és tö-
rökdúlástól napjainkig. Belém ivódott a
tornyok szeretete, amelyek ma is lenyû-
göznek. Kívülrõl nézve karcsú dere-
kukból tör egyenesen az ég felé sisak-
juk, szinte légies könnyedséggel „vi-
gyázzák” rendíthetetlenül a falu nyugal-
mát. Bent a torony talpfáinak hatalmas
méretei talán minden odalátogatót el-
némítanak. Feltekintve pedig az ember
nem gyõz csodálkozni a fölötte tornyo-
suló gerendaerdõ robosztus erején.
Nem véletlen hát, hogy úgy tartják: a
Felsõ-Tiszavidék népi építõmûvészete
a fa harangtornyokban vált a legkifor-
rottabbá, hiszen sok esetben a helyi ács,
vagy a molnár készíti el a környékbeli
erdõk fáját használva. Kós Károly így ír
róluk: „Nem hiába találkozunk a Kis-
Küküllõ vidékén Harangláb nevû falu-
val is: egészen a múlt század vége felé
kezdõdõ kõtoronyépítés divatjáig a kör-
nyék legtöbb magyarlakta falujában fa
harangláb volt. Így száz évvel ezelõtt
még Nagykend, Egrestõ, Dombó, Bony-
haszéplak, Péterfalva, Hosszúaszó, Go-
gánváralja, Sáros, Dányán, Erzsébet-
város, Sárd, Bénye, Ózd, Herepe, Sülye
és más falvakban is állottak haranglá-
bak a többnyire még középkori kis kõ-
templomok mellett. A templom mellett
külön álló harangtorony az európai
középkor itt meg-
rekedt hagyatéka.
A reformáció nem
fektetett súlyt a
templomok muta-
tósságára, Mária
Terézia ellenrefor-
mációs korában
pedig egyenesen ti-
lalmazták a kõtor-
nyos protestáns
templomok építé-
sét. Kétségtelen azonban, hogy a vidé-
ken a fa haranglábak fennmaradásá-
nak kedveztek az olyan sajátos helyi
körülmények is, mint, negatíve, az épü-
letkõ hiánya és a csúszós talaj, pozitíve
pedig a bõséges tölgy- és cserefa erdõk.
Hasonló tényezõk tartották fenn a ha-

ranglábakat Háromszék, Marosszék, a
Mezõség, Kalotaszeg és Szilágyság, va-
lamint a kárpátalji Bereg, Ung és Zem-
plén, a felvidéki Felsõ-Vág és Garam,
vagy a dunántúli Göcsej és Õrség csere-
és tölgyövezeti falvaiban.”

A harangtornyok jellegzetes négy
fiatornyos, karcsú sisakja alatt kerengõt
találunk, ahol a harang(ok) is helyet
kap(nak). Elsõ látásra a gótikus elemek
ragadnak meg, ugyanakkor érdemes
felfigyelni az alsóeresszel (szoknya)
alkotott különleges egységre, amely
szinte önálló palotát mintáz. Nem vélet-
lenül. A díszítõ deszkamotívumok, a
szoknya, a fiatornyok, a faragások Atti-
la palotájához vezetnek vissza, és az
ázsiai hatásra utalnak. Természetesen a
négy fiatoronynak keresztény jelentése
van: azonosíthatóak a négy evangélistá-
val, akiknek az evangéliumai vezetik az
utazót Jézus Krisztushoz. A megteste-
sült Isten felé törõ a sisak a torony-
gombban, majd a csillagban végzõdik,
ami jelképesen minket is a Megváltóhoz
vezet, csakúgy, mint karácsony éjszaká-
ján. Persze a leleményesek a török idõk
alatt holdat is biggyesztettek például a
nemesborzovai torony tetejére, aminek
az adózáskor valószínûleg jó hasznát
vehették.

Míg a korábban készült tornyok
tömzsibb összhatásúak, addig a 18.
századtól egyre karcsúbbak, maga-
sabbra törõk lesznek. A változás ma-
gyarázható a parasztgótika kiteljesedé-
sével, és a tapasztalattal, de felismer-
hetjük benne az arányérzék kifinomult-
ságát, és az aranymetszés szabályainak
egyre tökéletesebb alkalmazását is. A
lónyai esetében egészen precízen szá-

mították ki a sisak
és az alatta levõ
rész geometriai
arányát. Szükség is
volt erre, hiszen a
28,6 m-es torony
nincs az alap gya-
nánt szolgáló ha-
talmas kövekhez
rögzítve, így nagy
viharok esetén
keljfeljancsiként

mûködik. Reményik Sándor így írja
meg ezt az Elhagyott harangláb címû
költeményében: 

Ember a köteléhez nem nyúl...
De ha megingott, ha megrengett
Tetõtõl-talpig a harangláb –
Nagy viharban – még kondul egyet.

Erdõkbõl kinõtt harangtornyok

Talán nem helyes így a cím,

hiszen erdeinkben ritkán lát-

hatunk harangtornyot, pedig

a kivágott óriás tölgyek több

száz évig élnek tovább a talp-

fákban, császárfákban. Így

nemcsak a sokszor méltatla-

nul elfeledett ácsmesterek-

nek, hanem az alapanyagul

szolgáló erdõknek is emléket

állítanak ezek a csodás épít-

mények, melyek közül a ló-

nyait tartom a legszebbnek.

Az aranymetszés arányait tartal-
mazó formák máig nagy esztéti-
kai értékkel bírnak, számos terü-
leten (például a tipográfiában
vagy a fényképészetben) alkal-
mazzák õket. Az aranyarányt nu-
merikusan kifejezõ irracionális
ΦΦ ≈≈ 1,618 számnak (görög nagy
fí) számos érdekes matematikai
tulajdonsága van.
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A hatalmas 40x40 cm-es, több mint 8
m hosszú talpgerendarács miatt a súly
nagy része a torony aljára került. A rács
pontjaiból törnek föl az oszlopok, kö-
zépen a három darabból összeállított
császárfa. A bonyolult rácsszerkezet
minden oldalán ferde irányú támrend-
szer – többszörös andrásolás – biztosí-
totta a stabil tartást. A kerengõ boltívek-
re emlékeztetõ ablakai pedig az igen ki-
dolgozott lapolással (csak egyirányból
lehetett be- és kirakni!) összefaragott
könyökfákból állnak össze. Természe-
tesen sehol sem használnak vasból,
fémbõl készült kapcsokat, csupán fa-
szegeket.

Ami a papírra ritkán vetett tervek
megvalósításához elengedhetetlenül
fontos volt, az a kiváló alapanyag.
A község délkeleti határában kez-
dõdik a Szatmár–Beregi Tájvédel-
mi Körzet részét képezõ, 407 ha-
os Lónyai-erdõ, amely fõként
tölgy, kõris, és szil ligeterdõ,
idõsebb elegyei 70-80 évesek.
Csak feltételezni tudjuk, hogy
ezekhez a hatalmas méretû
bárdolt gerendákhoz hatalmas
tölgyfák is tartoztak. A Lónyai
grófok erdejében mindig
ügyeltek arra, hogy épületfá-
nak is maradjon erdõ. A termõ-
hely kiválóságát mi sem bizonyít-
ja jobban, hogy a második koro-
naszintben levõ gyertyánok is
egyenesek, szinte csavaro-
dásmentesek. A talpfákon
alig lehet megtalálni a
bárdolás nyomait, annál
gazdagabb az ácsjelek
sokasága. Ugyanis volt

olyan elem, amit már az erdõn elõkészí-
tettek, méretre vágtak, sõt összeállítot-
ták az egyes oldalakat, a kerengõ felsõ
gerendakeretét, a toronysisakot tartó
gerendákkal, majd szétszedték és sze-
kereken szállították be. Az újra összera-
káshoz nyújtottak hatalmas segítséget a

különféle rovátkolt ácsjelek, ezek
esetünkben az oldal tájolásának
megfelelõ betût, és lapolás sor-
számait jelölték. Az ácsjelek a tor-
nyon felfelé haladva és tornyon-
ként is változtak, hiszen a megbe-
csült, nagy tudású mesternek eb-
ben is egyedi, sok esetben a díszí-
tõ faragásra emlékeztetõ kéznyo-
ma volt. A lónyait építõ matolcsi
mester – aki a jándit is megalkotta
– kilétét ma is õrzi a rovátkolt írás

a torony szembetûnõ vízszin-
tes gerendáján: „Kakukk Imre
átsmester tsinálta, Bán Péter
legényivel 1781-ben”. Hason-
ló okból ismerhetjük Lukács
János ácsmestert (Tákos)
Papp Mózest (Tivadar) vagy
Garda Andrást és Farkas Já-

nost (Kölcse). Ugyanakkor
nem tudjuk, hogy a legmonu-
mentálisabb nyírbátorit vajon
ki építhette.

A toronytest megfelelõ felü-
leteit elõre belécezték, bezsin-
delyezték, leginkább hozatott

fenyõ faanyaggal. A luc vagy
jegenyefenyõ alapanya-
got Erdélybõl, vagy a
Kárpátaljáról hozatták. A
kerengõ és az alsó eresz
mellvédfalait bedeszkáz-
ták 20-35 cm széles desz-

kaborítással. Egyedül ezeknél a mun-
káknál használtak rögzítésre kovácsolt
vasszegeket. Végezetül a zsindelyfelüle-
teket vörös színûre festették be, feltehe-
tõen lenolaj alapú festékkel. Érdekes-
ség, hogy az építéskor a fiatornyokat
eredetileg sem rögzítették, merevítették
ki támoszlopokkal. Ez része az építõk
egyfajta furcsa „hanyagságának”, hogy
az a nagyfokú túlbiztosítás, ami oly jel-
lemzõ a torony alsó részében, az felfelé
haladva csökken, olyannyira, hogy sok-
szor állékonysági szempontból is fontos
merevítéseket hagynak el. Hogy ez az
akkori egyre fogyó pénz vagy a felelõt-
lenség (Ahol nem látják, ott minek jól
csinálni?) számlájára írandó-e, nem tud-
hatjuk. 

De a tornyok évszázadokat átvészel-
ve ma is állnak, és generációkat fognak
még szolgálni, terelgetve õket Isten fe-
lé. Ahogyan Elek Artúr megkapóan
szép, ihletett sorokban ír róluk: „A ha-
ranglábat, mint annyi karcsú társát,

azért építették az emberek, hogy ki-
nyúljon közülük, föl a fellegek alá, az
Isten zsámolyáig és kiterítse imádságai-
kat az ég királya elé. Harangokat húz-
tak föl reá, csilingelõ, morgó és bömbö-
lõ fémszájakat, hogy az emberszívek
panaszát és vágyakozását égig sírják.
És hogy elimádkozzák a város fejérõl a
veszedelmet, a cikázó villámot és az el-
lenség pusztító hadait.”

Felsejlik elõttem a Selmecrõl Sopron-
ba vitt ábra a fa hosszmetszetét harang
alakban ábrázolva, mely hasonlított a
földbõl kinõtt fa harangtornyokra. Mint-
ha csak integetne messzi erdei társai-
nak, mint hatalmas emberi hõsalak, da-
colva a villámcsapásokkal. A sistergõ,
fülsiketítõ dörgésekre ma is emlék-
szem, amint ott a torony tövében féle-
lemmel kucorodtunk egymáshoz test-
véreimmel.

Lengyel László Zoltán
erdõmérnök – szülõfaluja Lónya
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