
— Ná, édes asszonyom, észrevette? 
— Mért nem mondta ezt meg maga nekem? — kérdeztem felháborodva. 
— Nem akartam elszomorítani — felelte. — Majd egy-két éves korában meg lehet operáltatni. Közben 

elkészült a fürösztéshez, mert reggel szülésen volt. Mikor kibontotta a pólyát és meglátta a befáslizott lábakat, 
meglepődve kérdezte: 

— Asszonyom, ki csinálta ezt? 
— Ki csinálta volna? Én csináltam! 
— Ki okosította fel erre? — kérdezte. 
— Senki, magamtól csináltam. Elég baj, hogy ez magának nem jutott eszébe — mondtam. 
Azt mondta, még ó sem látott ilyent. Háromheti fáslizás után gyönyörűen kezdett a hús telleni a lábfejeken 

és teljesen rendben lett a lába. Egyéves korában már szaladt az én kislányom. 
Hát azt hiszem, így születtek a régi népi gyógyítások is, mindig voltak jól gondolkodó emberek, akik sok 

gyógymódot kitaláltak. 
Pintér Pálné 

A szigetvári öregharang 
1916. október 16-án a reggeli mise után egy teljes óra hosszat 

zúgtak Szigetvár harangjai. Mindenki tudta, hogy búcsúznak a 
harangok, mert felsőbb rendeletre ágyúkat fognak belőlük önteni az 
első világháború folytatásához. Másnap műszaki katonák érkeztek a 
városba, és hozzáláttak a harangok levételéhez. A plébániatemplom, 
a ferences templom, a ráctemplom és a turbéki tomplom tornyából 
összesen tíz harangot szereltek le, de levették a kanizsai temető és a 
kórházkápolna kisméretű harangjait is. 

Október 18-án indulásra készen sorakoztak a lakosság által 
felvirágozott harangok a Zrínyi téren. A hivatalos mérlegelés is 
megtörtént: összsúlyuk 1289 kg volt. A harangok búcsúztatására 
összesereglett az egész város. Kivonultak az iskolák tanulói, a 
különféle egyesületek, a polgári és egyházi hatóságok vezetői és 
tisztviselői, ott volt a város anpraja-nagyja. A szigetváriak megható 
ünnepséget rendeztek távozó harangjaik tiszteletére. A város lakos-
sága, képviselőtestülete és elöljárósága nevében Farkas Gyula, elemi 
népiskolai igazgató búcsúztatta a harangokat: „Hiába tagadnók — 
mondotta —, fájdalom marcangolja a mi lelkünket most, midőn 
megszokott harangjaink elszállításra készen itt vannak előttünk. És 
fájdalmunkat titkolni nem tudjuk. Nézzenek csak egymás arcába 
tisztelt Hallgatóim! Ugye leolvasható, mert kiült oda a fájdalom, és 
mindnyájunk szempilláin ott rezeg a fájdalom könnye. Nem szé-
gyelljük e könnyeket, mert tiszteletre méltók azok, amint tiszteletre méltók az emlékek is, melyek bennünket 
ezen harangokhoz fűznek. Míg helyükön voltak, míg megvolt a szívük, hányszor hívtak bennünket lágyan 
zengő hangjukkal a templomba! Hányszor adták hírül, hogy veszedelem fenyeget bennünket vagyonúnkban, 
életünkben! Hányszor kísértük búsan rezgő hangjuk alatt utolsó útjukra kedveseinket! Ne mondjuk hát, hogy 
nem fáj elnémulásuk, ne mondjuk, hogy nem fáj zengésük elhalása! Fáj, nagyon fáj! . . ." 

De a „süket Hatalom és érzéketlen Hivatal" kivezényelt katonái egy mérnök hadnagy irányításával 
elvégezték a rájuk parancsolt feladatot. Mikor Reines József és Sain András kocsijaira felrakták a harangokat, a 
jelenlévők annyi virágot szórtak rájuk, hogy ki sem látszottak alóla. A korabeli krónikás szerint a több, mint 
3000 emberből álló sokaság díszes menetté fejlődve sírva kísérte kedves harangjait a vasútállomásra. 

Egy harang azonban itt maradt. Még az akkori időszak elvakult katonai és polgári vezetői is tisztelték annyira 
korát, a hozzá fűződő hagyományokat, a hivatalosan is elismert történelmi műemlék voltát, és respektálták a 
szigetváriak ragaszkodását annyira, hogy nem vették fel az elszállítandó harangok listájára. Ez a harang ma is itt 
van velünk Szigetváron. Éppen az elmúlt nyáron került vissza eredeti helyére, az Ali pasa dzsámijából 
kialakított barokk plébániatemplomunk tornyába. Minden szombaton este 21 órakor megszólal, és messze-
zengő hangon hirdeti, ébren tartja az 1566-ban Zrínyi Miklós vezetése alatt hősi halált halt városvédők és 
várvédők emlékét. 

'A harang kcpct lásd a címlapon (Szerk.) 
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Ezt a harangot többször átöntötték.' Először 1772-ben, utána 1841-ben és végül 1969-ben. Eredeti súlya 671 
kg volt, jelenlegi súlya 630 kg. Az 1841. évi öntés változatlanul meghagyta az 1772-ben kapott díszítéseit és 
feliratait, 1969-ben is csak annyit változott, hogy a hajdani nyolcgerezdes, angyalfejekkel díszített felfüggesztő 
korona helyett egy egyszerűbbel látták el. A harang palástjának a felső és alsó részén virágokból, levelekből, 
búzakalászokból és a szólőfürtökböl stilizált szalagdísz húzódik körben. A köztük lévő mezőt szentek 
domborműves képei és két tojásidomba foglalt kronosztichonos felirat tölti ki. A domborművek a keresztre 
feszített Megváltót, Szent Imrét, Szent Józsefet és Keresztelő Szent Jánost ábrázolják. 

Az első latin nyelvű felirat: „ab hVnnls reLICta D1V sepVLta szlgethl InVenta ReVIXI eX gratlls Iosephl 
aVstrlae IMperatorls et hVngarlae regis". Magyar fordításban: A hunnoktól hátrahagyva, sokáig eltemetve, 
Szigetben megtalálva újjáéledtem Józsefnek, Ausztria császárának és Magyarország királyának a kegyeiből. A 
kiemelt nagybetűk, római számértéküknek megfelelő összegezésben 1772-et adnak, amikor II. József 
édesanyjának, Mária Teréziának a társuralkodója volt. Lehetséges, hogy Szigetvár 1566. évi ostromának 
megkezdése előtt ásták el az akkori premontrei templom nagy becsben tartott harangját. Az „ab Hunnis 
relicta" jelző mindenképpen a harangnak vagy legalábbis anyagának igen régi eredetére utal. Az sincs kizárva, 
hogy a harang anyagában egy olyan római kori bronzszobor lappang, amelyet a kalandozó hunok hoztak 
Itáliából Pannoniába, és ebből az antik szoborból öntötték az első premontrei harangot. A megtalálás után a bi-
zonyára sérült harangot II. József újjáöntette, és 1772-ben a szigetvári templomnak ajándékozta. 

A harang palástjának alsó peremén a következő német nyelvű felirat olvasható: „Johann Michael Winder 
Goss Mich In Fúnfkirehen Im Jahre 1772", azaz: Winder János Mihály öntött engem Pécsett az 1772. évben. A 
második tojásidomba foglalt latin nyelvű felirat szövege: „Rupta A. MDCCCXXXIX. Et itidem refusa A. 
MDCCCXXXXI . Administrante Ecclesiam Szigetváriensem Emerico Fratricsevics." Magyar fordításban: 
„Eltöretett az 1839. évben, és ismét ujjáöntetett az 1841. évben, amikor a szigetvári egyházközséget 
Fratricsevics Imre vezette." Egyébként ezt a tényt egy magyar nyelvű felirat is megörökíti a harang palástjának 
a felső részén: „Öntetett Weinbert Péternél Pécsett az MDCCCXXXXI. évben". 

Amikor a plébániatemplom falai az 1960-as évek elején megsüllyedtek, a templomot bezárták. A további 
károsodás megakadályozása végett az alapfalakat betonnal szakaszosan aláinjektálták, a török kupolát, — 
amelynek belső felületét Dortmesiter István híres freskója ékesíti —, vonó vasszerkezettel megerősítették, a 
toronyból pedig leszerelték a megrepedt harangot. Csak évek múltán, 1969-ben öntette újjá az egyház a Pest 
megyei Órbottyán községben Gombos Lajos harangöntő mester műhelyében. Mivel a plébániatemplom zárva 
volt ekkor még, a harang a ferences templom tornyába került 1'970-ben. Innen 1986. augusztus 26-án hozták 
vissza eredeti helyére, amikor a plébániatemplom helyreállítási munkálatai -— a Dorfeister-freskó kivételével! 
— befejeződtek. 

A régi harangokon gyakran olvasható a három fő feladatukat meghatározó mondat: Vivos voco, mortues 
plango, fulgura frango — azaz: Az élőket hívom, a holtakat elsiratom, a villámokat megtöröm. A szigetvári 
öregnarang büszkén vállalja a negyedik feladatot is, mondván: Arma virumque cano — Fegyvert s vitézt 
éneklek! . . . 

Molnár Imre 

Délszláv (szerb) ingujj, Kelebia (Bács-Kiskun megye) Szentesné Sinkó Zsuzsa rajza 
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