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Ég és föld között

A templomtornyok munkásai
Több mint ötszáz toronyóra és automatizált harangozómû tanúskodik
Magyarország egyik legismertebb toronyórás cége, a Konkoly Mûvek
munkájáról. Nevükhöz fûzõdik az ország elsõ bábjátékos órája és ha-
rangjátéka a szegedi Dóm téren, a margitszigeti zenélõ kút, számtalan
katolikus és protestáns templom toronyórája és harangozó mûve.

Az idén százéves Szegedi Torony-
óragyárat Csúry Ferenc órásmester
alapította, aki az Európa-hírû szegedi
bábjátékos órát is készítette. Munká-
jában legfõbb segítõje a fia, Csúry
László volt egészen 1945-ig, amikor
is államosították a gyárat. Ekkor az
ifjabbik Csúry Budapestre jött dol-
gozni, az itteni óragyárhoz, de má-
sodállásban elvállalta templomi órák
javítását, karbantartását is. A most
95 éves Laci bácsi legfõbb munka-
társa a cég névadója, Konkoly József
volt, aki a rendszerváltás után meg-
alapította a KonkolyMûveket, amely
egészen 2010-ig a keze alatt mûkö-
dött. Ekkor vásárolták meg az üze-
met a cég jelenlegi ügyvezetõi, Ko-

vács Attila és Végvári Péter mérnö-
kök, akik tovább folytatják a szép és
értékes munkát.

A Konkoly Mûvek óbudai üzemé-
ben minden órát kézzel készítenek,
hiszen mindegyik szerkezet más és
más. Évtizedekkel ezelõtt egy mecha-
nikus toronyóra elkészítése négy hó-
napot is igénybe vett, s 24 ló árának
értékébe került. Manapság szinte
mindenütt elektromos, rádióvezérelt
órák mûködnek, amelyek másodperc
pontosak és átállításuk is automatiku-
san történik. Ha áramszünet van, 24
órán át akkumulátor mûködteti õket.

– Sajnos a régi, mechanikus órák
felújítására már nincs igény – mond-
ja Kovács Attila –, pedig mi öröm-

mel restaurálnánk õket.
Ezek mûködtetése igen sok
tennivalót igényel, így az
egyházközségek inkább a
modernebb – és kényelme-
sebb – megoldás mellett
döntenek.

Érdekes tapasztalat, hogy
a kisebb településeken sok-
kal nagyobb becsülete van
mind a toronyórának, mind
a harangnak. Budapesten
több templom harangja már
évek óta nem mûködik, és
nem is akarják megjavíttatni
õket. Egy faluban vagy kis-
városban viszont az ott la-
kók életének fontos esemé-
nye a harangozás. Volt
olyan, hogy az egyik vidéki

plébános úr telefonon hívott, hogy
elromlott a harangozómû, mikor tud-
nánk megjavítani. Amikor közöltem,
hogy csak három nap múlva tudunk
menni, azt kérte, hogy már másnap
kezdjük el a munkát, mert a hívek fo-
lyamatosan kérdezgetik, hogy miért
nincs harangozás.
– Mennyi garanciát vállalnak

egy-egy órára?
– Öt évet, és természetesen folya-

matosan végezzük a karbantartást is –
veszi át a szót Végvári Péter. Ha vala-
hol dolgunk van, mindig megnézzük
a környéken lévõ, általunk készített
órákat és harangozómûveket is. Né-
hány hete a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye egyik templomának
tornyába mentünk fel, ahol észrevet-
tük, hogy a harangtartó szerkezet tel-
jesen ki van kopva. Valószínûleg 2-3
hétig bírta volna még, s akkor leesik a

harang. A plébános úr nagyon hálás
volt a figyelmeztetésért, azóta a javí-
tás is megtörtént.
Az egyik legújabb büszkeségünk a

szombathelyi szalézi (Szent Kvirin)
templom órája, melynek opálosan át-
tetszõ számlapja belülrõl megvilágí-
tott, így a város egyik büszkesége lett.
Érdekes és szép a Konkoly Mû-

vek dolgozóinak tevékenysége, hi-
szen a templomtoronyban végzett
munka több a szokásos iparos tevé-
kenységnél. A Jóisten közelsége nem
hagyja hidegen az ott dolgozókat.
Mint ahogyan a templomtorony órá-
jának hangja és a harangszó is meg-
mozdítja az ott lakók lelkét.

Cz. B.
(A Konkoly Mûvek tevékenységé-

rõl és elérhetõségérõl részletesen is
olvashatnak a cég internetes honlap-
ján: www.konkolymuvek.hu)

Az ország elsõ bábjátékos órája és harangjátéka a szegedi Dóm téren.
Karbantartását a Konkoly Mûvek végzi

A legújabb munka: a nagykõrösi reformá-
tus templom toronyórájának számlapja

A madridi
keresztút

Az ifjúsági világtalálkozók kiemelke-
dõ eseménye a keresztút. A találko-
zóknak helyet adó városok mindig
nagy gonddal készülnek rá, saját kul-
turális hagyományaikkal gazdagít-
ják a lelki elmélyülésre alkalmat adó
emlékezést.
Idén Madridban a spanyolországi

nagypénteki körmenetek gyönyörû
díszleteit veszik elõ. Az utóbbi négy év-
század hagyományos spanyol szob-
rászmûvészetének nagyhétre készült
alkotásai díszítikmajd az állomásokat.
A keresztút elmélkedéseit egy

1875-ben a szegényeket szolgálatára
alapított rend tagjai írták. Az elmél-
kedések a békérõl, a keresztények
egységérõl, a szenvedõkrõl, a hábo-
rú ártatlan áldozatairól, az élet vé-
delmérõl szólnak majd.
Péter tagadása kapcsán napjaink

keresztényeiért imádkoznak: „Péter-
re tekintve az Úr rátekintett azokra a
keresztényekre is, akik szégyellik hi-
tüket…, akiknek nincs bátorságuk
megvédeni az életet a kezdetétõl a
természetes végéig.” Fohászkodnak
a bevándorlókért és azokért, akiket
munkájukban méltatlanság ér.
A 6. állomáson azokért imádkoz-

nak, akik az alkohol, a kábítószer és
más szenvedélyek rabságába kerül-
tek. Megemlékeznek azokról is, akik
a személyiségromboló, méltóságtól
megfosztó, ateista rezsimek áldoza-
tai lettek. Imádkoznak a népirtások,
a szexuális zaklatások áldozataiért,
mindazokért a gyermekekért és fel-
nõttekért, akik ellen bûnt követtek el.
A 13. állomáson azoknak a szü-

lõknek a fájdalmára emlékeznek,
akik az éhínség miatt veszítették el
gyermekeiket.
A nyitó imádságot XVI. Benedek

pápa mondja; a végén is õ fogadja
majd a menetet.

Magyar Kurír


