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Úgy mondják, az orgona a hangszerek királynő-
je. Ha megszólal, különösen egy nagy, monumen-
tális orgona, olyan a hangzása, mint egy szimfoni-
kus zenekaré. Nem lehet véletlen, hogy több mint 
300 év óta a templomokban a szentmisék, isten-
tiszteletek zenei kíséretét orgonákra bízzák. A kis 
templomokban kicsikre, a nagy katedrálisokban 
nagyokra. Hangjuk betölti a templomok szakrá-
lis terét, s vezetik a kántorral együtt a hívek éne-
két. Azt az érzést keltik bennünk, hogy ez az erő-
teljes, csodálatos hang bizonyára kapcsolódik az 
égi, mennyei zenéhez, így közvetlen kapcsolatot 
teremt Isten és a gyülekezet, Teremtő és az ember 
között. Hajdúböszörményben két ilyen képességű 
orgona is van. A Kálvin térit már felújították. Az 
idősebbnek, a nagyobbnak a megmentését most 
szeretnénk elkezdeni.

Díszpolgárok az orgonamentésben

A Hajdúböszörményi Bocskai téri Református 
Egyházközség Templomi Orgona Megmentéséért 
Közhasznú Alapítványa 2018. november 24-én egy 
nagyszabású, jótékonysági koncertet rendezett a 
Bocskai téri Református Templomban. Az est dísz-
vendégei Vásáry Tamás zongoraművész, karmes-
ter, író, a Szent István Rend tulajdonosa, a Nemzet 
Művésze, Kossuth-díjas, Hajdúböszörmény város 
díszpolgára, és Dr. Szabó Balázs Junior Prima díjas 
orgonaművész, nemzetközi orgonaszakértő voltak.

Az est során fellépett a debreceni Maróthy 
György Pedagógus Kórus, a jászberényi Cantate 
Nobis Énekegyüttes, a hajdúnánási Makláry Lajos 
Énekkar és a 40. születésnapját ünneplő hajdúbö-
szörményi Deák Bárdos Lajos Énekkar tagjaiból 
szerveződött összkar, valamint a Baltazár Dezső 
Református Általános Iskola Magvető Kórusa kie-
gészülve a gyülekezetünk vegyeskarával.

Ez a rendezvény a „Díszpolgárok az orgona-
mentésért - Együtt az orgonáért” sorozat nyitó-
koncertje volt. A jótékonysági koncert szervezé-
sével kettős célunk volt. Egyrészt szerettünk vol-
na a szép számú közönségünknek egy felejthe-
tetlen kulturális-zenei élményt nyújtani, másrészt 
hírül adni a hallgatóságnak, s rajtuk keresztül az 
orgonamuzsika, komolyzene iránt érdeklődőknek, 
hogy orgonánk felújításának útjából elhárultak a 
jogi akadályok. Vége az előző kivitelezővel nyolc 
évig elhúzódó jogi vitánknak, a pert megnyertük. 
Anyagi akadályok tornyosulnak ugyan előttünk, de 
összefogással ezeken is úrrá tudunk lenni.

A koncerten nagy örömünkre részt vett, FT Dr. 
Fekete Károly a Tiszántúli Református Egyház-
kerület püspöke és Kiss Attila, Hajdúböszörmény 
város polgármestere, orgonánk fővédnöke is. Püs-
pök úr, a tiszántúli orgonák levéltári kutatása köz-
ben már akkor felfigyelt orgonánk értékeire, ami-
kor még nem is járt templomunkban. Kiemelten 
fontosnak tartja annak megmentését, helyreállítá-
sát, „legyen büszkeségünk ez a hangszer”. Méltat-
ta az orgonánk építésekor -1902-1903- szolgáló 
Beke Antal kántor munkásságát is. 
Miért érdemes a megmentésre az opus 400-s 

Angster-orgonánk?  
Ebben a tanulmányban a Templomi Orgo-

na Megmentéséért Alapítvány elnökeként, mint 
az orgonamentés elkötelezett híve, megpróbá-
lom számba venni azokat az értékeket, amelyek-
kel orgonánk rendelkezik. Szakemberek vélemé-

nyeinek összegzésével szeretném igazolni, hogy 
a magyar orgonaállomány egy különösen értékes 
darabjáról van szó, amelyet érdemes megmenteni, 
eredeti állapotába visszaállítva restaurálni. Akkor 
is ezt az utat kell választanunk, ha ez a költsége-
sebb, nehezebb út, mint az eredetitől eltérő elekt-
romos újjáépítés, mert csak így kaphatjuk vissza 
azt a csodálatos tónusú hangzást, ami ezt a hang-
szert valaha jellemezte.
Műemléktemplomban lévő védett orgonáról 

van szó: műemléki törzsszám: 1821
Ez a tény már önmagában is hordoz magában 

számunkra egyfajta erkölcsi kötelezettséget. Az 
örökségvédelem közös feladatunk. Nem hagyhat-
juk pusztulni nemzeti értékeinket. Ha hajdúelő-
deink 115 évvel ezelőtt „egy közepes méretű föld-
birtok árának megfelelő összeget fizettek ki”  a kor 
leghíresebb magyar orgonaépítőjének az opus 400-
as orgonáért, akkor biztosak lehetünk abban, hogy 
elégedettek voltak Angster József alkotásával. 

A Hajdúböszörmény Bocskai téri református 
templom történetének kezdete az Árpád-házi kirá-
lyok idejére nyúlik vissza. Az egykor erős kőfal-
lal kerített templom több átépítésen esett át, míg 
végül is elnyerte a mai formáját. A mai templom 
műemléki része a torony felöli, nyugati részre esik, 
ahol a 115 évvel ezelőtt az opus 400-as orgonát 
felállították. 

Az első orgonát, az 1789- 1804 közötti temp-
lom- átépítést követően, 1808-ban egy nagyvára-
di mester készítette 4000 forintért, még a temp-
lom hosszabb, északi karzatára.  A 17 regiszteres 
orgona 1808. október 30-án szólalt meg.  

A templom a mostani formáját a következő 
átépítés során, 1880-ban nyerte el.

A torony tetejére a kakast 1880. október 10-én, 
vasárnap 10 és 11 óra között tették fel.  A temp-
lom a hívek számára 1880 karácsonyán nyílt meg.  

Az új templomba új orgona kellett! A templom 
átalakítását tervező műépítész, Czigler Győző, egy-

úttal az építkezés művezetője is volt. Ő felügyel-
te az orgonaépítést, az orgonaházat is ő tervezte.

Az orgonaépítésre kiírt pályázatot Országh Sán-
dor nyerte el. Hamarosan, még 1881-ben jelezte, 
hogy szépen halad a munkálatokkal, a cinsípok 
mellett készen vannak a szélládák is. Az orgona 
helyszínre szállítása 1882 júniusában kezdődött 
meg. Országh 30 kocsit kért a hajdúhadházi állo-
másra szalmával vagy szénával, kötéllel és pony-
vával. Az orgonát ő is az északi karzatra építette, 
amelyik 1882. december 25-én szólalt meg. Az 
átvételére azonban csak 1883 nyarán került sor. A 
helyi sajtó  szerint a tél és tavasz folyamán sok 
zavart okozott a hangszer, mivel az orgona főtesté-
nek hátsó részénél egy darab elébb ablaknak készí-
tett, később berakott nedves falazat van. A leve-
lezések szerint azonban a nedves fal kiszáradása 
okozta orgonakároknál nagyobb gondot jelentett 
az orgona fúvóberendezése, amelynek olyan nehéz 
lett a fújtatása, hogy a harangozók nem győzték, fel 
akartak mondani. Országh Sándornak a következő 
nyárra át kellett dolgoznia az orgona légrendszerét. 

Úgy tűnik azonban, hogy az orgona még így 
sem felelt meg az a hívek igényeinek, mert azt 
1894-ben az „Angster József és Fia” céggel az egy-
házközség átépíttette azt a templom nyugati kar-
zatára.

 Az orgona ma is látható formája szintén az 
„Angster József és fia” cég munkája, melyet 1903-
ban adott át Angster József. Lényegében az 
Országh-orgona néhány elemének, az orgona-
szekrénynek és a sípanyag egy részének felhasz-
nálásával egy teljesen új orgona épült az 1894-ben 
átépített orgona helyére.

Az ekkor már a 69. évében járó mester itt adta 
át a stafétabotot fiainak, Emilnek és Oszkárnak. 
A közös munkájuk ez a későromantikus stílusban 
elkészült műalkotás. 

„Az apa egész szakmai életútjának tapaszta-
lata, mindenekelőtt a világhírű párizsi mester-
nél, Cavaillé-Coll-nál szerzett tudásanyaga ötvö-

Balogh Gyárfás

Együtt az orgonáért
A Hajdúsági Múzeum gyűjteményéből
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ződik a fiúk innovációjával. A fiatalok külföldön 
megismerkedhettek az orgonaépítészet legújabb 
kori vívmányaival, ennek megfelelően pneumati-
kus traktúrával építik meg az opus 400-ast. Valódi 
különlegessége azonban az, hogy három különbö-
ző szélládarendszert alkalmaznak: kúpláda a pedá-
lon és az első manuálon, fekvő Witzig-tasniláda a 
második manuálon, álló éktasnis szélláda pedig a 
harmadik manuálon. Ez biztosítja az egyes művek 
számára az önálló hangzás- és megszólalásfor-
mát. A Witzig-ládát Angster Oszkár Steinmeyer 
öttingeni műhelyében ismerte meg.”  

Idézet Angster Józseftől: „Az orgona külháza a 
régi marad, de megfelelően ki lesz bővítve, az oldal-
falak meg lesznek toldva és újszekrénynek megfe-
lelően lesznek befestve. Az egész orgonaszekrény 

festése és aranyozása, ahol szükséges ki lesz javít-
va. Az orgona két oldalára a fúvó-hajtó szerkeze-
tek elé egy deszka védfal készíttetik. A szélládák 
teljesen újak lesznek, mivel a régiek használhatat-
lanok. Az új berendezés légnyomatú rendszer sze-
rint készül. Az összekötés a játszóasztal és a széllá-
dák között 6 mm-s belső , 8 mm-s külső ónozott 
ólomcsövek segítségével történik. A légnyomatú 
szerkezet a játékot szerfölött megkönnyíti, és az 
időjárásnak is jobban ellenáll.”  

Ez az orgona volt az akkori Magyarország 
második legnagyobb, a Magyar Református Egy-
ház legnagyobb Angster-orgonája, de az Angster-
cég összes elkészült orgonái között is a nyolcadik 
a három manuálos orgonái között pedig az ötö-
dik a sorban. A megújult hangszeren Beke Antal 
szolgált, aki nemcsak több kántorverseny győz-
tese volt, hanem az akkori kor egyik leghíresebb 
tiszántúli orgonaszakértője is. Érthető tehát, hogy 
Angster Józseftől egy olyan orgonát rendelt meg a 
gyülekezet vezetése, amelyik a maga idejében kuri-
ózumnak számított.

A 3 manuálos, 47 regiszteres, pedálművel ellá-
tott orgona ára 19 500 korona volt. 

Szakértők az orgonáról
Az itt járt szakemberek szerint – néhai Baró-

ti István, Pálúr János, Dr. Kormos Gyula, Fassang 
László, Dr. Szabó Balázs, Varga László, Hajdók 
Judit- az opus 400-as Angster-orgona a magyar 
orgonaállomány egyik különösen védendő darab-
ja, kulturális örökségünk becses kincse.  

Dr. Szabó Balázs orgonaművész, nemzetkö-

zi orgonaszakértő - 2017. „Minden idők leghíre-
sebb magyar orgonaépítő cégének ez volt az addi-
gi legnagyobb pneumatikus rendszerű orgonája, 
melyet későbbiekben is csupán a budapesti Szent 
István Bazilikába 1905-ben épített hangszere szár-
nyalt túl, így korának egyik megcsodált orgoná-
ja volt. A hangzás és a technika kiforrott szimbi-
ózisa elválaszthatatlan egységgé áll össze ebben a 
műalkotásban.”

Varga László orgonaépítő - 2008. „A Hajdú-
böszörményi Bocskai téri Református Templom 
opus 400-as orgonája a Magyar Református Egy-
ház legnagyobb Angster orgonája. A hazai orgona-
állomány kiemelkedő és különösen védendő darab-
ja. Az orgonának úgy vélem még megmenthető az 
értékes sípanyaga, és ez által a romantikus, gazdag, 

tömör hangzásvilága is.”
Pálúr János orgonaművész véleménye - 2001. 

„Angster József opus 400-as orgonája a magyar-
országi orgonák kivételes darabja. Nem csupán 
monumentális mérete, hanem elsősorban a stílus-
tisztasága, és gyönyörű tónusú megszólalása miatt! 
A hangszernek megkülönböztetett gondoskodást 
kell kapnia, hogy a benne levő értékek el ne vessze-
nek és az orgona a magyar hangszerkultúra hasz-
nálható darabjává váljon.”

Az Örökségvédelmi Hivatal szakvélemé-
nye, 2011. „Az Angster orgonaépítési szerződé-
sek és szerkezeti rajzok összehasonlító kutatásai-
nak elvégzése után megállapítottuk, hogy a hajdú-
böszörményi Bocskai téri templom orgonaépíté-
si időszakában – az 1893-tól és 1905- között épí-
tett Angster-orgonák, 199-450-es sorszámmal,– 
egyetlen további szélláda sem azonos a hajdúbö-
szörményi II. (redőnypozitiv) szélládával, vagyis 
ez egyetlen egyedi példánynak készült. Ipartörté-
neti ritkaságként értékelhető.”

 Apertum Kft - 2009. A monumentális mű ere-
deti sípanyaga és egyes megszólaló részeinek hang-
ja a kor jellegzetességeit híven tükrözi.  Hangszer-
történeti értéke páratlan.”

Az orgona diszpozíciója 
Hogy milyen potenciális értékeket hordoz 

magában egy orgona, arról a hozzáértőknek 
nagyon sokat elárul a hangszer diszpozíciója. Íme, 
az opus 400-asé.  
.I. Manuál C-g3: Principal 16’, Bourdon 16’, Principal 
8’, Fugara 8’, Capricorno 8’, Flute harm. 8’, Bourdon 8’, 

Pr. Octav 4’, Viola 4’, Flauta 4’, Superoctav 2’, Mixtura 
5x 2 2/3’, Cornet 5x 8’, Trompete 8’

II. Manuál (redőnyben): Pileata 16’, Principal 8’, 
Gamba 8’, Sylvestrina 8’, Fl. solo 8’, Bourdon 8’, 
Pr. Octav 4’, Salicet 4’, Fl. travers 4’, Piccolo 2’, 
Mixtura 4x 2 2/3’, Clarinet 8’, Tremolo

III. Manuál (redőnyben): Quintatön 16’, Viola 
principal 8’, Salicional 8’, Aeoline 8’, Vox coelestis 
8’, Flute d’echo 8’, Pileata dolce 8’, Capricorno 
4’, Fl. dolce 4’, Doublette 2x 2 2/3’ Hoboe 8’, 
Tremolo 

Pedál C-f1: Contrabass 16’, Principalbass 
16’, Violon 16’, Subbass 16’, Quintbass 10 2/3’, 
Apertabass 8’, Principalbass 8’, Cello 8’, Octavbass 
4’, Posaune 16’

Normálkopulák, Sup I, Sub II/I, 2 sor szabad 
kombináció, henger, dinamikai csoportnyomók 
minden műre külön. 

Angster József orgonaépítő sikerességét hal-
latlan igényessége, precizitása mellett annak is 
köszönhette, hogy olyan regisztereket is épített 
orgonáiba, amelyek az akkori Magyarországon 
még ismeretlenek voltak. Ugyanakkor a regisz-
terek sokféle kombinációinak lehetőségét is biz-
tosította az orgonista számára. Mindig a tökéle-
tességre, az égi, „mennyei hang” megszólaltatására 
törekedett. Ezt a hangot hallotta a világhírű mes-
ter, a nagy előd, Cavallié-Coll orgonájának átadá-
sakor, Párizsban, a Notre Dame székesegyházban.

 Az orgona elnémulása
Az első nagy háború alatt az ónsípok jelentős 

részének anyagát háborús célra rekvirálták, helyet-
tük horganyból készült sípokat állítottak be. Az 
Angster cég a két világháború között többször is 
végzett karbantartási, felújítási munkálatokat a 
hangszeren. A II. világháborúban a templomot 
találat érte, az orgona megsérült.

Az 1950-es évektől kezdődően egyre kevesebb 
pénz jutott a karbantartására, felújítására. Az 1970-
es évek közepére a hangszer használhatatlanná vált. 
A gyülekezeti tagok adományaiból 1979-ben sike-
rült újra megszólaltatni a főművet, egy új Laukhuff 
motor beépítésével.

Ezt követően az orgona állapota – anyagi nehéz-
ségek miatt – ismét leromlott. Az 1993-ban az egy-
házközség létrehozta a Templomi Orgona Meg-
mentéséért Alapítványt, ami azt jelzi, hogy komo-
lyan foglalkoztak az opus 400-as orgona teljes fel-
újításának gondolatával. Sajnos pénzszűke miatt 
mindig csak olcsó megoldásokban tudott a kura-
tórium gondolkodni. 

Gyülekezeti tagok adományainak és Hajdúbö-
szörmény város önkormányzatának köszönhetően, 
1999 óta újra szól a főmű és a pedálmű, illetve az 
ezekhez tartozó regiszterek többsége. 

2006-2008 között a II. manuál felújítása 
kudarcba fulladt, a III. manuálé a hosszú peres-
kedés miatt még el sem kezdődhetett. Időközben 
a főmű - I. manuál-, illetve a pedálmű állapota is 
leromlott, így azok felújítása is indokolt. 

Az eddigi felújítások során a hangszerből kisze-
relt alkatrészek az orgona belsejéből a nyári leltáro-
zás során előkerültek, azokat sikerült leltárba venni. 

Ezek alapján a teljes helyreállítás hitelesen, ere-
deti alkatrészekkel végezhető majd el. Azonban ez 
a munka tetemes költséget igényel majd.

Összegzés, tanulságok
25 éves a Templomi Orgona Megmentéséért 

Alapítvány. Az elmúlt negyedszázad kudarcaiból 
nagyon sokat tanultunk. A legfontosabb tanulság 

 Részlet a mai orgonabelsőből, előtérben a főmű sípanyaga /Apertum Kft felvétele/
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az, hogy orgonaügyben hallgassunk szakembe-
rekre, hiszen ők értenek ehhez jobban. Ők tudják, 
mekkora értéket képvisel az opus 400-as orgo-
nánk a magyar zenekultúrában, orgonaállomány-
ban. Megtanultuk, hogy ennek az orgonának a fel-
újítását csak egy komoly szakembergárdával ren-
delkező cégre szabad bízni. A pénzszűke, ha türel-
metlenséggel párosul, rossz döntéseket eredmé-
nyezhet.

Alapítványunk, a Templomi Orgona Megmenté-
séért Alapítvány és a Bocskai téri Református Gyüle-
kezet önerőből nem tudja a megmentéssel járó költ-
ségeket finanszírozni, hiszen itt több tízmilliós nagy-
ságú összegről van szó. Mi csak a folyamat elindítói, 
katalizátorai lehetünk, de ez egyben erkölcsi köteles-
ségünk is. Szükség van azonban Hajdúböszörmény 
város, a magasabb egyházi, állami intézmények hat-
hatós támogatására, és természetesen számítunk az 
adakozó polgárok segítségére is. 

Várjuk azokat a támogatókat, akik az igényes 
orgonazenét szeretik, kedvelik, és Vásáry Tamás-
nak a jótékonysági koncerten elhangzott gondo-
latát kölcsönözve, hajlandók egy magasabb létálla-
potba segítő zenei élményért anyagi áldozatokra is.

Befejező gondolatok

A 2018. november 24-i koncert elérte célját. Az 
orgonánk megmentéséért áldozatot is hozni tudó 
és akaró elkötelezett polgárok tábora tovább növe-
kedett. Egy szép kulturális-zenei élményben volt 
része annak a több száz érdeklődőnek, aki megtisz-
telte jelenlétével rendezvényünket. A hangulat leír-
hatatlan volt. Vásáry Tamást és Szabó Balázst szí-
vébe zárta a hallgatóság. Az énekkarok, az összkar 
gyönyörűen szóltak, varázslatos hangulatot terem-
tettek a templomban. Lelki értelemben valameny-
nyien gazdagodtunk.

Az idén folytatni szeretnénk a koncertsoroza-
tot. 2019. június 08-án várjuk szeretettel az orgo-
namuzsika, a komoly- és fúvószene, a kórusművek 
iránt érdeklődő polgárokat Hajdúböszörménybe, a 
Bocskai téri Református Templomunkba.  

FT Dr. Fekete Károly püspök úr a novemberi 
jótékonysági koncert megnyitásakor úgy fogalma-
zott, hogy ennek a „gyönyörű orgonának a nagyobb 
része, amely az igazi ékességét adja, most még hall-
hatatlan”. Bízunk abban, hogy sok-sok támogató 
megnyerésével az eredeti állapot helyreállítását és 
a restaurálást mielőbb be tudjuk fejezni. Azt köve-
tően pedig kitűnő művészek tolmácsolásában hal-
hatatlan zenei alkotások válnak templomunkban 
ismét hallhatóvá a teljes pompájában megszólaló 
orgonánkon, kiszolgálva az orgonamuzsikát ked-
velő emberek legmagasabb igényeit is, hirdetve 
Isten dicsőségét.
Felhasznált irodalom:

1. Az egyházközség és az Angster-cég között 
létrejött szerződés, 1902. 05.06. Forrás: Az 
alapítvány archív anyaga

2. Angster József: Életrajzom, Egy XIX. századi 
orgonaépítő naplója Rózsavölgyi Kiadó, 2017.

3. Az Egyháztanácsi gyűlések jegyzőkönyvei
4. A Templomi Orgona Megmentéséért Ala-

pítvány kuratóriumi jegyzőkönyvei
5. Az opus 400-as Angster-orgonáról készült 

szakvélemények:
5.1  Dr. Szabó Balázs nemzetközi orgonaszak-
értő, orgonaművész, 2014.
5.2  Fassang László orgonaművész, a Zeneaka-
démia tanszékvezető tanára, 2015.
5.3  Apertum Tervező Iroda Kft 2008., felújítá-
si terv, 2009.
5. 4  Pálúr János orgonaművész a Zeneművésze-

ti Egyetem tanára, 2001.
5.5  Hajdók Judit orgonaszakértő /KÖH/, orgo-
naművész, 2011.
5.6  Varga László orgonaépítő, 2008.
5.7.  néhai Baróti István, 2011.

Mindazt, amit tudok ma erről a csodálatos 
hangszerről, a fenti szerzőknek köszönhetem. 
Különösen hálával tartozom Dr. Szabó Balázs-
nak, akitől az elmúlt 5 évben a peranyagok elké-
szítése során nagyon sokat tanultam. Nélküle ez 
a dolgozat nem születhetett volna meg.

A szerző a Hajdúböszörményi Bocskai téri Refor-
mátus Egyházközség 
Templomi Orgona Megmentéséért Közhasznú 
Alapítványa kuratóriumának elnöke

Jegyzetek

1Forrás: Dr. Nyakas Miklós történész szóbeli tájékoztatása 
2Forrás: Az 1807. április 10.-i Egyháztanácsi gyűlés jegyző-
könyve
3 ,4 néhai Láda Imre /akkor honvéd szakaszvezető/ naplójából
5H-Böszörmény és Vidéke.
6Forrás: Dr. Szabó Balázs nemzetközi orgonaszakértő szóbe-
li elmondása alapján
7Az egyházközség és az „Angster József és Fia” cég szerződé-
séből, 1902. május 06.
8Apertum Tervező Iroda Kft Felújítási tervéből, 2009

Vezényel Vásáry tamás, a háttérben, a nyugati karzaton, az opus 400-as Angster-orgona


