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TAnuLMánYOK
Hajdók Judit A soproni Szent Mihály-plébánia-

templom orgonatörténete a Storno-
féle templomfelújítástól. A templom 
Hesse- és Rieger-orgonája

A soproni Szent Mihály-plébániatemplom kilencszáz éves története alatt a 14. század 
második felében nyerte el mai alakját, a homlokzati toronnyal ellátott, háromhajós és ke-
reszthajós álbazilikális formát. 

A városplébánia templomának egymást követő orgonáira már az 1400-as évek köze-
pétől utalnak levéltári források. Bárdos Kornél a Sopron zenéje a 16–18. században1 című 
monográfiájában sok feltárt adatot közölt orgonákról és orgonistákról. A dokumentumok 
feldolgozottsága azonban a könyvben nem teljes körű, hiszen a tematika nem fókuszálha-
tott kizárólagosan az orgonára.

A templomban évek óta folyó nagyszabású helyreállítási munkák része a Rieger-or-
gona helyreállítása is. Jelen tanulmány a Storno-féle templomfelújítástól mutatja be az 
orgonatörténetet, vagyis az 1865-ben a karzatra kerülő Hesse-, majd a Storno-féle orgo-
naházba épített Rieger-orgona történetét.

Az 1823. évi leltár2 22 regiszteresnek írja le a Szent Mihály-plébániatemplom or-
gonáját, amelyet a soproni születésű, majd bécsi inasévek és vándorlás után 1810-ben 
Sopronban letelepedett König Fülöp (Philipp König, 1781–1852) készített. A mester 
1817-ben fejezte be a hangszert, aminek az ára 9977 váltóforint volt. Az ár felét a város 
mint kegyúr biztosította.3 Az orgonához tartozott egy orgonapad, kottatartó és egy pad 
az orgonát fújtató, „szíjhúzó” személynek („Orglzieher”) is. A templomban nagy zenei 
élet folyt. „Az istentiszteleteket egész éven át a kórus és a zenekar kíséretével mindenki épü-
lésére végzik a toronyzenészek, énekesek, énekesnők és még mások szíves, készséges, állandó és 
díjazás nélkül” – jegyzi meg az 1829. évi Juranits-vizitáció.4 Az 1858. évi leltár már egy 
második, kis, pedál nélküli orgonát is felsorol a kóruson.5

1   Bárdos Kornél: Sopron zenéje a 16–18. században. Budapest, 1984. (a továbbiakban: Bárdos 1984.)
2   Inventarium der beiden Stadtpfarrkirchen zu Sct Michaël u: zum heil Geist. Anno 1823. die 29va. Sopron, 
a Szentlélekről és Szent Mihály Főangyalról elnevezett Városplébánia Levéltára (a továbbiakban: VPL). 17. 
doboz. Leltárak. A 22 hangzóregiszter mellett két segédregisztert is említ a leltár, amelyek feltehetőleg a 
manuálkopula és csengő volt. A városplébánia levéltári anyagát Kormos Gyula rendezte. A jelzetek az általa 
összeállított jegyzéket követik.
3   Az orgonán a szobrász munkákat Mnich János, a festési munkákat Maurer Ignác és Ferdinánd végezte. 
Bárdos 1984. 155–156.
4   A vizitációs kérdésekre adott válaszok. Győri Egyházmegyei Levéltár Püspöki Levéltár (a továbbiakban 
GyEL PL). Conscriptio Proventum. Sopron. 1829. június 12. és Bárdos 1984. 161.
5   „Auf dem Chor … 1 kl. Orgel /:Positiv:/”. Inventarium der zur St: Michael Stadtpfarrkirche gehörigen 
Gerüsthe und Effecten. Im Jahre 858. VPL 17. doboz. Leltárak.
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Az 1860-as évek elején a templom meghatározó helyreállítása kezdődött el Storno 
Ferenc (1821–1907) helyi építőművész tervei alapján. A templom belső építészeti te-
rében a kereszthajó két szentélye oratóriumainak elbontásával a szentélyek két szintje 
összenyílt, és neogótikus stílusban újonnan készült a templom falfestése, burkolata és 
berendezése. A restaurálást Sopron város és a Soproni Katolikus Konvent, a soproni ka-
tolikus hívők testülete, közösen végeztette.

A munkálatokhoz az orgonákat le kellett bontani. A leszerelésért, hat személy há-
romnapi munkájáért, összesen 11 forintot fizetett 1864. júniusban a városplébánia.6  
A templomot azév október 2-án dr. Simor János győri püspök szentelte fel. Az ünnepélyes 
felszentelést követően az Oedenburger Lokal-Blatt megjegyezte a templomrestaurálás-
ról, hogy „bár még hiányzik a nagy orgona és néhány oltárt fel kell állítani, de ennek a meny-
nyei istenháznak a pompáját nem lehet nem észrevenni.”7 Decemberben Franz Hagemann 
(1816–1870) helyi orgonaépítő kapott 12 forintot az orgona leviteléért („Abtragen”).8 

A Hesse-orgona

1865-ben Bécs városa iparműkiállítás megrendezését tervezte. A kiállításon Carl Hesse 
(1808–1882) neves bécsi orgonaépítő mester egy jelentős nagy orgonával kívánt megje-
lenni. A tárlat azonban elmaradt, ezért Hesse több fórumon igyekezett az orgonát értéke-
síteni. Július 2-án levélben fordult a soproni városplébánoshoz, hogy tudomására jutott 
az újjáépülő templomban egy új, nagy méretű, „gótikus stílusú” orgona beszerzésének 
a szándéka, ezért felkínálja az orgonáját (1. kép).9 A hangszer méretét Hesse a középső 
szakaszban 26 láb magasnak, a szélességet 18 láb 9 colban,10 a mélységet 8 láb 3 colban, a 
játékasztallal együtt pedig 12 láb 3 colban határozta meg. A bécsi mester az orgona befeje-
zéséért és felállításáért tizenkétezer osztrák forintot kért, amihez többéves részletfizetési 
kedvezményt is felajánlott. Egyúttal megemlítette, hogy olcsóbb orgona elkészítését is 
vállalja, és mivel éppen Zalaegerszegen állít fel egy nagy orgonát, szívesen ellátogat Sop-
ronba.

6   Conto. Oedenburg am 20. Juni. 1864. VPL 17. doboz. Orgona iratok.
7   „… Obwohl noch die große Orgel fehlt und mehrere Altäre aufzustellen sind, bemerkt jeder vorläufig 
die innere Pracht dieses herrlichen Gotteshauses …” Oedenburger Lokal-Blatt. 1864. október 5. IV. évf. 80. 
sz. 3.
8   Conto. Oedenburg am 12 Dezember 1864. VPL 17. doboz. Orgona iratok.
9   „Eine neue große Orgel im Gothischen Stÿle”. Carl Hesse levele Rách Ferenc apát városplébánosnak. 
Bécs, 1965. július 2. VPL 17. doboz. Orgona iratok.
10   Egy bécsi láb 31,6081 cm és egy col (hüvelyk) 2,63405 cm.
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1. kép. Carl Hesse 1865. július 2-i levele a városplébánosnak. VPL 17. doboz. Orgona iratok.

im Hauptwerk   /Főműben im Oberwerk  /Felsőműben im Pedal  /Pedálban

  1. Principal   8 fuß   1. Geigen Principal   8 fuß   1. Principalbaß 16 fuß

  2. Bourdon 16 fuß   2. Viola d Gamba   8 fuß   2. Violon    16 fuß

  3. Salicional    8 fuß   3. Flauto Travers   8 fuß   3. Subbaß 16 fuß

  4. Hohlflöte   8 fuß   4. Lieblich Gedackt   8 fuß   4. Posaune 16 fuß

  5. Gedackt    8 fuß   5. Unda maris diskant   8 fuß   5. Principalbaß   8 fuß

  6. Trompet    8 fuß   6. Fugara   4 fuß   6. Cello   8 fuß

  7. Nachthorn   4 fuß   7. Octav   4 fuß   7. Trompet   8 fuß

  8. Octav   4 fuß   8. Flauto   4 fuß   8. Narsardt 10⅔ fuß

  9. Flauto   4 fuß   9. Octavin   2 fuß   9. Quinta   5⅓ fuß

10. Terzian   3⅓ fuß 10. Fagott 16 fuß 10. Octav   4 fuß

11. Flauto   2⅔ fuß

12. Superoctav   2 fuß

13. Cornett   8 fuß 3 fach

14. Mixtur   2 fuß 4 fach

Nebenzüge   /mellékregiszterek

1. Manual Koppel     /manuálkopula

 2. Calcantenruf         /csengő a fújtatónak

Hesse mellékelte a diszpozíciót11 is:

  
                                          12

11   Diszpozíció: hangszínösszeállítás, a sípsorok, hangszínek összessége.
12  Fuß: láb. Az orgonán a hangmagasságot lábban adják meg. A 8’ hosszúságú síp a normál hangmagasságot 
adja, a 4’ hosszú egy oktávval magasabb, a 16’ hosszú síp egy oktávval mélyebb hangot ad.
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2. kép. Carl Hesse hirdetése a Pesti Napló 1865. augusztus 25-i számában.

Mivel Hesse egyelőre nem kapott választ Sopronból, augusztus 25-én meghirdette 
az orgonát a Pesti Naplóban (2. kép).13

 

13   Pesti Napló. 1865. augusztus 25. 16. évf. 194–4606. sz. 4.
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Az újságban megjelent orgonaház feltehetőleg nem a Hesse-orgonát mintázza, hanem 
a nyomdában rendelkezésre álló, vagy esetleg Hesse tulajdonát képező orgonás pecsét 
nyomata.

A konvent augusztus 25-én tárgyalta először Hesse ajánlatát.14 Néhány nap múlva a 
bécsi mester táviratilag érdeklődött a plébánostól az orgonavétel felől, és a választ előre ki 
is fizette. Rách Ferenc városplébános a választáviratban megígérte az orgona megvételét, 
ugyanakkor próba feltételéhez kötötte.15 Augusztus 31-én háromtagú küldöttség utazott 
Bécsbe megtekinteni az orgonát: Franz X. Aberth pénzügyi felelős, Ignaz Flandorffer 
restaurálási bizottsági tag és Lorenz regens chori.16 A konvent szeptember 5-én levélben 
fordult a tanácshoz. Engedélyt kért a városi kegyúrtól, hogy a szakértők által mestermű-
nek ítélt, és a Szent Mihály-templomba minden tekintetben megfelelő Hesse-orgonát a 
templompénztárból megvehesse, és a kifizetéshez részben igénybe vehesse a Szentlélek-
templom pénztárát is.17

Az orgonaház tervét Storno Ferenc építőművész rajzolta neogótikus stílusban 1865. 
szeptember 7-i dátummal, a középső tükörben egy órával (3. kép).18 Az orgonaszekré-
nyen Storno az oltárokon megjelenő formákat, faragványokat idézte. A homlokzati öt 
sípmezőt fiatornyos, lombdíszes vimpergák emelik a magasba. A síptükrök felületét ze-
nélő angyalokkal díszített szárnyornamentika zárja a széleken. A homlokzati alépítményt 
fenyőfa betétmezők töltik ki, amelyek felső sorát mondatszalagokat tartó fél alakok festett 
képe díszíti, alattuk pedig kazettás famennyezetekre emlékeztető virágmintás táblák sora-
koznak (4. kép). Storno az alakok és a virágdíszes tábláknál a gyóntatószékeknél alkalma-
zott festőtechnikát ismételte.

A táblaképeken, mint a templomban több helyen, Storno latin nyelvű Szentírás-
idézeteket helyezett el:

Benedicite Angeli Dom(ini) Domino (Dán 3,58)
Laudate et superexaltate eum in saecula (Dán 3,58)
Benedicite caeli Domino (Dán 3,59)
Benedicite filii hominum Domino (Dán 3,82)
Bened(icite) omnes voluc(res) caeli Dom(ino) (Dán 3,80)
Laus ejus in Ecclesia Sanctorum (Zsolt 149,1)

14   A Soproni Katolikus Konvent 1865. augusztus 25-i jegyzőkönyve. VPL 17. doboz. Orgona iratok.
15   Carl Hesse 1865. augusztus 29-i német nyelvű távirata és a túloldalán Rách városplébános német nyelvű 
válasza. VPL 17. doboz. Orgona iratok. 
16   Auslage wegen Besichtigung der Orgel in Wien. 1865. augusztus 31-i utazási számla. VPL 17. doboz. 
Orgona iratok. Johann Lorenz a Szent György-dómtemplom karnagya és orgonistája volt. 
17   A konvent 1865. szeptember 5-i levele a tanácsnak. Soproni Katolikus Konvent Levéltára (a továbbiakban 
KKL). 1865–66. évi iratok. sz. n. In: Dávid Ferenc: A Szent Mihály templom építéstörténete. Ms. VPL.
18   Soproni Múzeum. Storno-gyűjtemény. S.84.95.64. 
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3. kép. Storno Ferenc orgonaszekrény terve. 1865. szeptember 7. 
Soproni Múzeum, Storno Tervtár,  S.84.95.64.
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4. kép.  A homlokzati sípok alatti táblaképek. Fotó: a szerző, 2003. július 19.

Magyarul így hangzanak a teljes sorok „Dániel jövendöléséből” („A három ifjú dicsőítő 
éneke”) és „A zsoltárok könyvéből”:

58Áldjátok az Urat az Úr angyalai, 
dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké!
59Áldjátok az Urat, egek, 
dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké!
82Áldjátok az Urat, emberek fiai, 
dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké!
80Áldjátok az Urat az ég madarai mindnyájan, 
dicsérjétek és mindenekfölött magasztaljátok őt mindörökké!
1ALLELUJA! Énekeljetek az Úrnak új éneket, 
zengjen a szentek gyülekezetében dicsérete!

A karzat mellvédjére is került biblikus felirat („Levél az efezusiaknak”):
Hymnis et Canticis (Ef 5,19)
Magatok közt zsoltárokat, szent dalokat és lelki énekeket zengjetek,
énekeljetek és zengedezzetek szívetekben az Úrnak!19

19   Biblia Sacra Vulgata (VULGATE). https://mobile.biblegateway.com/passage/?search=Daniel+3,
https://mobile.biblegateway.com/passage/?search=Psalmi+149,
https://mobile.biblegateway.com/passage/?search=Ephesios+5, https://katolikus.hu/szentiras/KNB/Dán/3,
https://katolikus.hu/szentiras/KNB/Zsolt/149 és https://katolikus.hu/szentiras/KNB/Ef/5, letöltések 2019. 
február 9. Köszönetet mondok Borossay Katalinnak az idézetek azonosításáért.
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A Soproni Múzeum további tervrajzokat is őriz a Storno-gyűjteményben, amelyek 
a Szent Mihály-templom orgonájához kapcsolhatók. Az egyik tervet August Rincklake 
(1843–1915) bécsi építész rajzolta 1865. január 8-án. Rincklake tehetségét ezekben 
az években Schmidt Frigyes (Friedrich von Schmidt, 1825–1891) német származású 
osztrák építész kamatoztatta a bécsi műtermében.20 Minden bizonnyal Rincklakének ez 
a terve a Hesse-orgonához készült az iparműkiállításra, és Hesse hozta Sopronba, hogy 
Stornonak mintaképpen megmutassa (5. kép). Rincklake tervén leolvashatók a Hesse 
által már készre épített orgonamű méretei, a szekrény szélessége, a síptükrök szélessége 
és magassága, amit Storno először vázlatszerűen külön le is skiccelt (S.84.95.70). Majd 
ezt a vázat berajzolva a szabadkézi tervbe, felruházta azt a saját díszítő stílusának eleme-
ivel (S.84.95.64, 6. kép). Egy következő rajz pedig a játszóasztalt mutatja. Feltehetőleg 
Hessetől származik, amit Storno neogótikus stílusjegyekkel gazdagított (7. kép).

A városplébánia 1865. szeptember 19-én kötötte meg Hessével a szerződést. Az or-
gona 12  000 forintos árát részletekben kapta meg a mester, 1865-ben 4000, a követke-
zőben 2000, majd 1867-ben 6000 forintot, összesen 653 forint 61 krajcár kamattal.21  
A hangszer Hesse saját jegyzékében az 59. számot kapta.22 Az orgona nagyságát egy 1873-
as leltár közli: 36 regiszteres.23 A hangszerhez tartozott a korábbi orgonához hasonlóan 
egy orgonapad, kottatartó és egy zsámoly a fújtatáshoz.

1865. november végén Johann Riesingernek fizettek az orgonaház festéséért, éspe-
dig az orgonaház 13 betéttáblájának háromszoros lakkozásáért és kétszeres olajfestéséért, 
valamint [az órán] a számtábla fényezéséért és feketére lakkozásáért, arany számokkal 
és díszítéssel. Háromnegyed év múlva, majd 1867. januárban további összegeket kapott 
Riesinger a hat plusz két lizéna háromszori lakkozásáért.24

A Storno-orgonaház középső csúcsoromzatán az óra nemcsak díszként szolgált, ha-
nem valóban mutatta az időt. 1866. januárban nyújtotta be a számlát25 Hein Keller órás 
az orgonára felhelyezett, megtisztított és helyreállított „mutatóműről” („Zeiger Werk”), 
ami két mutatóból állt anyacsavarokkal és egy horonyból, és mindez egy 9 láb hosszú 
rúddal avagy tengellyel („Stange”) kapcsolódott a falhoz. Az óraszerkezet a fal mögött 

20   https://de.wikipedia.org/wiki/August_Rincklake, letöltés 2019. január 10.
21   Abschrift der Sct. Michaelis Kirchen Rechnung der königs. Freistadt Oedenburg pro 1865 gelegt, ua. 
vom 1 Janner des 31 Dzber 1866 és ua. vom Jahre 1867. VPL Számadáskönyvek. Az eredeti szerződés nem 
maradt fenn. 
22   Carl Hesse által kiadott nyomtatvány: „Gebaute Orgeln von Carl Hesse. Orgel-Fabrikant in Wien. 
Mariahilf, Millergasse Nr. 19.” [1873].
23   Inventarium über die zur Stadtpfarrkirche zum h. Erzengel Michael in der k: Freistadt Oedenburg 
gehörigen Gebäude, Grundstücke, und sonstigen Effecten und Geräthe vom Jahre 1873. VPL 17. doboz. 
Leltárak. A regiszterszám nemcsak hangzó, hanem mellékregisztereket is tartalmazhat.
24   Rechnung über angefertigte Lackieren und Vergolder Arbeit in die St. Michaeler Kirche in Oedenburg. 
1865. november 30., 1866. július 2. és 1867. január 8. VPL 17. doboz. Orgona iratok. A „két lizéna” az 
orgonaház két szélén a szárnyornamens. 
25   Conto für das löbliche katholische Kirchen Convent. Franz Storno ellenjegyzésével. VPL 17. doboz. 
Orgona iratok.
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5. kép. August Rincklake orgonaszekrény terve. 
Bécs, 1865. január 8. Soproni Múzeum. S.84.95.71.

6. kép. Rincklakéhez hasonlóan Storno is rajzolt 
egy személyt a méretek viszonyításához, mégpedig 
karmesteri pálcával, stílusosan gótikus viseletben. 
Soproni Múzeum. S.84.95.68.

7. kép. A játszóasztal terve. Hesse rajzolhatta, majd Storno neogótikus formavilággal gazdagította. 
Soproni Múzeum. S.84.95.66.
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8. kép.  Óra az orgona felett a falon König Fülöp 1815. évi tervrajzán.  
MNL GyMSMSL IV.1003.e.fasc.1.nr.239.

9. kép. A több száz éves festett óraszámlap maradványa a pirosas római számokkal és a napsugarakkal az 
orgona mögött a belső templomfalon. Fotó: Novák Judit, 2019. május 9.
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10. kép. Fülke az óra felhúzására az orgona mögött a toronyban. Fotó: a szerző, 2019. június 12.

volt, aminek a folyamatos működését a harangozó könnyen biztosította, hiszen naponta 
többször feljárt a toronyba harangozni. A karzatlátványba korábban is beletartozott egy 
óra. Egy 1815. évi König-tervrajz órát mutat az orgonaház felett a templomfal belső ol-
dalán (8. kép).26

A templomban most folyó restaurálási munkákhoz az orgonát a közelmúltban le-
bontották. Mögötte előtűnt a Storno-féle kék-fekete-piros színű festés alatt a falra fes-
tett több száz éves, fekete kerettel szegélyezett óraszámlap formátum napsugarakkal és 
pirosas római számokkal (9. kép). A fal túloldalán pedig, a toronyban, máig megvan az 
óraszerkezet felhúzására kialakított fülke a fellépővel, és látható benne az óraszerkezet 
csatlakozásának maradványa is (10. kép). 

A König-orgona sorsa ismeretlen. A kórusról leszerelt orgonát a városplébánia a do-
monkos rendháznak ajándékozta, amiért Mannes Przypadło domonkos vikárius hálás 
köszönetet mondott.27

26   MNL GyMSMSL IV.1003.e. Sopron város tanácsának iratai. Acta Politica et Oeconomica. fasc.1.nr.239.
27   KKL 5/1865. Mannes Przypadło domonkos szerzetes 1862 és 1866 között szolgált Sopronban, 1864-
től volt vikárius. A domonkos templom orgonája az 1760-as évekből származott, és az 1860-as években a 
hangterjedelmével, hangolásával már nem volt korszerű. Ha helyette át is került a városplébánia orgonája 
a szerzetes templomba, ott nem sokáig szolgált. Ugyanis 1888. áprilisban új, Rieger-orgonát szenteltek a 
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A Walcker-cég 1914. évi karbantartási ajánlata

A soproni evangélikus templomba 1884-ben a ludwigsburgi Walcker-cég (E. F. Walcker 
& Cie) épített szép hangú, ám nehéz billentésű mechanikus orgonát. A hangszer átépítése 
miatt a gyár képviselője többször megfordult Sopronban az 1910-es évek elején.28 1914 
májusában a cég karbantartási szerződéstervezetet küldött a városplébániára, bizonyára 
megbeszélés alapján. A szerződés öt éven keresztül rendszeres hangolást, karbantartást, 
a használattól, portól vagy a hőmérséklet-változásból adódó eltérések kiigazítását jelezte, 
tíz regiszterenként 30 korona árért. A szerződéstervezet többletköltséget vázolt, ha a kar-
bantartási-hangolási munkákat a megrendelő meghatározott időben kéri. A plébánia nem 
írta alá ezt a szerződést, mivel az évi 132 koronás kiadást nem fedezte volna az orgonaalap 
éves kamata, főleg, ha konkrét időre kérné a plébánia a hangolást.29

Az I. világháborús síprekvirálás

Az I. világháború utolsó éveiben minden hadviselő ország rekvirálási rendeletekkel bizto-
sította a stratégiai fémszükségleteinek utánpótlását. Magyarországon „az orgonasípoknak 
hadicélokra igénybevételéről” szóló honvédelmi miniszteri rendelet30 1917. október 29-
én lépett hatályba. A felmentés iránti kérelmek bírálata után a homlokzati sípok begyűj-
tése 1918. késő tavaszán indult. Sopronban a Szent Mihály-templomból 35 homlokzati 
sípot szállítottak el 163,25 kg súlyban, a Szentlélek-templomból pedig 70 sípot 92,50 kg 
súlyban. A lefoglalt sípok térítési díját a csomagolással és a vasúthoz szállítás térítését au-
gusztus 21-én küldte meg a Magyar Szent Korona Országainak Fémközpontja Zrt. 3000, 
illetve 1650 korona összegben. Dr. Zehetbauer Ottó pápai prelátus, prépostplébános a 
pénzen 4000 koronáért 1926-ban lejáró állami pénztárjegyet vett, a maradékot pedig ta-
karékban helyezte el.31 Ezekben az években több takarékbetétkönyvben is gyűlt kisebb-
nagyobb összeg az orgona céljára.32

domonkosoknál. A megjelent újsághír szerint a régi orgona – tehát valószínűsíthetően a városplébánia 
kisorgonája –, kilencregiszteres volt, és jó állapota miatt megvételre ajánlották. Domonkos Rendtartományi 
Gyűjtemény Levéltára. Historia domus. 1888. év és Religio 47. (1888) 37. sz. 296.
28   Kormos Gyula: Sopron és környéke evangélikusainak orgonái. Sopron II. In: Magyar Egyházzene 8. 
(2000/2001) 2–3. sz. 363.
29   Vertrag. Ludwigsburg, 1914. május 9. a Walcker-cég aláírásával és a Walcker-cég érdeklődő levele a 
városplébániára 1914. június 17., valamint [Hell Rudolf] templomatya levele „Nagyságos Uramnak” 
[plébánosnak], dátum nélkül. VPL 39. doboz. Vegyes iratok 1910–1916.
30   A m. kir. honvédelmi miniszter 1917. évi 23.738. eln. számú rendelete az orgonasípoknak hadicélokra 
igénybevételéről. 
31   Dr. Zehetbauer Ottó plébános 1918. augusztus 26-i levele a püspöknek. GyEL PL Egyházkormányzati 
iratsorozat. 4244/1918.
32   Soproni Takarék- és Kölcsön-Egylet betéti tőke könyve. „Orgelfond” és A Pesti Magyar Kereskedelmi 
Bank Soproni Fiókjának két, „orgona” elnevezésű takarékkönyve. VPL 18. doboz. Alapítványi betétkönyvek 
(1918–1928).



189 Tanulmányok

Az Angster-gyár felmérései és átépítési tervei 1926-ban

1925-ben új városplébános érkezett a plébánia élére Papp Kálmán személyében, aki 
esedékesnek látta a homlokzati sípok pótlását. 1926. augusztus 31-én Éry László,33 a pé-
csi Angster József és Fia Orgona- és Harmóniumgyár vezető szakembere járt a helyszí-
nen, hogy felmérje az orgonát.34 Többek között értékelte a Hesse-orgona sípművét is.  
A felmérése rendkívül értékes dokumentum. Íme:
„Orgona: építette Carl Hesse Wien 1865-ben35

mechanikus rendszer
csúszka rendszerű szélládák

                        36

33   Éri László (1930-tól Éry, 1896–1947) a cégalapító Angster József (1834–1918) unokája volt.
34   Éry László 1926. augusztus 31-i felmérése. MNL Baranya Megyei Levéltára (a továbbiakban MNL BML). 
XI.6. Az Angster József és Fia Orgona- és Harmóniumgyár iratai. Levelezések. Sopron, Szent Mihály-
templom.
35   A cégtábla alapján írhatta Éry.
36  Kézzel játszható billentyűzet.

I. Manual:    C-f ’’’ 54 hang
  1. Bourdon  16’ jó
  2. Hohlflöte   8’ jó
  3. Salicional    8’ jó kellemes
  4. Gedackt      8’ szép, jó
  5. Principal     8’ (hiányzik) gyenge jó  
  6. Nachthorn     4’ jó–tiszta
  7. Octav   4’ gyenge vonós jó
  8. Superoctav    2’ gyenge vonós jó
  9. Flauto   2⅔’ jó
10. Tercian   3⅓’ g-f3-ig jó, alul nincs kiépítve
11. Flauto   4’ jó
12. Cornette 3 sor  gyenge hamis C–h-ig igen gyenge
13. Mixtura    4× igen gyenge fent ismétel
14. Trompete   8’ hamis, jó

II. Manual
15. Heg.principal   8’ gyenge  mint Salicional 
16. Viola      8’ kellemes jó
17. Gedackt      8’ gyengébb mint az I. manual
18. Flauta tr    8’ gyenge jó
19. Undamaris   8’ c1-f3-ig , alul nincs kiépítve
20. Fugara   4’ jó
21. Octav   4’ gyenge jó
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                                                                                      37                                          

Az orgona egy minden részletében kiváló munka. A mechanika elsőrendű, 70 év után is precíz,
mindenütt réz és cinezett vas áttételek, kevés a fa szálka, szélládák, síptőkék príma tölgyfából, 
sípanyag kitűnő. Szekrény tölgy, betét fenyőfa égetett festett képekkel. Kiváló művészi munka 
egészben, jelenleg igen elhanyagolt állapotban van, de használható minden. Majd’ minden ón. 
– Maga a szekrény művészi. Barna színű pácolt tölgyfa, vörösfenyő betéttel, rajta égetett színes 
képek. A templom akusztikája jó. Az orgona hangja azonban gyenge, mivel túl gyengére van 
intonálva. A Salicional 8’ és Gedackt 8’ az I. manuálon ma is gyönyörű. – Minden jól hozzá-
férhető, kár, hogy nincs redőny.”

Éry a homlokzatból hiányzó 35 sípot megnevezi: Principal 8’ C–F# (7 db) és G#–d# 
(8 db), Principalbass 8’ D–d# (14 db) és Salicional 8’ C–F (6 db). 

Felsorolja a hangszer hibáit is. Néhány síp hiányzik. Pár fasíp törött, a pedál igen 
zörög, csendes járású új pedálbillentyűzet kell. Új, celluloid manuálbillentyűzet is szük-
séges. A Fagott már nemigen hangolható, ezért az átépítési ajánlatban újat kell számítani, 
egy teljesen új Clarinet nyelvregiszterrel. Az ékszivattyúval felszerelt kettős fújó erősen 
szelel, légteleníteni kell amint a csatornákat is, és vékony a sarkak bőrözése. A fúvó kezelé-
se nagyon nehézkes (11. kép), ezért feltétlenül lábnyomással működő kettős szivattyúval 
kell ellátni, esetleg motort beépíteni. Új „reservoir” kell a II. és esetleg I. manuál számára.  
A szekrény is javításra szorul, éspedig felül, mert a villám beleütött. Minden sípanyag 
felhasználható, ha nem ebben az orgonában, akkor egy másikban.

37  A regiszterek felsorolásában hiányzik a 25. regiszter.

22. Superoctav    2’ jó
23. Fagott  16’ csak minden második jó erősen beteg 

kellemes
24. Flauto    4’ jó

Pedal C-c’ 25 hang
26. Principal   16’ gyenge jó, minden második szól 
27. Violon 16’ gyenge jó
28. Subbass  16’ jó gyenge
29. Posaun  16’ sok nem szól jó
30. Principal   8’ részben nem szól
31. Celló    8’ jó
32. Trompete      8’ jó részben nem szól
33. Quint  5⅓’ jó
34. Octav   4’ jó

Mellékváltozatok. 
Manual coppel jó regiszterhúzó
Pedal coppel  jó regiszterhúzó
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Éry szerint az Angster-gyárnak öt ajánlatot is kell adnia, éspedig:
1. az orgona javítására, tisztítására és beszabályozására;
2. új pneumatikus játékasztalra;
3. új pneumatikus játékasztalra, új diszpozícióra redőnnyel és a régi sípok felhasz-

nálásával; 
4. a teljes orgona pneumatikus átépítésére új hangverseny-diszpozícióval, redőny-

nyel, a régi sípok felhasználásával, villanymotorral, 1-2 sor szabad kombinációval;
5. az orgona karbantartására.
Természetesen a kórusalaprajzot is felvázolta Éry (12. kép). A rajza szerint az orgo-

naház 590 cm széles és 275 cm mély. A 150 cm széles, 70 cm mély és 127 cm magas Hes-
se-játszóasztal közvetlenül az orgonaház előtt áll, a mellvédtől 150 cm-re, 20 cm magas 
dobogón.

A 120 × 220 cm-es fúvó az orgonaház aljában áll a Cisz-oldalon, nyomóberendezése 
a szekrényen kívül van. 

11. kép. A nehézkesen működő Hesse-fúvó rajza az Éry-felmérésben. MNL BML XI.6. Levelezések. 

12. kép. Éry László 1926. augusztus 31-i karzatfelmérése. MNL BML XI.6. Levelezések.
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Általános tájékoztatásul Éry még megjegyezte, hogy a plébánia nem gondol más pá-
lyázóra. „Egy kitűnő hangverseny orgonát akarnak, esetleg hárommanuálosat, mindenesetre 
jobb legyen, mint az evangélikusoké, hogy ez legyen az első orgona Sopronban.”

Az Angster-gyár szeptemberben javítási költségvetést küldött a plébániára,38 de mi-
vel a plébános újabban átépítési tervet is várt, októberben az egyik gyárigazgató, Angster 
Emil (1874–1939) is Sopronba utazott, hogy a sípmű menzurális adatait felvegye. Fel-
mérése a sípsorok számszerű adatain kívül azok anyagát, repetícióit és a kevertjátékok 
összetételét is tartalmazza, és a felmérő lapra az „ócska, rossz” fagotton kívül rávezette a 
nyelvregiszterek mellé, hogy „új, Giesecke-féle” sípsorok. (Angster Emil felmérését ld. 
a „Függelékben”.) A gyár elkészítette 1926. október 15-i dátummal a kért költségveté-
seket barkeres átépítésre, illetve újjáépítésre. A levélben inkább az átépítést javasolta a 
cég, hogy a hangszer a regiszterek más csoportosításában nagyobb hangerővel és ünnepi 
fénnyel érvényesülhessen. Az átépítési terv két javaslatot is vázolt, egy 35 és egy 27 regisz-
terest, mindkettőt új pneumatikus játszóasztallal és redőny beépítésével 311 000, illetve 
224 000 korona értékben.39 Megrendelésre nem került sor.

A Soproni Katolikus Konvent 1928. évi alakuló ülésén szóba került a Szent Mihály-
templomból rekvirált fémtárgyak pótlása. A konvent a hiányzó harangok pótlását a vá-
rostól mint kegyúrtól remélte. A kiadásokat az orgonára azonban a templompénztárból 
kellett fedeznie. Mivel a templompénztár fő bevételi forrása, a szőlő, éppen most lett kiül-
tetve, ezért csak a hívek áldozatkészsége nyújthatott felajánlást.40

A homlokzati sípok pótlására és orgonajavításra 1929. áprilisban César Gyula ( Juli-
us Cäsar, Cesar, 1887–1952) soproni orgonaépítővel kötött a városplébánia szerződést. 
César 1924-ben kapott iparigazolványt papírból készülő orgonasípok előállítására is.41 A 
sípokat jutányos áron készítette, és hirdetése, mint első magyar orgona-nitrochrom-papír 
sípkészítő, csábítóan hatott a megrendelőknek. A Szentlélek-templom és a Szent György-
templom homlokzatába is ő állított be papírsípokat. César 1932-ben apró javításért 48 
pengőt vett fel a városplébániától, amikor is rávezette a számlára, hogy ezzel az 1929. áp-
rilisi szerződésben rögzített ötéves garancia érvényben marad.42

 
Az 1942. évi Angster-terv

1942 tavaszán Klafszky Henrik, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank Soproni Fiókjának 
igazgatóhelyettese vette át a Soproni Katolikus Konvent Pénzügyi Bizottságának elnöksé-
gét. A Pénzügyi Bizottság április 28-i ülésén Klafszky elnök felszólalt, hogy a soproni két  
 

38   Az Angster-gyár 1926. szeptember 13-i levele a városplébánosnak. MNL BML XI.6. Levelezések. 
1952/1926.
39   Az Angster-gyár 1926. október 15-i levele a városplébánosnak. MNL BML XI.6. Levelezések. 2224/1926.
40   A Soproni Katolikus Konvent 1928. január 13-i jegyzőkönyve. KKL 1928. év iratai. sz. n.
41   Kormos Gyula: Sopron orgonaépítői az elmúlt öt évszázadban. In: SSz 16. (2002) 4. sz. 373.
42   Quittung. 1932. március 12. VPL 39. doboz. Vegyes iratok 1932.
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plébánia orgonáinak a rossz állapotán változtatni kell, mert „ezek nagyobb egyházzenei mű 
előadására teljesen használhatatlanok, már pedig ilyen hangszerek nélkül templomzenéről be-
szélni nem lehet, […] ez az állapot sem Sopronhoz mint zenevároshoz, sem pedig a katolikus-
sághoz nem méltó. Ezért az orgonák rendbehozatala feltétlen szükséges, és miután az érdekelt 
plébániák az ezzel járó nagy költségeket nem tudják előteremteni, […] a Kat. Konventtől kel-
lene kiindulnia a kezdeményezésnek, hogy ez a kérdés a kegyúr, az egyház és a kat. közönség 
bevonásával kielégítő megoldást nyerjen.”43 Klafszky hamarosan árajánlatot kért az Angster-
gyártól. A levélben megírta, hogy mozgalmat kíván indítani az elhanyagolt állapotban 
lévő soproni orgonák modernizálásáért, kijavíttatásáért. Elsősorban a soproni Szent Mi-
hály-templom Hesse-orgonáját szeretné átépíttetni kétmanuálosról hárommanuálosra, 
villanyberendezéssel.44

A konvent június 11-i közgyűlése napirendre tűzte az orgonák állapotát. Klafszky 
itt is agitált. „A város mint kegyúr is érezze át, hogy a katolikusoknak is jogos igénye van jó 
orgonára és a kat. közönséggel együtt hozzon áldozatot.”45 A konvent Orgonabizottságot 
nevezett ki.

Az Angster-gyár 1942. augusztus 1-jén küldte meg az új orgona tervét.46 A három-
manuálos, elektropneumatikus orgona diszpozíciós tervét Amminger Kálmán (1946-
tól Szentgyörgyi, 1903–1976), a soproni evangélikus templom karnagya készítette, és 
Angster József (1917–2012) okl. gépészmérnök, az Angster-gyár egyik vezetője csekély 
mértékben módosította. Angster József júliusban járt a helyszínen, felmérte a karzat mé-
retét és számba vette az ónsípok súlyát. A gyár a 3 Giesecke-nyelvregiszter kivételével 
teljesen új sípművet kívánt készíteni, ugyanis az egyébként jó minőségű régi sípok nem 
illeszkednének menzurálisan az új diszpozícióba. A régi sípok beolvasztásával és újra 
felhasználásával viszont lényeges megtakarítás kínálkozik.47 Egy második, egymanuálos 
kis játszóasztalt is tervezett a gyár a főmű48 és a pedál regisztereivel, bizonyára kérésre. 
Akkoriban ugyanis gyakran kimaradt az áram, és a kis játszóasztal közelsége kapcsolatot 
jelentett a fújtatóval. Egy második, kis orgonának amúgy is hagyománya volt a karzaton 
1865-ig.

Az 1942-es Angster-költségvetés kiterjed a hangzó sípműre, a játszóasztalra, a szél-
ládákra, a fúvóra, a traktúrára, a beépítendő anyagok minőségére, a fizetési feltételekre, 
jótállásra, stb. A szövege a következő: 

43   A Soproni Katolikus Konvent Pénzügyi Bizottságának 1942. április 28-i jegyzőkönyve. KKL 127/1942.
44   Klafszky Henrik 1942. május 9-i levele az Angster-gyárnak. MNL BML XI/6. Levelezések.
45   A Soproni Katolikus Konvent 1942. június 11-i jegyzőkönyve. KKL 194/1942.
46   Angster-tervezet. 1942. augusztus 1. MNL BML XI.6. Levelezések. 1848/1942.
47   Angster József a felmérés alkalmával 23 regiszter ónanyagát 271 kg-nak becsülte, amit kilónként 8 
pengővel számolva 2000 pengő értékűnek ítélt.
48   Az I. manuál.
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„Manuál-hangterjedelem: C-a3 58 billentyű, pedál-hangterjedelem: C-f1 30 hang. 

fa    hg. ón      nyelv
 I. manuál – Fő szekrényben 

Burdon 16’ fedett változat, jól töltő, fuvolahanggal, tompa 
kerekdedség nélkül 

24 12   22

Principal 8’ részben a homlokzatban, az orgonahang 
gerincét képező, ércesen határozott, de nem 
kemény jelleggel

36   22

Csúcsfuvola 8’ kellemesen tömör, lágyabb, kísérésre igen 
alkalmas változat

24 12   22

Zergekürt 4’ csonkakúp alakú síptestekkel, élénken dallamos, 
simulékony, lágyan kürtszerű jelleggel 

24   36

Felsőbboktáva 2’ élénk, áthatóan színes principáljelleggel 12   46
Kornet 3-5 sor 8’ kevert változat, sajátosan színes telt és beolvadó 

hanggal
62   92

Mixtura 5× 1⅓’ fényesen átható, ezüstösen színes, kevert 
változat

  6 284

Trombita 8’ régi nyelvjáték, átintonálva, kijavítva és fent  
4 új síppal kiegészítve                      

   58 54

II. manuál – Pozitívmű
Csövesfedett 8’ kerekdeden telt, könnyed, élénkebb fuvolás 

jelleggel
12 24   22

Salicional  8’ részben a homlokzatban, bársonyosan vonós 
intonációval

36   22

Principal 4’ részben a homlokzatban, határozott, élénk 
principáljelleggel

24   34

Erdei fuvola 4’ fölfelé szűkülő síptestekkel, telt, kerekded, 
simulékony fuvolajelleggel

24   34

Harántfuvola 4’ átfújó változat, kétszeres síphosszakkal, telten 
csengő, élénk  fuvolahanggal

24   34

Nazát 2⅔’ élénken színes, lágyabb, enyhén nazális, jól 
beolvadó változat

18   40

Akuta 4 sor 1’ átható, fényes mixtúrahanggal 232
Görbekürt 8’ új nyelvjáték 58

III. manuál – Redőnymű – Fő szekrényben
Quintázó 16’ dallamos, enyhén quinteket hallató, áttetsző 

mély fuvolahang
42   16

Fuvolaprincipal 8’ lágy, de nem üres hanggal 36   22
Fedett éjikürt 8’ tömör, tompán kürtszerű fuvoláshanggal 

 
24 12   22
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                                                                                                                                  49

49  A sípok számába a nyelvsípok közül csak a két pedálregiszter 3-3 új sípja számít bele.

Viola di Gamba 8’ áthatóan vonós, de nem éles intonációval 36   22
Eolhárfa 2 sor 8’+8’ szelíden vonós, dallamosan lebegő hanggal 60   44
Olaszoktáva 4’ élénk, de telt, melegebb principáljelleggel 24   34
Csövesfuvola 4’ lágy, üde, könnyed fuvolahanggal 24   34
Cölöpfuvola 2’ bő méretű változat, fölfelé szűkülő síptestekkel, 

öblös, telt fuvolahanggal 
12   46

Tercián 1⅗’+1⅓’ élénken, színes, telt beolvadó kevert hang 14 102
Cimbel 3× 
⅔’+½’+⅓’

finoman átható, élénken csengő, fényes 
hangszínnel 

174

Angolkürt 8’ új nyelvjáték 58

Pedálmű – Fő szekrényben, elosztva
Kontrabass 16’ hatalmasan alapozó, tömör basszus hang 30
Subbass 16’ lágyabb, kissé homályos, tömören fuvolás 

basszus hang 
30

Burdonbass 16’ transzmisszió az I. manuál Burdon 16’ 
regiszteréről

Oktávbass 8’ ércesen határozott, telt principálhanggal  30
Fedettfuvola 8’ alkalmazkodó, lágy alaphang 30
Éjikürt 4’ élénk, puhán kürtszerű fuvolaszínnel 24   6
Korálsíp 2’ színes, eleven principáljelleggel 12 18

Quinta 5⅓’ födött változat, lágyan tömörítő fuvolahanggal 30
Zúgósíp 3× 4’-es sor fedett, szűkebb méretű

2⅔’ és 2’-es sor bő méretű, nyitott sípokból 
24
30

  6
30

Harsona 16’ régi nyelvjáték, átintonálva, kijavítva, 3 új 
síppal kiegészítve

30 27

Trombita 8’ régi nyelvjáték, átintonálva és javítva, fent 3 új 
síppal kiegészítve 

30 27

összesen:   2428 síp
Játszássegítők:

a/ regiszterbillenők: 
I+II, I+III, II+III, P+I, P+II, P+III,
 I+II sub, I+II super, I+III sub, I+III super, I. Man super, P+III super, Tremolo III. M.
b/ nyomógombok: 
Szab. komb. A, Szab. komb. B. 
Nyelvesek be/el, Kéziregiszter be/el, 
Tutti
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Az orgona minden egyes alkatrésze – a régi gótikus szekrényt és esetleg egy-két csatornát és 
állványrészt leszámítva – teljesen új lesz és villamos rendszerben épül.

A sípmű két testben nyer elhelyezést: a Főmű, Redőnymű és Pedálmű a régi szekrénybe ke-
rül, mely változatlanul régi helyén marad /Főorgona/, a Pozitívmű a kórus lecke-oldalán foglal 
helyet; a kórus csúcsosan ívelt oldalsó nyílását szabadon álló homlokzatsípok töltik ki és díszítik, 
a mű sípjait és szerkezetét a kórus felől simább kivitelű, a régi szekrény színének megfelelően 
pácolt és enyhén fényezett fenyőfa-falak burkolják.

A hárommanuálos, villamos játszóasztal a főorgona elé, egyik oldalra kerül, hogy az ének- 
és zenekar számára hasznosítható teret hátrányosan ne tagolja. – A játszóasztal külső kivite-
lében és szerkezetében egyaránt a legmodernebb megoldásokat és tapasztalatokat értékesítjük.  
A szerkezet tisztán villamos rendszerű, a legpontosabb, biztos működéssel.

Az orgona szélládái légnyomatú kúprendszerben épülnek, tökéletesen működő elektro-
pneumatikus váltóállomásokkal és regisztergépekkel felszerelve. A rendelkezésre álló aránylag 
csekély alapterület következtében a főorgona szélládáinak egy része a Főmű és a Pedálmű lesüly-
lyesztett változatai fölé kerül, amely megoldás a kihangzás szempontjából előnyös.

A játszóasztalt a villamos váltóállomásokkal speciális orgonakábelek kötik össze. […]
Az egyenletes és modern intonációnak megfelelő sűrített levegő tárolására és szabályozására 

a két orgonatestben összesen 5 fúvó nyer elhelyezést: a főfúvó, melyet a villamos fújtatóberendezés 
közvetlenül táplál, 3 m2 alapfelületű, ezen kívül az egyes művek számára külön-külön szabályo-
zó-fúvók épülnek, 1,6 – 2 m2 alapfelülettel. Utóbbiak a szelet közvetlenül a főfúvóból nyerik, 
megfelelő szabályozószerkezet és szelepek közbeiktatásával.

A régi orgonaszekrényt letisztítjuk és lakkozzuk.
A játszóasztal burkolata tölgyfából készül enyhén pácolva és fényezve.
Az orgona fúvóit villamos fújtatóberendezés táplálja, mely percenként 55 m3, 120 m/m 

vízoszlopnyomású levegőt szállít. A motor és ventillátor közös tengelyre van szerelve és erre 
ugyancsak közvetlenül kapcsolódik a villamos vezérlőberendezés áramszükségletét szolgáltató 
egyenáramú generátor is.

A motor adatai: 3 × 380 Volt 50 periódus, 2,6 LE. Rövidre zárt típus. A generátor adatai: 
15 Volt, 30 amper.

A berendezést ellátjuk a szükséges biztosítékokkal, automatikus csillagháromszög-kapcso-
lóval és csatornával, szabályozó- és ellenszeleppel és erős falú, belül tűzálló burkolatszekrénybe 
helyezzük. 

A fent leírt új orgona ára a régi leszerelésével, az új orgona csomagolásával, az összes vas-
úti szállításokkal, a Pécsett teljesítendő kocsifuvarokkal, a mű helyszíni felszerelésével, művészi 
intonálásával és hangolásával, a szerelők útiköltségeivel – a villamos gépekkel együtt: 41.750 ar. 

c/lábnyomók és talpak:
P+III super, P+III, P+II, P+I, II+III, I+III, I+II, Pedál 16’ be/el, Pedál be/el, Manuál 16’ be/el, Alapok, Heng. 
kapcs. be/el, Henger be/el
Reg. cresc. henger, Redőnytalp III. M. 
I. Man. szab. komb. bev., II. Man. szab. komb. bev.,  III. Man. szab. komb. bev., Egyetemes szab. komb. bev. Főreg. 
rögzítő, Plenum
d/ Hengermutató, Voltmérő, Ampermérő
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P., azaz negyvenegyezerhétszázötven aranypengő, mely összeg egyharmada az orgona megren-
delésekor fizetendő, egyharmada az átadáskor és az utolsó harmadrész az átadástól számított 3 
hónapon belül törleszthető a Magyar Nemzeti Bank mindenkori váltóleszámítolási kamatlába 
+ 3% kamat megtérítés mellett. Amennyiben ezen utolsó harmadrész is az átadáskor nyer kész-
pénzben kiegyenlítést, az utolsó részletből 2% pénztári engedményt nyújtunk.

A régi orgonában levő fémsíp-anyag értékét a vállalati összeg megállapításánál figyelembe 
vettük és így az tulajdonunkba megy át.”

A gyár a szállítási időt a szerződéskötéstől mintegy 10 hónapra vállalta. Jótállási idő-
nek öt évet ajánlott. A költségvetésben a gyár kitért a kis játszóasztalra is:

„Légnyomatú játszóasztal köznapi használatra.
Az egy billentyű sorral rendelkező játszóasztal a Főművel kapcsolódik és a következő re-

giszterekkel, ill. játszássegítőkkel bír:

      Manuál: 58 billentyű         Pedál: 30 billentyű
  1. Burdon 16’    9. Subbass 16’
  2. Principal   8’ 10. Oktávbass   8’
  3. Csúcsfuvola   8’ 11. Fedettbass   8’
  4. Zergekürt   4’ 12. Éjikürt   4’
  5. Felsőbb oktáva   2’
  6. Kornet 3-5 sor   8’
  7. Mixtura 5 sor   1⅓’
  8. Trombita   8’

      Játszássegítők:

  regiszterbillenők: Pedálkopula, Tutti
  nyomógombok: Piano, Mezzoforte, Forte, Kiváltó

A játszóasztal bekapcsolására a Főmű váltó állomását és a Pedálmű elágazó állomását 
kettős működésűre /villamos, légnyomatú/ képezzük ki. – Ezeket összesen kb. 400 folyóméter 
ólomcső köti a játszóasztalhoz. – A Főmű külön fúvóját szivattyúval látjuk el és lábnyomásra 
berendezzük.

Ezen légnyomatú játszóasztal ára az összes mellékköltségekkel 2.400 ar. P., azaz 
Kettőezernégyszáz aranypengő.”
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Az Angster-gyár a tervhez felvázolta az orgonát a kóruson. A hárommanuálos játszó-
asztalt a cég közvetlenül a mellvéd mögé tervezte merőleges helyzetben, középen nagy 
helyet hagyva a karnagynak, énekkarnak. A kis játszóasztal helye a tervben az orgona-
szekrény mellett volt. Természetesen a 38 regiszteres orgona berendezése a 34 szóló re-
giszternek épített orgonaházon kívül is helyet kívánt. Ezért a II. manuálművet „Hősök 
orgonájának” nevezve a szekrényen kívül, a templomot teljes szélességében átívelő karzat 
epistolai szakaszába tervezte a gyár, közvetlenül a mellvéd mögé, homlokzatával a mell-
véden (13. kép).

A „Hősök orgonájának” a homlokzatát is megtervezte a gyár (feltehetőleg Angster 
József) szabadon álló sípokkal (14. kép). A szimmetria kedvéért a karzat túlsó végére 
is javasolta a cég a homlokzat megismétlését néma sípokból 450 pengőért. A „Hősök 
orgonája” eszméjét a gyárnak bizonyára az évente méltóan megrendezett „Hősök Napja” 
ihlette.50 Néhány „Hősök orgonája” volt is már az országban.51

50   Az 1924. évi XIV. törvény rendelkezett a Hősök emléknapjáról, a nemzet I. világháborúban elhunyt 
hősi halottainak a kegyeletteljes megemlékezéséről. Egy 1942. április 25-én kelt körrendelet kiterjesztette a 
tiszteletet az 1938 óta elhunyt hősökre is. Ezekben a háborús években a Hősök Napja a helyőrségek, a polgári 
hatóságok és az egyházak méltó közös emlékünnepe lett évente május utolsó vasárnapján. Sopronban a 
polgármester küldte szét a meghívókat a 1942. május 31-i, illetve az 1943. május 30-i Hősök Napjára. KKL 
1942. év iratai sz. n. és 119/1943.
51   Az I. világháborúban elesett hősök emlékére az első „Hősök orgonáját” a Cecei Református Egyházközség 
építtette az Angster-gyárral 1935-ben. Zeneközlöny. 10. (1935) 10. sz. 15. A Tarpai Református Egyházközség 
presbitériuma 1936-ban határozott „Hősök orgonája” építtetéséről. Tarpai Református Egyházközség 
Levéltára. Presbiteri jegyzőkönyv. 1936. augusztus 30. 

13. kép. Karzatalaprajz az Angster-gyár 1942. augusztus 1-jei tervéhez. Balra a mellvéden a homlokzati 
sípok vetülete. MNL BML XI.6. Levelezések.
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14. kép. Az Angster-gyár homlokzati terve az oldalkarzatokra. 1942. július 29. 
MNL BML XI.6. Rajzok. O-S mappa. 356.

Az 1943. évi Rieger-orgona

A Rieger-gyártól is beérkezett egy ajánlat. Az olcsóbb ár és a kedvezőbb fizetési feltételek 
miatt az Orgonabizottság is, majd a konvent közgyűlése is a Rieger-költségvetés mellett 
foglalt állást. Az Angster-gyár ajánlata ugyanis bontással, hét szakmunkás hét heti ellá-
tásával, stb. 45 000, a Rieger-gyáré pedig mindössze 38 000 pengőt mutatott. Angsterék 
előlegként egyharmad árat kértek, Rieger mindössze öt százalékot.52

Amminger Kálmán nagyon sajnálta, hogy a „hősi orgona” eszméje nem diadalmas-
kodott.53 A Konvent magára vállalta az ár egyharmadának, vagyis 15 000 pengőnek a fi-
zetését. A szeptember eleji konventülésen az új Rieger-orgonáról elhangzott: „A játszó-
asztal teljesen modern lesz. A 36 változaton kívül mint játszótechnikai segítőeszköz még 36 
különféle billenőlap lesz. A hangszerben 1.638 ónból, 507 horganyból, 173 fából készült síp 
és 234 nyelvsíp lesz, azon kívül fel lesz használva 311 régi síp, összesen tehát 2.863 sípja lesz 
az új orgonának. Az orgonamű teljesen villany-rendszerben fog készülni, ami azt jelenti, hogy 

52   A Soproni Katolikus Konvent Orgonabizottságának 1942. augusztus 12-i jegyzőkönyve. KKL 230/1942. 
Klafszky az Orgonabizottságon belül az Angster-gyár pályázatát támogatta.
53   Az Angster-gyár három százalék tervezési díjat felajánlott Ammingernek.
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nemcsak a fújtatás történik villanymotor által, hanem a billentyűk is elektromos árammal mű-
ködnek. Ez a rendszer a legmegbízhatóbb és a legtökéletesebb, amire ma emberi munka képes 
(15. kép).”54

Papp Kálmán pápai prelátus, városplébános szeptember 9-én megrendelte a Rieger 
Ottó gyártól az orgonát a kis kisegítő játékasztallal. Párhuzamosan a Szentlélek templom 
papírsípjainak cseréjét is megrendelte, amit kedvezményesen ígért a cég. A harmadik egy-
harmadért a konvent dr. Kamenszky Árpád polgármesterhez fordult.55 Az orgona lebon-
tása és Budapestre szállítása november 12-én kezdődött meg. A polgármester a 15 000 
pengős segély utalásának szándékát felterjesztette a belügyminiszterhez, mivel a támo-
gatást a város 3 éven belüli törlesztéssel kölcsönből kívánta fedezni. A belügyminiszter 
hozzájárult a kölcsönfelvételhez.56 Az orgona árának hiányzó egyharmadát a plébánia 
teremtette elő.57

A Szent Mihály-templom új orgonája 1943. augusztusban készült el (16. kép). Klaf-
szky Henrik elnök az orgonabizottsági ülésen előadta, hogy a Rieger Ottó orgonaépítő 

54   A Soproni Katolikus Konvent 1942. szeptember 9-i jegyzőkönyve. KKL 307/1942. A sípok száma túl 
magas, talán Klafszky a kis játszóasztal regisztereit is önálló sípsoroknak feltételezte. A sípanyag vizsgálata 
szerint végül 120-nál kevesebb Hesse-síp lett beépítve.
55   A konvent levele a polgármesterhez. 1942. szeptember 9. KKL 246/1942.
56   Polgármesteri véghatározat. 1943. június 30. MNL GyMSMSL IV.b.1404.b. 33/1942.
57   Az Orgonabizottság eredetileg a tehetősebb katolikus polgárokat kívánta felkérni egy-egy síp költségének 
a vállalására, akiknek a nevét bevésték volna a sípba. Ez az akció bizonyára elmaradt végül. Szintén terv volt 
az orgonaavató hangversenyjegyek bevételéből egy orgonakarbantartási alap létrehozása.

15. kép. Az elektropneumatikus traktúra részlete. Fotó: a szerző, 2003. július 19.
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gyár kifogástalan munkát végzett a Szent Mihály-templom orgonaátépítési, a Szentlélek-
templom orgonahelyreállítási és a Szent György-templom orgonajavítási munkájával. 
Különösen jól sikerült a Szent Mihály-templomi orgona, ami „az egész Dunántúl legmo-
dernebb ilynemű hangszere lett.”58

Az orgona augusztus 19-i bemutatására és átvételére a város hivatalos személyei, a 
Soproni Katolikus Konvent vezetősége és szakemberek kaptak meghívást.59 A megáldá-
sára Szent István ünnepén, 20-án celebrált főpapi mise előtt, ünnepi beszéd kíséretében 
került sor (17. kép). A templom énekkara Struglitz József karnagy vezetésével Haydn 
Nelson-miséjét adta elő. Aznap délután Schmidthauer Lajos (1882–1956), az országos 

58   A Soproni Katolikus Konvent Orgonabizottságának 1943. augusztus 16-i jegyzőkönyve. VPL 214/1943.
59   Új Sopronvármegye. 1943. augusztus 17. 5. évf. 185. sz. 3.

16. kép. Az orgona látványa az 1943-as Rieger-átalakítás után. Diebold Károly felvétele. 
Soproni Múzeum. Fényképgyűjtemény. 25.015.
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hírű budapesti orgonaművész, zeneakadémiai tanár adott hangversenyt. A belépőjegyes 
koncerten a Szent Mihály-templom megerősített énekkara is fellépett Klafszky Henrik 
karnagy közreműködésével.60

Az Új Sopronvármegye a másnapi számban Csatkai Endre (1896–1970) tollából fog-
lalta össze az élményt. „A templom hajóit megtöltötte a közönség és elragadtatással hallgatta 
a nagy művészt és a kitünő hangszert. A megszentelt hely nem engedte meg a hangos tetszés-
nyilvánítást, de az elragadtatás ott tükröződött az átszellemült arcokon.”61

Az eredeti Rieger-szerződés nem maradt fenn, de Halmos Alajos (1901-ig Herold, 
1882–1941 u.) soproni zeneszerző, egyházzenész a Katolikus Kántor 1943. októberi szá-
mában62 ismertette a két játszóasztalos orgonát:

„Az egyházi zenének dicső múltját hirdető Hesse-féle orgona helyébe a Rieger Ottó orgo-
naépítő neves cég által épített 36 változatú, 3 manuállal rendelkező, magas művészeti igénye-
ket is kielégítő mestermű került a soproni Szent Mihály templom kórusára (18. kép).

A Rieger-cég az orgonaépítő valóságos remekét varázsolta a 13. századból maradt gó-
tikus templom 1489-ből való orgonájának karzatára. A műnek tökéletessége, anyagának fi-
nomsága, ízléses kivitele, sípjainak tiszta intonálása, hanghatásainak megfelelő jellegzetessége, 
mind csak a mesterművet dicsérik. A villanyorgona változatai:

60   Orgelweihe am St. Stefanstag in der Stadtpfarrkirche. Oedenburger Zeitung. 1943. augusztus 16. 76. évf. 
184. sz. 1. és az Orgonaavató műsorának nyomtatványa. VPL 19. doboz. Új orgona iratai.
61   Cs. E.: Orgonaavató hangverseny a Szent Mihály templomban. Új Sopronvármegye. 1943. augusztus 21. 
5. évf. 188. sz. 3.
62   Halmos Alajos: Orgonaavatás Sopronban. In: Katolikus Kántor 31. (1943) 10. sz. 79–80.

17. kép. Az orgonaavató meghívója. VPL 19. doboz. Új orgona iratai.
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18. kép. A Rieger-orgona hárommanuálos játszóasztala. A cégtáblán: „KÉSZITETTE: RIEGER OTTÓ KIR. 
UDV. ORGONAGYÁR BUDAPEST 1943” Fotó: a szerző, 2003. július 19.

I. manuál II. manuál
Födött pásztorsíp   16’ Födött    8’
Principal   8’ Dulciana   8’
Csöves fuvola    8’ Principal   4’
Zergekürt   4’ Orsósíp   4’
Quintfuvola    2½’ Sesquialtera   2½’, 1½’
Octáva   2’ Harántfuvola    2’
Kis kornet   3 sor 2½’ Akuta   4 sor 1½’
Trombita   8’ Görbe kürt   8’
I.+II., I.+III., Sub I.+ III., 
Super I.+ III.

II+ III   
Tremolo II. Man.

III. manuál Pedál
Principal fuvola   8’ Principal bass 16’
Födött éjkürt   8’ Kontrabass 16’
Csúcsos gamba   8’ Subbass 16’
Aeol hárfa   2 sor  8’+8’ Octava   8’
 Olasz oktáva   4’ Födött fuvola   8’
Erdei fuvola      4’ Quinta   5½’
Cölöp fuvola   2’ Orosz kürt   4’
Quint cimbel   2 sor  ½’ Zúgósíp   3 sor  4’
Mixtura   5 sor 2’ Harsona 16’
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Angol kürt    8’ Trombita    8’
Tremolo III. Man. Ped+I., Ped+II., Ped+III.,

Super Ped+III. 
Lábemeltyűk:

[Kopulákon kívül]  Nyelvesek el, Ped. 16’ el,  Kop. cresc. el, Cresc. el., Szabad kombináció, Összes 
Prep., Ped. prep., I. Man. prep., II. man. prep. III. man. prep, Alapok, Plenum, Tutti

Az orgonaszekrény melletti kis játékasztalon az I. Manuál sípjainak bekapcsolásával 
lehet játszani.”

A Rieger-orgona is nagyobb számú regisztert tartalmaz a Hesse-orgonánál.  
Az Angster-gyár a nagyobb orgonát egy különálló egységben képzelte el (a „Hősök orgo-
nájaként”) drágább összegért, ezzel szemben a Rieger-cég az eredeti Storno-orgonaházat 
bővítette ki. Mégpedig a szekrény homlokzatának arányaihoz jól igazodó, teljes középső 
függőleges vimpergás részt kiemelte, megszüntette (19. kép), és egy szélesebb, a neogó-
tikus formavilágot nélkülöző, szerény díszítésű betétet helyezett be. A középső síptükröt 
összefogó pántra ekkor Sopron város címere és faragott betűs felirat került: CIVITAS 
FIDELISSIMA.63 Ennek a középső szakasznak az alsó részét beljebb helyezte a Rieger-
gyár, hogy az énekkari pulpitus és a játszóasztal között tér maradjon a közlekedésre 
(20. kép).

63   „A leghűségesebb város.” Utalás az 1921. decemberi népszavazásra, amikor Sopron lakosságának 
többsége Magyarország fennhatóságát választotta Ausztriáéval szemben.

19. kép. Éry László 1926. augusztusban készített vázlata még a teljes orgonaházat mutatja.
MNL BML XI.6. Levelezések.
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20. kép. A Storno-szekrény eredeti középső szakasza megszűnt az 1943-as bővítéskor. 
Fotó: Szabó András, 2013. augusztus 1.

I. Manual 54 billentyű
  1. Hohlflöte   8’ 24 fa C = 75/85 × 65/50  30 ón c’ = 47 mm c’’ = 28 mm  64. hang
  2. Nachthorn   4’ 54 ón nyitott C= 52 mm c’ = 28 mm  61. hang    vonós
  3. Mixtura 4 sor   2’ 1⅓’ 

  1’ ⅔’     
C 2’= 45 mm 65. hang

  4. Trompet      8’ új Giesecke-féle
  5. Bourdon 16’ 24 fa 87/70 × 110/90  30 ón  c’ = 59 mm  födött 70. hang
  6. Octav   4’ 54 ón    C 2’ 45 mm 65. hang
  7. Superoctav   2’ 54 ón C 2’ = 45 mm 65. hang

A hárommanuálos Rieger-orgona máig megőrizte elektropneumatikus szerkezetét és 
második, pneumatikus kis játszóasztalát eredeti állapotban. Gazdag, neobarokkos hang-
színvilágával, erőteljes intonációjával a művészien faragott, ha kissé át is alakított Storno-
szekrényben — a magyarországi orgonaállomány egy jelentős hangszere.

Függelék
Angster Emil sípmű-felmérése [1926. október 15. előtt]:64 

                                                                                                                                                                    65

64   MNL BML XI.6. Levelezések.
65  Töpfer II. menzúratáblázat szerint.
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  8. Cornet 3 sor 2 sor, c’-től 3 sor 2’ 1⅓’föd ⅔’   2’ C = 40 mm 68. hang
  9. Salicional   8’ 7 homl.  47 ón c’= 32 mm 73. hang
10. Gedackt   8’ 54 ón c’ = 36 mm    70. hang
11. Flauta   2⅔’   54 ón C = 35/70 hegyes 59. hang
12. Principal    8’ 6 homl. 38 ón c’= 47 mm    64. hang
13. Terzian      3⅕’ g-től c’ (e) = 15/34 hegyes  56. hang
14. Flauta   4’ 54 ón c’ = 17/40 hegyes  56. hang

II. Manual
  1. Geig. Princ.   8’ 12 fa 42 ón c’ = 32 mm     73. hang
  2. Viola   8’ 12 fa 42 ón c’ = 30 mm     75. hang
  3. Gedeckt   8’ 12 fa     42 ón c’ = 37 mm 70. hang
  4. Octav   4’ 54 ón C = 38 mm 69. hang
  5. Fl. trav      8’ 24 fa, 30 hegyes ón     c’= 27/55 60. hang
  6. Undamaris   8’ 30 síp c’-től c’ = 30 mm 75. hang
  7. Fugara   4’ 54 ón    c = 30 mm 75. hang
  8. Superoctav   2’ 54 ón    c = 22 mm 70. hang
  9. Fagott 16’ ócska rossz
10. Flauta 4’   4’ 54 ón c = 22/55 hegyes 60. hang

Pedal 25 billentyű 
  1. Principal  16’ 25 fa    c’ 130/11 × 160/140 50. hang
  2. Violon 16’ 25 fa c’ = 57/50 × 75/70 68. hang
  3. Subbass 16’ 25 fa c’ = 75/65 × 97/87 62. hang
  4. Posaune 16’ új Giesecke-féle
  5. Nasard 10⅔’ 25 fa c’ = 44/34 × 58/49 70. hang
  6. Principal   8’ D-d# homl.    h = 50 mm 63. hang
  7. Octav   4’ 25 fa c = 44/38 × 57/52 62. hang
  8. Quint   5⅓’ 25 fa c = 45/35 × 60/55 69. hang
  9. Cello   8’ 25 fa c = 59/51 × 80/70 67. hang
10. Trompet      8’ új Giesecke-féle
Normál hangolás, hangoló rések nincsenek.
A fa részek a szú által megtámadva, a fúvóban is van szú, a fa sípok jók, a fém sípok elég jók.


