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A magyarországi orgonakutatás története mindössze száz 
évre nyúlik vissza: e tudomány atyjának Geyer József kato-
likus pap – a Bartók-életrajzból ismert Geyer Stefi bátyja 
– tekinthető, aki 1917-ben megalapította az Országos Ma-
gyar Organológiai Társaságot a hazai orgonaépítészet és 
-művészet ápolására, fejlesztésére és szabályozására. Geyer 
nevéhez fűződik az orgonaismeret tárgy bevezetése a Zene-
akadémián, ő alakította ki az orgonás szaknyelv szókincsét, 
valamint ő szervezte meg az első nemzetközi orgonakong-
resszust is Budapesten, 1930-ban. A résztvevők megtekin-
tették a szegedi dómban Magyarország akkor újonnan 
épült és ma is legnagyobbnak számító – akkori európai vi-
szonylatban harmadik legnagyobb – templomi orgonáját. 
(A hangszert a második világháborúban, hogy megóvják a 
sérüléstől, szétszerelték, és az altemplomban tárolták, 
1946-ban került vissza a helyére.) Az 1953-ban elhunyt tu-
dós kutatómunkáját Szigeti Kilián pannonhalmi bencés 
paptanár folytatta, őt tartják a modern magyar orgonatör-
ténet megalapítójának: a Régi magyar orgonák könyvsoro-
zat hetvenes évektől megjelent köteteiben bemutatja az or-
gonaépítészet központjait, az orgonaépítők életrajzával 
együtt, ő maga is több mint egy tucat orgonát tervezett, 

valamint ő hozta létre az első orgonamúzeumot is, Pan-
nonhalmán, 1968-ban.
Az 1990-ben befejezett országos felmérés szerint Magyaror-
szág 3070 orgonájából öt készült a 17. században, 164 a 18. 
században, mintegy 1000 a 19. században – ezek a számok a 
felújított hangszerekkel együtt értendőek –, több mint 
1400 a 20. század első felében, és csupán mintegy 280 az 
1950 és 1990 közötti időszakban. A magyarországi orgoná-
kat már az első világháború alatt, 1917-ben is összeírták, 
igaz, nem kulturális célból; a honvédelmi miniszter előírta, 
hogy az „ónból vagy ónötvözetből készült összes külső orgo-
nasípokat hadi célokra” szolgáltassák be.

Tudomány és mesterség

Az orgonaépítés rendkívül izgalmas és összetett kézműves 
iparág, amelyben együtt dolgozik asztalos, faipari mérnök, 
faesztergályos, asztalos, fémsípkészítő, szakképzett orgona-
építő, és természetesen az orgona megtervezése is külön 
szaktudást igényel. Leginkább a Rolls Royce gyártásához 
lehet hasonlítani: számos munkafázist kézzel végeznek, 
minden hangszer egyedi darabként születik meg. A gondos-
ságra, egyben az orgonaépítők elhivatottságára jó példa a 
Szent István Bazilika 1905-ben épült orgonájának szekré-
nye, bútorépítő mesterek lenyűgözően akkurátus, míves 
munkája: két henger alakú síptornyának szegélyét még a 
takarásban levő részeken is valódi aranyozás borítja. Az ide-
ális orgonaépítő műhelyben minden együtt van ahhoz, 
hogy helyben össze lehessen állítani az új hangszert: lehető-
ség szerint az utolsó csavarig felépítik az állítócsarnokban, 
de vannak esetek – mint például a Müpa és a fasori refor-
mátus templom orgonája –, amikor ez a méretek miatt nem 
megoldható. Az orgona építésének története hasonlóan ér-
dekes és szerteágazó terület, hiszen összefonódik Magyaror-
szág történelmével, korstílusok és vallási irányelvek alakulá-
sával, művészi áramlatokkal, ipari változásokkal, sőt egyéni 
sorsokkal. Mindegyik hangszer mintha a múlt lenyomatát 
őrizné, noha az átalakítások, bővítések nem minden eset-
ben bizonyultak szerencsésnek.
Magyarország első orgonaépítői a 12. században betelepí-
tett szászokkal együtt érkeztek, akik évszázadokon keresztül 

A nyolcvanas évek közepén, az akkori Or-
szágos Műemlék Felügyelőség irányításá-
val négy orgonaművész felkerekedett, 
hogy végigjárva Magyarország templo-
mait összeírja a hangszereket – felmérje 
állapotukat, rögzítse sajátosságaikat. A 
három évig tartó felmérés, majd az egy-
éves kutatás–rendszerezés után, 1990-ben 
megszületett Magyarország orgonajegy-
zéke. A legköltségesebb hangszerépítési 
területről lévén szó, az azóta eltelt ne-
gyedszázad intenzitásban messze elma-
rad a 19–20. század fordulójának pezsgő 
aranykorától, az utóbbi bő egy évtizedet 
azonban több, a hazai orgonaépítészet 
története szempontjából is kiemelkedő 
esemény fémjelzi. Tíz éve készült el Kö-
zép-Európa legnagyobb koncerttermi or-
gonája a Művészetek Palotájában, idén 
márciusban adták át a Fasori Református 
Templom felújított orgonáját, és javában 
folynak a Zeneakadémia hangszerének 
felújítási munkálatai. Cikkünket a Fasori 
Református Templom gyönyörű orgonájá-
nak fényképeivel illusztráljuk.

2  Várkonyi Tamás
németh András Péter
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Erdély legszebb és legjobb hangszereit készítették el. Az első 
név szerint ismert mester a Nagyszebenben született 
Stephanus Renispingar, aki a mai Szlovákiához tartozó Le-
lesz község templomába épített új orgonát 1367 körül. Má-
tyás király fényűző budavári és visegrádi palotáinak orgo-
náiról feljegyezték, hogy sípjaik ezüstből készültek, és az 
ekkor megerősödött nápolyi kapcsolatoknak köszönhetően 
érkezett és telepedett le Magyarországon egy Gergely nevű 
mester is, akinek nevével az első orgonaszerződés fennma-
radt 1496-ból. A református templomok többségéből évszá-
zadokon keresztül hiányzott az orgona, hivatalosan csak az 
1761-ben tartott bögözi zsinat engedélyezte a hangszer hasz-
nálatát, míg az unitárius egyházban csak a 19. század elején 
jelent meg ez a hangszer a liturgiában.

Vándorévek

A 17. század elejéről származik a mai Magyarország legrégeb-
bi orgonája: a soproni Szent György Dómtemplom hangsze-
rét valószínűleg a bécsi Johann Woeckerl készítette 1633-
ban, az ő monogramja ma is látható az orgonaszekrényen. 
Valóságos csoda, hogy fennmaradt: túlélte a nagy soproni 
tűzvészt (1676), amelyben a harangok megolvadtak, vala-
mint a második világháborús bombázást is, ami a templom 
egy részét romba döntötte. A középkori szárnyas oltárokhoz 
hasonlóan festett ajtai voltak, amelyeket a böjti időszakban 
behajtottak, ilyenkor halkabban szólt. A barokk orgonák 
némelyike, különösen Erdély területén az európai élvonalba 
tartozott, mint például a nagyszebeni evangélikus templom 

hangszere, amelyet a szász orgonaépítészet megújítója, 
Johannes Vest épített 1673-ban. A török kor után, az 1700-
as évektől a hazai orgonaépítő mesterek főleg cseh, morva, 
szlovák, német szakemberek közül kerültek ki. Nyugaton 
Győr és Kőszeg, keleten Eger, Nagyvárad, Arad és Temesvár 
vált az orgonaépítészet központjává, főleg német és osztrák 
mesterek által. Győrben Caspar Burchart, Johann Jakob 
Jetter alapított több generáción keresztül aktív orgonaépítő 
dinasztiát, Kőszegen a Klügel orgonaépítő család működött 
az 1800-as években, az Egerben letelepedett salzburgi mes-
ter, Ludwig Mooser nevéhez pedig mintegy 140 orgona fel-
állítása fűződik, több újítását az esztergomi bazilika hang-
szerének 1856-os megépítésekor is hasznosította. A céhek 
utódjának tekinthető hangszerész-dinasztiák működését 
érintette 1805-ben a korabeli belügyminisztérium, a Magyar 
Királyi Helytartótanács rendelete, amely háromra emelte 
külföldön, inasként eltöltött tanulóévek számát; a mesterle-
velet csak akkor kaphatta meg valaki, ha vándorkönyvében 
igazolta a külföldi műhelyben szerzett szakmai gyakorlatot. 
Pesten 1836-ban alakult önálló hangszerész céh, amelynek 
tagjai közül a legismertebb a nemesi származású Bárány 
Lajos volt, ő 1848-ban épített orgonát a kiskunhalasi refor-
mátus templom számára. A nagyobb templomok hangsze-
reit továbbra is neves külföldi mesterektől rendelték meg, 
például a cseh Janicsek József építette a pannonhalmi és 
kalocsai hangszereket, a Morvaországból érkezett Herodek 
József legnagyobb, 1804-ben épült késő barokk orgonája a 
szarvasi evangélikus ótemplomban kissé bővítve és átalakít-
va ma is működik. A 19. század elejétől egyre több magyar 
orgonaépítő neve is feltűnik a nyilvántartásokban: Szabó 
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Gramofon: Miért kü-
lönleges a fasori reformá-
tus templom orgonája?
Pálúr János: Először is 
azért, mert isteni időzí-
téssel épült meg: még a 
nagy gazdasági válság és 
a világháborúk előtt, 
1913-ban, és ami külön 
ritkaság: a templommal 
együtt. Az Angster-gyár 
má sodik generációjának 
hangszere ez, építésekor 
a legendás alapító még 
élt. Az akkor 28 regiszte-

res, a kor legmodernebb újításaival felszerelt orgona a né-
met romantikához közel álló diszpozícióval készült, érzé-
keny, barátságos intonációval.

G.: Hogyan emlékszik vissza az orgona-felújítás kezdeteire? 
P. J.: Párizsi tanulmányaim alatt a Notre-Dame több száz 
évet és megannyi felújítást megélt orgonája mellett töltöt-
tem időm jelentős részét, ez meghatározónak bizonyult az 
orgonákkal szembeni elvárásaimban is. Amikor két év után 
hazajöttem, és megkezdtem orgonista szolgálatomat a fasori 
templomban, óriási meglepetéssel tapasztaltam, hogy en-
nek az orgonának a hangja még halódó állapotában is ma-
gával ragadó, lehet hallani rajta az invenciót, a kimagasló 
szaktudást, amellyel megépült. A sok élmény és tapasztalat 
hasznosnak bizonyult ahhoz, hogy belekezdjek egy orgona 
megmentésébe, az első terveim 1997-es keltezésűek.

G.: Hogyan döntötték el, milyen orgonát alakítanak ki a 
meglévőből?
P. J.: Minden orgonát meg kell álmodni, de ez nem irreális 
elképzeléseket jelent. Két lehetőség kínálkozik: egy orgonát 
vagy újonnan megépítenek, vagy egy meglévő hangszert fej-
lesztenek tovább. A fasori orgona továbbtervezése rendkí-
vül izgalmas feladatnak bizonyult számomra. Egy 80–90 
évet megélt hangszert érdemes újabb 100 évre továbbgon-
dolni, ezért azt a javaslatot tettem a református templom 
vezetőségének, hogy ne csak 10–15 évre szóló javítást végez-
zünk a hangszeren, amit aztán újra és újra karbantartásként 
meg kell ismételni: a hely és az orgona adottságai különö-

sen alkalmasnak bizonyultak arra, hogy nagyobb kaliberű 
hangszer szülessen, ami ösztönző példa lehet a szakmában. 
A párizsi Notre-Dame-ban minden orgonaépítő úgy tett 
hozzá a már meglévő hangszerhez, hogy szinte tapintható 
maradt a nagy elődök, mesterek tisztelete, akiknek kiismert 
művészi szándékait, szaktudását képes volt továbbvinni a 
felújító tervező – ilyen modellt igyekeztünk megvalósítani 
itt is. Az Angster-orgona sípanyagát megtartottuk, és az ere-
deti romantikus diszpozíciót az Angster által is kedvelt és 
alkalmazott francia irányba egészítettük ki Bertrand 
Cattiaux francia orgonaépítő közreműködésével, az ambí-
ciójukkal és cégük székhelyével is az Angster-cég nyomdo-
kain járó Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra kivitelezésében.

G.: Mennyibe került a felújítás?
P. J.: Szokni kell a nagy számokat, ez jelenleg a református 
egyházban épült legdrágább hangszer, mindent összeszá-
molva bruttó 160 millió forintba került – csak az áfája tehát 
több tízmillió forint –, amely összeget az orgonaalapítvá-
nyon keresztül gyűjtögettük, részletekben, figyelve a pályáz-
ható támogatásokra. Meg kell említenem továbbá, hogy 
néhány cég és főleg magánszemélyek adományai segítették a 
munkát, majd tizenhárom év elmúltával miniszteri támoga-
tás duplázta meg az addig elért összeget, így befejezhetővé 
váltak a munkálatok. Mindig a rendelkezésre álló pénz ha-
tározta meg a munkák ütemezését, így fordulhatott elő az 
is, hogy például a Műpa-orgonaprojekt később indult, még-
is hamarabb zárult le, noha ugyanaz a cég készítette német 
koprodukcióval, és az kétszer akkora hangszer, mint a faso-
ri. Azonban ahogy múltak az évek, egyre jobban éreztem 
azt a szaktudást, aminek nagy orgonák felépítése során a 
fiatal és gyarapodó pécsi orgonaépítő csapat birtokába ke-
rült és amelyből a fasori orgona profitált. 

G.: Hogyan tudták a hangszert használni, miközben felújí-
tották?
P. J.: Nem volt könnyű feladat a 46 regiszteres új orgona 
felépítését műszakilag értelmes ütemekre bontani, úgy, 
hogy közben használható is maradjon a hangszer, volt olyan 
munka is, amit csak öt év után lehetett folytatni. Kis zsong-
lőrködést jelentett nekem is, orgonistának, hogyan lehet 
mindössze tíz regiszteren ilyen hosszú időn keresztül játsza-
ni, de talán még többet is tanultam ez alatt a 13 év alatt, 
mintha egy nagy orgona lett volna a kezem alatt.

Pálúr János: „Minden orgonát meg kell álmodni”
A világháborúk, az 1949 utáni évtizedek megviselték az ország orgonaállományát, nem 
egy hangszer került olyan kritikus állapotba, hogy eljött az ideje szembenézni a valósággal: 
elveszítik vagy megmentik. A nehezebb utat választotta és az utóbbi mellett tört lándzsát 
Pálúr János, a Fasori Református Templom orgonistája, a Zeneakadémia orgona- és 
improvizációtanára a fasori templom száz éve épült, különleges értéket képviselő Angster-
orgonája esetében. A felújított-újjászületett hangszer felavatása után beszélgettünk.
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Ferenc, Bakos Károly és Fia, Fazekas János, Kovács István és 
Fia, Országh Sándor és Fia, Szalay Károly és Fia, valamint 
Kerékgyártó István műhelyei, amelyek két–nyolc dolgozót 
foglalkoztattak, bár Szalay Károly székesfehérvári mester 
1855-ben egyedül, négy hónap alatt készítette el a tordasi 
evangélikus templom 8 regiszteres orgonáját. Az 1846-ban 
megrendezett iparműkiállításon mutatkozott be a nagyvá-
radi születésű Komornyik Nándor, aki Pesten rendezte be 
orgonaműhelyét.

Angster József jelentősége

Az ipari fejlődés az orgonaépítő szakmát is jelentősen átala-
kította, a 19. században nagy fellendülés vette kezdetét, a 
század végén már négy nagy hazai orgonagyár versengett 
egymással: Országh Sándor és Fia (1861–1920) Pesten, 
később Rákospalotán, Angster József és Fia (1867–1949) 
Pécsett, Wegenstein Lipót (1888–1948) Temesváron, a 
jägerndorfi Rieger Testvérek pedig 1894-ben Budapesten 
leányvállalatot alapítottak, amely 1952-ig működött. 
(Utóbbiakhoz fűződik Magyarország első elektro pneu-
matikus orgonája, amelyet az Operaházban állítottak fel 
1903-ban, de az elektromos vezérlésű orgonák csak lassan 
jelentek meg, az ország elektromos hálózatának teherbírása 
miatt.) Az 1896-os milleniumi kiállításon a hazai orgona-
gyárak is bemutatták termékeiket, a legnagyobb, 10 méter 
magas hangszert Wegenstein Lipót temesvári cége állította 

KorszaKalKotó öröKséG
(Angster József halálára megjelent nekrológ a Zenei 

Szemle 1918. júniusi számában)

„A magyar hangszeriparnak s vele együtt az egész magyar ze-
nei glóbusnak is mélységes gyásza van: Angster József, a róla 
elnevezett pécsi orgonagyárnak megalapítója és szervezője, a 
magyar orgona- építés művészetének úttörő mestere Pécsett 
nyolcvannégy éves korában elhunyt. Korán megnyilvánuló 
iparművészeti érzéke az asztalosmesterség elsajátítása után 
már 1858-ban a hírneves Titz orgonagyárába juttatta, hol há-
rom évig dolgozott. Prágán, Lipcsén, valamint a Svájcon ke-
resztül egyre érlelődik a nemzetközi tájékozottság után való 
vágyakozása olyannyira, hogy 1865-ban tanulmányainak dön-
tő külföldi állomása gyanánt a világhírű párisi Cavaillé-Coll 
orgonaműhelyében találjuk. Életének ezen utolsó külföldi epi-
zódja annyival inkább döntő jelentőségű volt a számára, mert 
párisi tartózkodása idejére készültek el e cég gyárában a St. 
Sulpicei 100 és a Notre-Damei 86 változatú hírneves orgonák. 
Külföldi vándorlása után Magyar- országon telepszik meg és 
orgonagyárat alapít, melyet szerény kezdettel oly naggyá tett, 
hogy neve és cége ma a monarkiában a legjobb hangzásúak 
egyike. Első Magyarországon épített orgonája a pécsi zsidó-
templom számára készült. Később a kalocsai érseki székes-
egyház számára épít negyvenöt változatú orgonát, mely any-
nyira kiérdemelte a szakértők tetszését, hogy a finomlelkű és 
művészi érzékű Haynald Lajos kalocsai bíboros-érsek Angstert 
az „érseki orgonaépítő” címével jutalmazza. Az 1879-iki szé-
kesfehérvári kiállításon 31-ik művével az aranyérmet nyerte el. 
Az 1885-iki pécsi országos dalosverseny alkalmából a belváro-
si templom számára készített orgonát. Hírnevesebb munkái 
közül a pécsi székes- egyházi (100-ik) és a lipótvárosi bazili-
káé (450-ik) emelendők ki különösen. Gyára állandóan 80–100 
munkást foglalkoztatott úgyannyira, hogy a cég a mai napig 
körülbelül 990 orgonát és vagy 800 darab harmóniumot ké-
szített. Korszakos munkásságát szabadalmak és kitüntetések 
koronázták: 1879-ben a székesfehérvárI kiállításon az arany 
érmet, az 1888-iki pécsi kiállításon az arany és az állami nagy 
arany érmet, az 1896-iki milleniumi kiállításon a nagy arany 
érmet, az 1907-iki pécsi kiállításon az állami arany érmet nyer-
te el. Egyházi téren szerzett érdemei méltánylásául a mostani 
pápától a Szent Gergely-rend lovagkeresztjét kapta. Elköltözé-
se amennyire érzékeny vesztesége a magyar orgonaépítésnek, 
ugyanolyan értelemben megnyugtató érzés, hogy nagyértékű, 
korszakalkotó örökségét fiai veszik át és folytatják tovább.” 





dosszié orgona

12 GRAMOFON 2016. nyár

ki. A magyar orgonaépítők továbbra is Bécsben vagy Né-
metországban tanultak, de egyesek Franciaországba is elju-
tottak. Utóbbiak közé tartozott az egyik legképzettebb ha-
zai orgonaépítő, a debreceni Kiszel István, aki a város 
Kistemplomában állított fel nagy hangszert. (Az 1980-as 
évek óta néma hangszer restaurálását a 2017-es reformációs 
emlékév programtervező bizottsága 80 millió forinttal tá-
mogatja, amely a munka nagy részének elvégzésére elegen-
dő, a hiányzó összeget céladakozásból kívánja előteremteni 
az egyházközség presbitériuma.) 
A másik „franciás” mester a 19. század legnagyobb hatású 
orgonaépítője, Közép-Európa egyik legkeresettebb orgona-
gyártója, a magyar iparművészet kimagasló alakja, Angster 
József volt. Az 1834-ben, német bevándorlók gyermekeként 
született Angster Eszéken dolgozott asztalossegédként, 
hosszú vándorútja során számos jelentős műhelyben tanul-
ta meg a mesterség minden csínját-bínját. Először Temesvá-
ron, Bogsánbányán és a szintén a Bánságban található 
Oravicabányán, majd Bécsben, később Drezdában, Lipcsé-
ben és Kölnben, valamint a 19. század orgonaépítés felleg-
várában, a párizsi Aristide Cavaillé-Collnál töltött el há-
rom évet. Bár lett volna lehetősége maradni, ő mégis 
hazagyalogolt, és Pécsett alapított műhelyt – elhozva a ma-
gyarországi orgonaépítő művészet virágkorát. Több mint 
1300 orgonáját a legnagyobbakhoz hasonlóan opusszám-
mal látta el: első megbízásának gyümölcse, a pécsi zsinagó-

ga 1869-ben befejezett, 3000 forintból megépített orgonája, 
míg a fasori például az op. 835, a bajai Belvárosi templomé 
az op. 1125 jelzésű hangszer. Angster naplót is vezetett, 
amelyet anyanyelvén írt, és csak idős korában, gyermekei 
kérésére fordított le magyarra. Az 1949-es politikai fordulat 
egy csapásra véget vetett az ő sikertörténetének is: gyárát 
bezárták, ahogyan a többi orgonagyártó cégnek be kellett 
szüntetni a munkát.

Vissza a gyökerekhez

A Zeneakadémia első orgonáját – még a régi épületben – 
Dangl Antal és Fia aradi cége készítette el 1882-ben. Liszt 
Ferenc is elismerően nyilatkozott a hangszerről, amelyen az 
intézmény orgonaoktatása megindult, de ugyanez a vállal-
kozás készítette el a Mátyás-templom hangszerét is 1893-
ban, 18 ezer forintból – a neogót stílusú orgonaház ma is 
megcsodálható. A Zeneakadémia 1907-ben átadott új palo-
tájában avatták fel az ország első koncertorgonáját, a német 
Heinrich Voit Söhne cég munkáját, amelyet többször átépí-
tettek, bővítettek, és amelyet jelenleg az eredeti állapot sze-
rint rekonstruálnak 800 millió forintból. Ilyen méretű his-
torikus orgonával napjainkban csak két oktatási intézmény 
büszkélkedhet a világon: a Yale Egyetem és a moszkvai Csaj-
kovszkij Konzervatórium. A felújítások nyomán eklektikus-
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sá vált hangszerek felújításakor ugyanis ma már rendszerint 
az eredeti hangszerhez térnek vissza, ahogyan a csupán egy 
adott korszak zenéjének előadására autentikus stílushang-
szereket részesítik előnyben a „mindent tudó” orgonákkal 
szemben. 
A Kálvin téri orgona felújítása során ugyan a részben már 
átalakított sípanyagot használták, de például szerencsésen 
megmaradt az eredeti orgonaház klasszicista szekrénye, va-
lamint rendelkezésre állt az építő Jacob Deutschmann 
1829-ben adott árajánlata, illetve az eredeti szerződés is. Az 
eredeti hangzás visszaállítása és a minél hitelesebb rekonst-
rukció érdekében a Deutschmann család másutt épített 
hangszereit is tanulmányozták. A ceglédi evangélikus temp-
lomban 2014-ben adták át Magyarország első autentikus 
Bach-orgonáját, amely a billentyűméretezéstől a szerkezeti 
elemek kialakításán keresztül az orgonaházig az 1700-as 
évek türingiai orgonáinak stílusában, kizárólag a korra jel-
lemző anyagok felhasználásával készült. Az építéshez az ala-
pot az a hangszer jelentette, amelyet a fiatal Bach használt 
1703-ban, közvetlenül az után, hogy az ő közreműködésével 
befejezték az építését. 
A zamárdi katolikus plébániatemplomban 1786-ban ké-
szült orgona a második világháborúban megsemmisült, a 
szovjetek az orgonaszéket elégették, a sípokat pedig szó sze-
rint „megfújták”. Nemrég azonban ennek helyén épült meg 
Közép-Európa első francia barokk stílusú orgonája, a 17. 

századi orgonaépítési gyakorlatnak megfelelően. Az orgona-
szekrény formája, a billentyűk és regiszterhúzók kialakítása 
minden tekintetben a korabeli ízlésvilágot és kézműves 
megmunkálás módjait idézi. A 2010-ben felszentelt hang-
szer elsősorban 17-18. századi francia orgonazene megszólal-
tatására alkalmas, a hangolása is annak a kornak megfelelő. 
A 2340 kg súlyú, 1030 sípos, összesen 6500 munkaórával, 
mintegy 27 millió forintból felépített hangszeren egy kü-
lönleges hangszín, az úgynevezett solo cornet regiszter is 
található, az orgonaszekrény, a játszószekrény, a szélládák és 
a fasípok mind tölgyfából készültek, a billentyűkön csont- 
és ébenfafeltét található. 
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