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A Zeneakadémia Voit-orgonája

2018. október 22-én, Liszt Ferenc születésnapján szólalt meg először  
nyilvánosan, ünnepélyes orgonaavató hangversenyen  

a Zeneakadémia Nagytermének hangversenyorgonája. A Voit-orgona  
több mint száz éves drámai történetét tekintve korántsem természetes az, 

hogy a sok hányattatást követően végül eredeti formájában megújulva,  
teljes pompájában hallgathatjuk újra az egykor világhírű Voit-hangszert.

Szabó Balázs
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A Zeneakadémia orgonáját mindenki jól ismeri, hiszen aki 

belép a Nagyterembe, azonnal a hangszer lenyűgöző 

homlokzatával találja szemben magát. 99 patinás síp alkotja 

a karzaton elhelyezett főrészt, melyek egykor a Voit-orgona 

hangzásának gerincét alkották, és végigkövették a terem 

történetének minden pillanatát a kezdetektől napjainkig. 

Kevesen tudhattak arról, hogy a lenyűgöző látvány csupán 

egy néma kulissza, amely mögött egy 1967-ben készült 

orgona állt egészen 2011-ig. A káprázatosan megújult 

épület 2013-as átadása óta a karzaton tátongó üres teret 

takarták el a sípok, várva, hogy ismét egy méltó szerkezet 

kerülhessen mögéjük, amivel együtt ötven évnyi kényszerű 

hallgatás után ismét megszólalhatnak.

Látvány és hangzás 1907-ben megteremtett egysége 

egészen korán, már 1925-ben megbomlott, majd a száz év 

alatt folyamatosan egyre távolabb került egymástól. 

Ezt elsősorban a 20. század során kibontakozó, ideológiává 

erősödő esztétikai áramlatok terjedése magyarázza.  

Az első világháborút követően az orgonaépítészetben 

– párhuzamosan az Európa-szerte kibontakozó egyéb 

mozgalmakkal – egy olyan új áramlat jelent meg, amely 

a 17. század hangzásvilágához való visszatérést tűzte ki 

céljául. Természetesen ez a gyakorlatban nem tudott 

megvalósulni, azonban sok orgona teljes átépítéséhez 

vezetett, és valódi értékeiktől megfosztott torzókká 

változtatta a romantikus orgonaépítészet remekműveit. 

Ezek a hangszerek nem voltak alkalmasak sem a barokk, 

sem pedig a romantikus zene megfelelő előadására, így 

a legtöbbször lebontották őket, és új orgonákat építettek 

a helyükre.

A Zeneakadémia orgonáját, mint az ország kiemelten 

fontos hangszerét mindig a változó igényekhez, az újabb 

és újabb divatokhoz igazították. Az állandó beavatkozások 

nem csupán eltorzították, hanem egyre rosszabb állapotba 

hozták a hangszert, ami ennek köszönhetően az 1950-es 

évekre már szinte teljesen játszhatatlan állapotba került. 

1967-ben egy új, szintén német gyártmányú, elsősorban 

barokk hangzásvilágra törekvő modern koncertorgona 

vette át a helyét, ami azonban építésénél és anyagfelhasz-

nálásánál fogva nem bizonyulhatott végleges megoldásnak. 

Hangzása mellett különösen zavaró volt az, hogy a belső 

szerkezet jelentős része nem fért el az eredeti szecessziós 

homlokzat mögött, így a nézőtérről feltekintve vörösréz 

sípok és zöldre mázolt rétegelt lemez-szekrényelemek 

látszottak ki. A 2000-es évekre ez a Walcker-orgona 

olyannyira elhasználódott, hogy teljesen újra kellett 

gondolni az orgona jövőjét. Két lehetséges út rajzolódott 

ki: folytatni a száz éve tartó folyamatot a meglévő orgonák 

javítgatásával, vagy szakítva a hagyománnyal egy teljesen 

új orgonát építeni a Nagyterembe. A döntés végül a kettő 

ötvözetét hozta: újraalkotni a 111 éve felavatott  

Voit-orgonát, mégpedig minden részletében az 1907-es 

állapotnak megfelelően. A döntést elsősorban az orgona 

egyedülállóan magas művészi igényességgel kidolgozott 

összeállítása és a teremmel alkotott tökéletes harmóniája 

indokolta. 

2005-ben Szabó Balázs fogalmazta meg elsőként 

a Voit-orgona teljes helyreállításának gondolatát, melynek 

anyagi fedezetére 2012-ben állami támogatást kapott az 

intézmény. 2015 júniusában a Zeneakadémia egy sikeres 

közbeszerzési eljárást követően szerződést kötött a bonni 

székhelyű Klais orgonaépítő céggel. Németország legré-

gibb családi vállalkozása több generáció óta a világ vezető 

orgonaépítő vállalatai közé tartozik. Klais a kivitelezést nem 

egyedül végezte, hanem partnerként bevonta a magyar 

AerisOrgona Kft-t. A hangszer helyszíni beépítése 

és intonálása 2017 és 2018 nyarán történt. De tekintsük át 

a Voit-orgona történetét a kezdetektől az újjászületésig.

Liszt Ferenc életében az orgona, vagy ahogyan ő nevezte, 

„a hangszerek pápája” fiatal kora óta fontos szerepet töltött 

be. A budapesti Zeneakadémia 1875-ös megnyitásakor már 

tervezett orgona szakot 1882-ben indították el, Hans 

Koessler irányításával. Ekkor készült el a Sugár úti Régi 

Zeneakadémia koncerttermébe az intézet első orgonája, 

az aradi Dangl Antal fia orgonaépítő műhelyében. Ahogy 

az intézmény a századfordulóra kinőtte a Sugár úti épületet, 

úgy az orgonistaképzés számára is egyre szűkösebbnek 

bizonyultak a kiváló minőségű, de méretében korlátozott 

Dangl-orgona lehetőségei. 

A Liszt Ferenc téri új épület nagy hangversenytermébe 

építendő modern koncerttermi orgona ügye 1904-ben 

indult el. A Rieger cég készített tervezetet egy három-

manuálos, 59 regiszteres orgonáról, melyet mint  

„a Zeneakadémia uj épülete hangversenytermében felállí-

tandó uj orgonára vonatkozó végleges dispositiók”  

nyújtottak be engedélyeztetésre Fittler Kamill miniszteri 

biztosnak.1 Az előtervezet alapján kiírt nemzetközi  

pályázatra a meghívott tíz cég közül mindösszesen négy 

cég adott be kidolgozott ajánlatot. A Schlag & Söhne 

Schweidnitzből, a Walcker & Cie Ludwigsburgból,  

Rieger Ottó Jägerndorf/Budapestről és a Voit & Söhne 

Karlsruhe-Durlachból. Az 1905. június 14-én tartott 

építőbizottsági ülésen került sor a négy árajánlat meg-

vitatására. Mihalovich Ödön Koessler Jánosnak, a 

Zeneakadémia orgonatanárának és Szautner Zsigmondnak, 

a Belvárosi Főplébániatemplom karnagyának írásos  

véleményére alapozva a Zeneakadémia érdekeit, míg  

Giergl Kálmán Németországban szerzett tapasztalatai 

alapján az építőbizottság érdekeit képviselte. Szautner és 

Koessler határozatlan szakvéleménye és a tisztán elektromos 

vezérléssel szemben megfogalmazott óvatossága vágott 

egybe a Zenepalota építőinek szándékával, akik mindenből 

a legmodernebbet tervezték épületükbe. Giergl a modern 

orgonaépítészetben való alapos felkészültségének 

és meggyőző érvelésének köszönhetően a legjobban  
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kidolgozott ajánlatot benyújtó Voit & Söhne cég javára 

döntötte el a vitát. Felszólalásával a Zeneakadémiát 

képviselő Mihalovichot is meggyőzte, aki a következő 

mondattal döntött a pályázat nyertesének kiválasztásáról: 

„Miután magyar iparos ajánlatot nem adott be, a Rieger 

czég pedig osztrák gyárosnak tekintendő, a leghelyesebb 

az orgona építésével a Voit & Söhne czéget megbízni, 

amely a hangversenyorgona-építés terén máris kiváló 

eredményeket tud felmutatni.” Ekkorra már álltak Voit híres 

orgonái Koblenzben, Jenaban, a mannheimi Múzsák és 

Niebelungok termében, a meggyőző referenciát azonban 

a heidelbergi Stadthalléban 1903-ben felállított, elektro-

pneumatikus mozgatható játszóasztallal ellátott hangszer 

jelentette a budapesti bizottságnak. Giergl tanulmányútjai 

során meg is tekintette ezeket a hangszereket.

Az orgona építése 1905–1907

A Zeneakadémia 1905. augusztus 21-én kötött szerződését 

a minisztérium szeptember 20-án hagyta jóvá. A szerződés-

kötést követően Voit a hangversenytermi orgonáiban 

alkalmazott diszpozíciós elvek alapján elkészített egy 

bővített változatot, melyet Giergl Kálmánon keresztül, 

mint kiegészítést rendeltetett meg. 1906. január 30-án 

az építőbizottság jóváhagyta a kiegészítéseket, melyekkel 

az orgona végleges nagyságára, négy manuálosra és 

74 regiszteresre bővült. 1906. októberében Voit levélben 

értesítette a Zeneakadémiát, hogy az orgona készen áll, 

a csomagolást követően, december 27-én pedig postázta 

is a hangszert. (A Karlsruhe melletti Durlachban a mai napig 

állnak a Voit cég egykori gyárépületei, köztük az a hatalmas 

állítóterem, amelyben ekkor a budapesti hangszert is 

fel építették – az állítóteremben 

nyaranta egy színi társulat tart 

előadásokat.) 1907. január 7-én 

vasúton, a nagy hó miatt késve 

érkezett meg Budapestre a mintegy 

23 tonnás küldemény, a helyszíni 

szerelési munkálatok pedig, melye-

ket a cég művezetője, Oskar Binder 

vezetett, február elejétől májusig 

tartottak. Az orgona átvételére 1907. 

május 18-án került sor, ezt meg-

előzően a hangszert elsőként 

Antalffy-Zsíross Dezső szólaltatta 

meg május 15-én, az épületátadó 

ünnepségek keretén belül. Antalffy 

Liszt Ferenc BACH prelúdium és 

fugáját adta elő saját átiratában.  

„Az új koncertorgona sokszinü 

regiszterének, finom hanghatásainak 

számos bámulója akadt. Percekig 

zugott a taps a végsö hangzatok 

után”2– írja a korabeli sajtó. 

A Voit-orgona korának egyik legkiemelkedőbb hangszere, 

Európa legmodernebb hangversenytermi orgonája volt. 

Itt készült először olyan tisztán elektromos játszóasztal, 

amelynek elegáns, karcsú vonásai és minimális súlya 

lehetővé tette a könnyű mozgatást a színpad bármely 

pontjára. Ez a mára már természetesnek tűnő lehetőség 

akkoriban forradalmian új volt, hiszen lehozta az orgonistát 

a karzatok láthatatlan magányából a színpadra, ezzel 

az előadót valódi szólista rangra emelve. De nemcsak 

a hallgatóság kíváncsi szemeinek jutott ámulatba ejtő 

látványosság a regiszterkapcsolókkal, a négy manuálon és a 

pedál billentyűin zsonglőrködő orgonistával, hanem végre 

a játékos is meg tudta teremteni a hangzás helyes 

árnyalatait. A pódiumról ugyanis a távolságnak köszönhe-

tően a játékos ugyanazt hallja, mint a nézőtéren ülők, míg 

az orgona tövében elhelyezett játszóasztaloktól a közelebbi 

sípok túl erősen, a távolabbiak pedig túl gyengén szólnak, 

így csak az erős képzelőerő segíthet a hangszínarányok 

összeállításánál. A Voit-orgona hangzásának előképe 

a „bayreuthi hang” volt, a Wagner-zenekar hangszínát-

meneteinek újraalkotása billentyűs hangszeren, mely a kor 

esztétikai ideáljának legmagasabb fokát jelentette.

Az első átépítés 1909–1910

Az 1909–1910-es téli koncertszezon alatt a Voit cég 

többször is levélben figyelmeztette a Zeneakadémia 

igazgatóságát, hogy a nagytermi gőzfűtés káros hatással 

van az orgona szerkezetére. A levelekből kiderül, hogy 

a fűtésszezonban a Nagyteremben, de különösen 

az orgona karzaton elviselhetetlen hőség és szárazság 

uralkodott. A gőzfűtés problémáját már 1907-ben írásos 
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panaszlevélben rögzítették az intéz-

mény tanárai, az építőbizottság 

feltételezése szerint – mivel túl forró 

gőz áramlott a csövekben – az 

elzárócsapok 70%-a nem működött, és 

„az egyes tantermekben olyan nagy a 

hőség, hogy azokban csak az egészség 

kockáztatásával lehet tanítani.”3

Az orgona első átépítésére 1910-ben 

került sor, a Zeneakadémia frissen 

kinevezett orgonatanára,  

Antalffy-Zsíross Dezső felterjesztése 

alapján az építő Voit & Söhne cég egy 

második játszóasztalt épített be az 

orgonába, melyet az orgonakarzaton, 

a homlokzati alépítmény középső 

szegmensében helyeztek el.  

Az átalakítást 1910 nyarán Oskar 

Binder végezte, a játszóasztal be-

építése mellett a magasnyomású  

Tuba mirabilis 8’ regiszter áthelyezésére 

is sor került. Antalffy több koncerten 

tanítványával, Zsizsmann Rezsővel 

együtt lépett fel, aki a fenti játszó-

asztalon kísérte a színpadon 

szólistaként játszó tanárát.

A Nagyterem klimatikus problémái 

azonban nem oldódtak meg, így az 

orgona működése egyre bizonytala-

nabbá vált. 1914-ben Voit árajánlatot 

nyújtott be egy átfogó felújításra, mely 

azonban az első világháború kitörése 

miatt meghiúsult. Hajdú Ferencet, 

a Zeneakadémia gépészét, akit Voit 

betanított az orgona karbantartására 

a háború után már nem alkalmazták, 

így a hangszer az 1920-as évekre 

szinte teljesen használhatatlanná vált 

– több hangversenyt is félbeszakítottak emiatt. 1920-ban 

Geyer József Antalffy felkérésére a Zeneakadémia orgona-

ismeret-tan tanára lett, 1921-től pedig Antalffy mellett 

Zalánfy Aladár is tanított az orgonatanszakon. Mindkét 

újonnan kinevezett tanár az új orgonamozgalmak képvi-

selője volt, esztétikai nézeteiket publikációikban, a tanítás-

ban és hangszerterveikben egyaránt megjelenítették. Több-

éves munka eredményeképpen 1924–25-re sikerült 

megszervezniük a nagytermi orgona teljes átépítését a 

pécsi Angster céggel. A cégválasztást nagyban befolyásolta 

a Trianon utáni Magyarországon uralkodó törekvés magyar 

ipar erősítésére, így Voit hiába nyújtott be ajánlatot az 

át építésre. Antalffy amerikai tartózkodása alatt elfogadták 

Angster Emil tervezetét, majd megkezdték a Voit-orgona 

teljes szerkezeti átépítését, az eredeti elektromos traktúra 

és a színpadi játszóasztal cseréjét. A karcsú és elegáns 

Voit-asztal helyét egy hatalmas méretű asztal vette át, 

amely nehéz mozgathatósága miatt a színpad hátsó részén 

kapott állandó helyet. A hangszer az elzászi orgonamozga-

lom esztétikai elvárásainak megfelelően került átalakításra. 

További átépítések 1925–1946

Az alapvető probléma, a terem klímája az Angster-átépítést 

követően is változatlan volt, így rövidesen újabb működési 

zavarok támadtak a hangszerben, a karbantartási munkákat 

pedig nehezítette az Angster gyár távoli telephelye. 1934-ben 

a pécsi Angster helyett a budapesti Rieger orgonagyár vette 

át a hangszer gondozását. 1966-ig ők, illetve jogutódjuk, a 

Fővárosi Művészi Kézműves Vállalat Orgonaüzeme (FMKV) 
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nyolc alkalommal építette át az egyre bizonytalanabbul 

működő hangszert. Zalánfy irányításával több apróbb 

módosítást is végeztek a hangszeren: az Angster átépítés-

kor üresen maradt regiszterkancellákra például neobarokk 

stílusú regisztereket, 1939-ben pedig karzati játszóasztalt 

építettek be.

Az utolsó évek 1946–1967

A világháborúban enyhén megsérült orgona kijavítására 

a művészi élet beindulásakor rögtön sor került, a hangszer 

állapota azonban ennek ellenére kritikus volt. Zalánfy 

Aladár tervei alapján 1946-ban elindult az orgona teljes 

szerkezeti és diszpozíciós átépítése. Az új, neobarokk stílust 

követő tervezet első lépcsőjében a pedálmű és a főmű 

teljes átalakítására került sor. Gonda Nándor, a Rieger 

orgona gyár vezetője az orgona táskaláda rendszerű 

szélládáinak kúpládára való átépítését javasolta. 1950-ben 

Zalánfyt nyugdíjazták, a Rieger céget pedig a többi orgona-

gyárhoz hasonlóan államosították, így a cég jog utódja, a 

Fővárosi Művészi Kézműves Vállalat Orgonaüzeme végezte 

a hangszer további javítását, átépítését. Zalánfy diszpozíciós 

tervezete ugyan sosem valósult meg teljesen, de a szél-

ládák szerkezeti átépítését 1959-re elvégezték, és egy 

teljesen új játszóasztalt is beépítettek. Ezzel a hangszer 

végleg elvesztette eredeti hangjellegét, a beavatkozásoknak 

köszönhetően megszólalása nehézkessé és lassúvá vált.

Az új Walcker orgona 1963–1967

Az átépítési munkák alacsony színvonala miatt az orgona  

továbbra is bizonytalanul működött, így 1963-ban egy új 

hangszer építésének a gondolata merült fel. Egy öt fős 

kollektíva (Pécsi Sebestyén, Kiss Imre, Margittai Sándor, 

Gergely Ferenc orgonaművészek, Gonda Nándor, Szeidl 

János orgonaépítők) állította össze egy új „modern” 

hangverseny orgona hangkép vázlatát, melynek  

megépítésére a nyugatnémet Walcker és Klais cégektől, 

valamint a Fővárosi Orgonaüzemtől kértek be  

ár ajánlatokat. A döntés az ajánlatok alapján egy-

értelműen a Walcker cégre esett, 1966-ban tőlük 

rendelték meg az új hangszert. A régi orgonából a 

Nagyteremben csupán az átalakított Voit-homlokzat 

kerül felhasználásra, e mögé építették fel a 86 regisz-

teres, négy manuálos orgonát. Felmerült ugyan, hogy 

a homlokzatot is modernre cseréljék, a Zeneakadémia 

vezetése azonban a terem műemléki jellegére hivatkozva 

nem támogatta a tervet. Így az eredeti homlokzat 

Voit-sípjaival némán ugyan, de megmenekültek  

a pusztlástól. A Walcker-orgona 1967-es átadása 

új lendületet adott a magyar orgona életnek,  

a hangversenyeket hatalmas érdeklődés övezte,  

az intézmény tanárai lemezfelvételen is bemutatták  

az új hangszert. 

A Walcker orgona 1967–2011

Hamarosan apróbb változtatásokra került sor, majd  

1990-ben az Aquincum orgonaüzem a Heuss cég új 

setzerkombinációs4 rendszerrel ellátott játszóasztalát 

építette be. A hangszer erősen elkoszolódott, művenkénti 

tisztítását, intonálását és a regisztertraktúra-átalakítást 

a BKM orgonaüzem végezte Lehotka Gábor felügyeletével. 

Az épület tervezett teljes rekonstrukciója elkerülhetetlenné 

tette a nagytermi orgona lebontását, amelyre 2011  

októberében a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. 

kivitelezésében került sor. A Walcker-orgona korának 

gyermeke volt mind anyagfelhasználásában, mind  

intonációjában. A sok kísérleti anyag, főleg műanyagok, 

tömítőanyagok, az orgonaépítészetben hagyományosan 

nem használatos klimatikus változásokra érzéketlen 

alkatrészek, mint például a rétegelt lemezből készült sípok 

ugyan ellenálltak a Nagyterem szélsőséges klimatikus 

tulajdonságainak, de hátrányos hatással voltak annak 

hangjára, művészi értékére. 

A lebontott és száműzött Voit-orgona felkutatása

A többszörösen átépített Voit-orgonát két részre  

osztották: az egyiket a soproni Liszt teremben állította fel 

 az FMKV, míg az orgona másik felét Debrecenbe,  

az Aranybika szálló Nagytermébe tervezték beépíteni.  

Mivel a debreceni helyszín statikai okokból nem felelt  

meg a tervezett hangszernek, az orgonát Győr város  

kapta meg, akik a zsinagógából kialakított új városi  

koncertterembe szánták az orgonát. Az alkatrészeket 

az FMKV udvarán hullám palából készített ideiglenes 

raktárban tárolták egészen 1969-ig, amikor  

a zsinagóga felújításának meghiúsulása miatt végül  

a Győri Városháza Dísztermébe építették be  

a hangszert. 
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Mindkét orgonát többször átépítették, az első nagy munkákat 

Szakács István végezte közel egy időben mindkét hang-

szeren – ekkor sérült meg a sípanyag jelentős része. 

Szakács összekeverte az eredeti sípokat, menzúra- és 

ajak-átalakításokat végzett, ezzel sok sípnak végleg elvette 

az eredeti hangját. Az ő munkáját követően a soproni 

hangszer lebontására 1998-ban került sor, ekkor Takács 

Péter az értékes sípok egy részét kiválogatta, s több 

hangszert épített belőlük. A legtöbb megmaradt síp a 

fertődi Szent Kereszt plébániatemplom orgonájába került, 

de több sípsort az orgonaépítő saját raktárában, illetve 

1998–2012 között készült orgonáiban találtunk meg. 

A soproni orgona nem került lebontásra, szemtanúk 

elmondása alapján az épület bontási munkái során az épí-

tési törmelékkel együtt került ki az épületből.

1998-ban nemcsak a soproni, de a győri orgona szerkeze-

tében is komoly veszteségek keletkeztek. Takács Péter 

átalakítás során 7 eredeti szélláda, számos szerkezeti elem 

és több regiszter megsemmisült. Az ekkor kiselejtezett 

regiszterek közül később már csupán egy pedálregiszter 

került elő az orgonaépítő raktárából. A győri orgona 

bontására végül 2011 októberében került sor, a szerző 

szakmai irányításával. Az eredeti Voit-sípok és alkatrészek 

kiválogatása és pontos leltárba vétele rögtön a helyszínen 

megtörtént. A megmentett Voit-alkatrészek katalogizálása 

és felmérése képezi az alapját annak a dokumentációnak, 

amely alapján a rekonstrukciós projektet szakmailag elő 

lehetett készíteni. 

A rekonstrukció és visszatérés a Nagyterembe

A megmaradt eredeti alkatrészek gondos és aprólékos 

restaurálást követően ismét visszakerültek a Nagyterembe, 

a hiányzó, vagy megsemmisült alkatrészeket pedig  

a megmaradt leírások és korabeli minták alapján újonnan 

készítették el az orgonaépítők. Minden olyan paraméter, 

ami 1907-ben valamilyen technikai vagy logisztikai nehézség 

miatt nem valósulhatott meg, most elkészült, így a szél-

ellátás, elektromos vezérlés és a fúvómotorok az eredeti 

kényszerű kompromisszumok nélkül épültek meg.  

Az 1925-ös átépítésből megmaradt két olyan regiszter, ami 

teljesen beleilleszkedik az eredeti koncepcióba, így ezekkel 

bővült az orgona hangképe. Az eredeti elektropneumatikus 

rendszer teljes részletességgel épült újjá, nem csupán  

Voit szélládáit, hanem reléit és mágneseit is az eredeti 

alkatrészek hű másaként építették meg. Világviszonylatban 

úttörőnek számít, hogy az elektronikus vezérlés egy ilyen 

korai példájánál nem egy mai modern elektronika került 

beépítésre, hanem minden részletre kiterjedő, pontos 

rekonstrukció valósult meg ezen a téren is. A harangjáték 

regiszterben megmaradt eredeti, 1905-ben gyártott 

kéttekercsű mágnesek alapján lettek újragyártva az orgona 

vezérléséhez szükséges mágnesek. Ezek hagyományos 

rézközösítővel és csavarral rögzített, textilbevonatú  

kábelezéssel vannak ellátva, természetesen a szükséges 

tűz- és érintésvédelmi előírásoknak megfelelő mai  

szabványok figyelembevételével. Az orgonán és a játszó-

asztalon belüli, 1907-esnek megfelelő elektronikát digitális 

jelátvitel köti össze, itt kapcsolódik bele a modern  

számítógépes vezérlés, mely több olyan kezelési funkciót 

tesz lehetővé, amire hazánkban eddig nem volt példa.

A négy manuálos, pedálos orgona eredetileg 74 regiszter-

rel, újjáépítését követően 77 regiszterrel rendelkezik. 

A bővítést az 1925-ös Angster-átépítésből megmaradt,  

Voit hangzáskoncepciójába illő regiszterek indokolták. 

Összesen 4472 síppal és 44 hangolt fémlappal (harangjá-

ték) rendelkezik az orgona. A megfelelő légellátást három 

fúvómotor és 15 nagyméretű fúvó biztosítja. A III. és IV. 

manuálok redőnyszekrényben vannak elhelyezve a két 

oldalsó fülkében. A Voit-orgona hangzása kímeríthetetlen 

hangszínkombinációival ideális médiuma a német  

romantikus orgonazene tolmácsolásának, a sípok építési 

koncepciójának és hangzásának köszönhetően meg-

győzően szólaltatható meg rajta bármely kor és stílus 

zenéje. A hangszer egyik különlegessége az eredeti 

harangjáték, ami hazánkban teljesen egyedi konstrukció: 

rezonátordobozokon elhelyezett hangolt fém lapokat ütnek 

meg rézfejű klapácsok egy rafinált elektropneumatikus 

szerkezet segítségével. Ez az egyetlen megmaradt Voit-féle 

„Carillon” regiszter. Ez a regiszter egy oktávval magasabban 

szól a normál fekvésnél, és csengettyűszerű hangját 

különösen kedvelték a századforduló orgonistái.

Különleges pontja volt a rekonstrukció folyamatának 

a játszóasztal újjáépítése. Mindössze öt fénykép állt  

rendelkezésre az eredeti, 1925-ben megsemmisült játszó-

asztalról. A fényképek alapján végzett fotogrammetrikus 

elemzéssel, és Voit fennmaradt hangszereinek össze-

hasonlításával sikerült pontosan meghatározni az eredeti 

méreteket, így külső megjelenésében és minden további 

részletében is az eredeti játszóasztal született újjá.  

Valódi különlegesség a játszóasztal kecses, áramvonalas 

kialakítása, amely teljesen egyedi, és szimbolikusan  

illeszkedik a terem architektúrájába.

A megújult orgona az oktatás és a koncertélet terén is új 

perspektívákat nyit meg. Magyarország legnagyobb 

romantikus orgonája nemzetközi hírű szólisták kezei alatt, 

zenekarokkal illetve a zeneakadémiai tanárok és növendé-

kek által szólal meg a jövőben, ami reményeink szerint 

az orgonaügynek egy újabb aranykorát indítja el.  

Bízunk benne, hogy minél több zeneszerető és zeneértő 

figyelme fordul az orgona felé, a hangszer ismét bekerül  

a köztudatba, és a zenei élet meghatározó részévé válik.

1 ZAK Irattár 769/904
2 ZAK Irattár 1905/358
3 ZAK Irattár 800/907 11. o. 
4 Különböző hangszínösszeállítások tárolására és azok gombnyomásra történő 

előhívására kifejlesztett elektronikus memória.


