
4. Negyedikként a kápolnalapító testvére, Korchmáros Gáspár nyugalmazott királyi táblabírónak a
földi maradványai kerültek ide. Õ 1911. október 27-én, 81 évesen távozott az élõk sorából.

5. Utoljára az õ özvegyét, Korchmáros Gáspárné, szül. szentgyörgyvölgyi Szép Júliát temették ide,
aki 1926. március 28-án, 91 évesen hunyt el.

Utószó
A községbeli idõsek visszaemlékezései szerint régebben jeles alkalmakkor a kápolnában katolikus

szentmiséket tartottak, azonban ez az utóbbi évtizedekben már nem fordult elõ.
A több évtizedes bezártság, illetve a szellõztetés hiánya miatt a belsõ vakolat mállik, a kápolna be-

rendezése megfeketedett. A kápolna lépcsõjét, illetve a kripta ajtaját a kúszónövények napjainkra szinte
teljesen benõtték, a kriptát pedig állatok használták búvóhelynek, de sírrablók behatolása sem zárható
ki. A leromlott állagú épület eddigi utolsó tatarozására mintegy másfél-két évtizeddel ezelõtt került sor.
A temetõkápolnát – e sorok írójának kezdeményezésére – 2015 tavaszán a települési értéktár bizottság
felvette a helyi értéktárba.

Jó hír még, hogy jelenleg tervben van a temetõkápolna felújítása (egyházi építmények felújítására
kiírt európai uniós pályázati forrás terhére). Bízunk benne, hogy a sikeres pályázást követõen az épület
újra a régi fényében pompázik, és a temetõ, sõt, a község dísze lesz!

Kuglics Gábor

Ismét szépen szól
a fülöpszállási mûemlék orgona

Fülöpszállás 1797. november 1-jén felszentelt (új) kõtemplomába még nem készíttettek orgonát.
1824-ben került egyházközségünk élére ifj. Báthory Gábor. 1829-ben egyházkerületi aljegyzõ, majd

1830-ban országgyûlési pap lett. 1835-ig szolgált településünkön, innen Kecskemétre ment, ahol az
egyházmegye fõjegyzõjévé választották. 1847-ben egyházkerületi fõjegyzõ, majd 1854–1859 között
püspökhelyettes volt. Az õ itteni szolgálata idején, 1827-ben kezdték a két manuálos, rück pozitív, 20
változatú orgona építését. A kétbillentyûzetû, húszregiszteres orgona játszóasztala a sípsor elõtt helyez-
kedik el. Az orgona készítõje Tormási Martz Henrik. A költségeket a vállalkozó 2500 forintban határoz-
ta meg, melyre az egyház tulajdonában lévõ Daruhát jövedelme szolgált.

1828. október 19-én ifj. Báthory Gábor mondotta el az orgonaszentelõ prédikációt, melyet Tóth Ist-
ván, a gyülekezet elsõ orgonás kántora örökített meg 1828–1832 között készült hangjegyes kézirata
(kántorkönyve) 215–227. lapján. Ez az elsõ ismert református prédikáció, mely orgonaszenteléskor el-
hangzott. Tóth Istvánnak az Erdélyi Múzeum anyagában megmaradt kézirata azért is nevezetes, mert ez
az elsõ kéziratosan lejegyzett, és meg is maradt református korálkönyv. A többször említett Egressy Bé-
ni-féle kéziratos korálkönyvnél két évtizeddel korábbi. E kéziratból azt is megismerjük, milyen volt egy
akkori magyar református kántor stílusa és képzettsége azokon a helyeken, ahol a XVIII. század máso-
dik felétõl elterjedõ orgonát istentiszteleteken már használták.

Ifj. Báthory Gábor prédikációjában elhangzott: „… hogy teszi az Orgona az éneklést hasznosabbá. A
mi közönségessen a’ Músikát illeti, ennek nem tsak az, hogy mint az éneklésnek a’ szívbe béható nagy
ereje van, hanem az éneklés felett határtalan hatalma és birodalma van az emberi érzésekenn. […] To-
vábbá a tapasztalásból tudjuk, hogy a’ Músika az embert fel buzdítja, örömöt és gyönyörûséget szerez.
[…] Mutatja a tapasztalás, hogy a’ melly Ekklésiákbann Orgonák vagynak, ott az éneklés sokkal gyö-
nyörködtetõbb és szívre hatóbb.”

A tiszteletes az orgona szükségességérõl és jelentõségérõl még a következõket mondta. A Szent Pró-
féta és a bölcs Dávid Király az izraelitákat így intette: „Ditsérjétek az Urat Orgonákkal”, majd így foly-
tatta: „Istennek ezen Orgonákkal való ditsérete és tisztelete mi közöttünk ma éppen el kezdõdött. Ma,
mert ez a mai nap volt és lesz az a mi reánk nézve emlékezetes Nap, mellyen ez a mi közibünk bé hozatott
Orgona mint közönséges Isteni tiszteletenn elõsször meg szólalt, csak nem mindnyájunknak ki mondha-
tatlan gyönyörûségére és örömére. […] Ez nem a templom ékességére, nem a fülek kedveltetésére, nem
a szemek gyönyörûségére, hanem abból a Szent tzélból hozatott bé, hogy mivel az éneklés az Isteni tisz-
teletnek egy fõ része […] tegye ez az Orgona a mi éneklésünket buzgóbbá, szebbé és kedvesebbé. Hogy
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hát ez a’ kívánatos és szent tzél elérõdjön, Keresztyének figyelmezzünk erre az Orgonára, mint a’ mi
éneklésünk Vezetõjére, Útmutatójára, és Vezérére, hogy így napról napra tökélletesedvénn éneklésünk,
nagyobb kedvet találhasson ama Mennyei Felség elõtt mind addig, míg Szent Dávid szavai szerént újj
ének nem adatik a’ mi szánkba. Ámen.” Az akkor felszentelt orgona ma is a helyén áll, régi református
orgonáink egyik legértékesebbje.

Tíz év múlva, 1837-ben, majd 1851-ben Martz György kistormási orgonaépítõ-mester végezte rajta
az elsõ javításokat. 1879 november 15-én a következõ feliratot vésték az orgonaszekrénybe: „Az orgo-
nát […] tsinyálták […] és Csõsz János az […] orgona építõk mellett volt, mikor az orgonát lepucolták.”

1904. október hó 23-án R. A. orgonakészítõ javította, 1922-ben pedig ismeretlen orgonaépítõ. 1944.
március hó 10-én Szakáts Sándor és Pintér László végzett rajta javításokat.

A II. világháború alatt jelentõs sérüléseket szen-
vedett, ezért 1948-ban tárgyalásra hívták Novoth
Lajos váci orgonaépítõ-mestert, a szükséges javítá-
sok felmérésére. Õ elmondta, hogy az orgona rész-
leges javításának nem lenne értelme, csak a teljes
helyreállításnak. Ez a régi szekrény meghagyásával
100 ezer, új szekrény építésével pedig 120 ezer fo-
rintba kerülne. A gyülekezet anyagi erejét jelentõ-
sen meghaladó költség miatt nem tudták a javítást
elvégeztetni. 1972 decemberében Kovács György
kalocsai orgonaépítõ-mester 30 ezer forintért vég-
zett javításokat az orgonán. Ennek eredményeként
a már 27 éve néma mûemlék orgonánk újra meg-
szólalhatott. 1979-ben újabb 30 ezer forint költség-
gel sípsorok újultak meg. Három év múlva,
1982-ben újra öt változat kapott sípokat, ezzel az
orgona sípsorai – kivéve a homlokzati 27 darab

nagy ónsípot – mind elkészültek. Ezt a 27 ónsípot a svájciak 1984-ben, a szállítási költséget is vállalva,
s a mintegy 100 ezer forint vámot elengedve 6340 DM értékben megküldték. A sípokat Kovács György
kalocsai orgonaépítõ-mester augusztus utolsó hetében beszerelte. Az egész orgonát kitisztították,
xylamonnal lefestették az orgonatestet és a fasípokat, hogy a szú kártevésétõl megóvják. Azóta néhány
lelkész végeztetett rajta kisebb javításokat.

Hogy az istentiszteleteken használni lehessen, szükség lett a hangolására és néhány kisebb, de fon-
tos javításra. Ennek magas költsége azonban az egyházközség erejét meghaladta. Gyûjtést indított hát
az egyházi vezetés, ám a kihelyezett perselyekbe „vékonyan csordogált” az adomány. Noha az önkor-
mányzat is szavazott meg támogatást, ez még mindig kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a munka elkez-
dõdhessen. Ezért határoztuk el – megbeszélve Magyar Csanád lelkipásztorral –, hogy fülöpszállási bir-
kapörkölt vacsorával egybekötött jótékonysági mûsoros estet szervezünk. A jó cél érdekében összefo-
gott a község lakossága. Mindenki fontosnak tartotta értékes, õsi orgonájának megõrzését, megmenté-
sét. Ezért hajlandó volt anyagi áldozatot is hozni. A település Faluházában 210 fõre terítettünk meg.
Másfél órás kultúrmûsort követõen a finom vacsora után még tombolasorsolást is tartottunk. Az est be-
vétele – a már korábban összegyûlt adományokkal együtt – fedezi az orgona hangolásával, apróbb javí-
tásokkal járó költségeket.

Ahhoz, hogy régi fényében tündököljön, még újabb javítások szükségesek. Ám tiszta, zengõ hangja
már így is betölti az õsi – jövõre 220 éves – templomot, méltó kíséretet adva a hívek áhítatos éneklésé-
hez.

Varga Istvánné
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