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egymáson a múltból és jelenből. Antik elegan-
ciát és arisztokratizmust, középkori esetleges-
séget és rusztikát, barokk szenvedélyt, lüktető, 
mediterrán temperamentumot egyaránt és 
egyszerre talál az ott járó, nagy mennyiségben 
és változatosságban. Ebből metszett ki éles 
szemével és optikájával Budaházi Tibor jó 
néhányat. Róma sosem kihalt, az itt gyűjthető 
töredékeken is az életszeretet, a kultúrát fűtő 
mennyei és pokoli tűz heve érezhető. Bár 
tényleg sok helyen látunk az Örök Városban 
egymást drámaian-játékosan fedő-felülíró 
tépett plakátokat, a Pilinszkytől ismert „pla-
kátmagányban ázó éjjelek” érzete hiányzik, a 
tépázott falak az arrafelé gyakori esők, vagy 
szintén gyakori finom borok mentén nem 
sugallnak magányt is…

Budaházi festészeti munkássága természe-
tesen nemcsak Róma töredékeiből és nem 
csupán felületek fotó-olvasataiból táplálkozik. 
Művészete az emberi jelhagyás több évezre-
des tárházának legidőállóbb és legegyeteme-
sebb formáit, ősképeit dolgozza fel, éleszti 
újra. Festményein erdélyi temetők fejfái vagy 
középkori ablaktöredékek éppúgy felfedezhe-
tők, mint geometriába dermedt régi mítoszok, 
ürességükben, kopottságukban is beszédes 

falak, hétköznapi és biblikus történetek, ala-
kok jelképes árnyai. 

Talán még többet is lehetne mondani Tibor 
Római töredékeiről, de hát egyrészt beszél-
nek azok rendesen, másrészt az ilyen frag-
mentumok amennyire tárgyilagosak (hiszen 
manipulálatlanok), annyira személyesek is: 
meggyőződésem, hogy bár Róma valóban 
bizonyos értelemben a világ közepe, mindany-
nyiunk megtalálhatja a maga Rómáját, sira-
tó- vagy sírófalát, vakolt univerzumát, tépett 
plakát-kozmoszát. Nem kellett sokat gondol-
koznom, hogy feltűnjön: csupán hangzásra 
eléggé hasonló a Rómát kettészelő folyó, a 
Tevere latin neve – Tiberis és Tibor keresz-
tneve egymáshoz. Tudjuk, hogy egyikük se 
a másikról kapta a nevét, de eszembe jutott 
egy kedvelt nyárvégi római Tevere-parti fesz-
tivál, melynek elnevezése „Lungo il Tevere (il 
teatro) non va in vacanza”, ami úgy fordítható, 
hogy „a Tevere (mentén a színház) nem megy 
nyaralni”.  Bizonyos értelemben Tibor se megy 
nyaralni, a művész szeme szüntelen munkál-
kodik – és alkot, hol ecsettel, hol optikával. 
Szóval Tibor is, mint a Tiberis...

Mátyás István

De organis ecclesiae 
Szala-Egerszeghiensis
Zalaegerszeg város orgonatörténetéről mindeddig nem jelent meg sem 
tudományos, sem ismeretterjesztő összefoglaló. Az alábbi írás a Mária 
Magdolna Plébániatemplom egykor állt orgonáit veszi sorra, forrásai a 
XVIII-XIX. századi canonica visitatiók adatai, SzalaÿEgerszeg Nemes 
Város Prothocolum Könyve 1743-1830, Kormos Gyula tanulmánya 
Sopron orgonaépítőiről, az 1865-ben épült orgona szerződése, a Zala 
Megyei Levéltárban őrzött, XX. századi orgonajavításokhoz kapcso-
lódó dokumentumok, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár egyhá-
zigazgatási iratai, a Bécsi Városi és Tartományi Levéltár adókatasztere, 
Carl Hesse saját kiadású orgonajegyzéke 1873-ból, ifj. Angster Józsefnek 
az Angster-orgonagyár törtétentét feldolgozó könyve, Solymosi Ferenc 
Angster-opusjegyzéke, illetve a gazdag zalaegerszegi helytörténeti 
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Plébániatemplom építéstörténete című munkájára.

Éppen egy Vierne-szimfónia regisztrációján dolgozom Alsó-
Ausztria egyik apátsági templomában, amikor váratlanul felve-
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egy Bögözy nevű organifex. Talán olvastad, hogy az egytornyú 

Budaházi Tibor: 
Római töredék
2019

Zalaegerszeg 
XIX. század eleje



2019/6 2019/6PANNON TÜKÖR PANNON TÜKÖR 9796

templom az 1760-as nagy tűzvészben porig 
égett, ekkor pusztulhatott el az akkor már 
réginek mondott orgona is.

Nem egészen négy évvel később, 1764 már-
ciusában, már a ma is ismert Nagytemplomban 
állított fel új orgonát Koller Ignác veszpré-
mi püspök megrendelésére egy soproni 
mester, így írja a vaskos, bőrkötéses városi 
Prothocolum. Az említett úr leginkább Johann 
Michael Hefele (~1709-1777) vagy Johann 
Roth (~1723-1792) lehetett, hiszen más orgo-
naépítő akkoriban nem élt Sopronban, egyi-
küket hozta és vitte Szabó Farkas a szekerén 
Egerszegre és vissza, kétszer is, kényelme-
sen utaztak, igazodva a kor lehetőségeihez. A 
történelmi hűség kedvéért elmesélem, hogy 
ugyane vaskos, bőrkötéses Prothocolum sze-
rint a meg nem nevezett mester foglalkozása 
az akkori nyelvhasználat szerint orgona csi-
náló volt, aki a munka befejezéseképpen az 
orgonát öszve csinálta és a sípokat igazította, 
eközben az övegestől kapott ételt és italt. A 
két Johann egyike Egerszegre nyolcregiszteres, 
bizonyára pedálos hangszert szállíttatott, 
amelyről azonban alig néhány év elteltével 
a plébános feljegyezte, hogy a templomtér-
hez mérten túl kicsi. Még Szily János Primus 
Episcopus Sabariensis idején, valamikor 1778 
után, de 1799 előtt alakult át ez az orgona 
elegansnak mondott, tíz regiszteres hangszer-
ré, de ezt a fehér foltot egyelőre nem tudom 
kiszínezni: vagy a régi orgonát bővíttették két 
regiszterrel, vagy újat állíttattak fel a karzaton. 
Ez a hangszer mindenesetre legalább három 
Habsburg uralkodót és hat szombathelyi püs-
pököt végigélt, az 1826-os nagy tűzvész pusztí-
tása után valószínűleg kijavították, a reform-
kori Zala-Egerszegen pedig minden bizonnyal 
Deák Ferenc is hallotta.

Változás, nehéz függöny mögött rejtőzik az 
iparosodás kora. 1864-ben, egy borongós őszi 
délelőttön lépett be a a mezőváros kéttornyú 
templomába Zala vármegye nemes és ifjú főis-
pánja, Skublics Gyula, és, itt óvatosan kitekint 
és rád kacsint a történelem, sajnálattal kel-
lett tapasztalnia, hogy a szép barokk orgona 
bizony teljesen elkorhadt, hasznavehetetlenné 
vált, és többé nem szól. Udvarias, de határo-
zott főispáni felszólítására, miszerint az orgo-
nát javíttatnák meg vagy építtetnének helyette 
újat, a mezőváros hamarosan pályázatot írt 
ki, a nyertes pedig „a bécsi orgonamüvész” és 
háztulajdonos lett, a Poroszföldről elszárma-

zott, Triesztben tanult és Bécsben letelepe-
dett Carl Hesse (1808-1882), aki az egerszegi 
előtt már 57 kisebb-nagyobb orgonát épített a 
Birodalom határain innen és túl. Hesse mes-
tert Bécs egyik elővárosában, Gumpendorfban, 
millergassei műhelyében érte a hír, hogy 
nemcsak a nagyszebeni Orsolyita templomba, 
hanem egyúttal Zala-Egerszegre is szállíthat 
orgonát. A napilapok akkoriban tudósítot-
tak a Bécsújhely-Nagykanizsa vasútvonal 
közelgő megnyitásáról, a mester pedig két 
lakbérszámlálás között bele is írta a mezővá-
ros szerződésébe, hogy a legközelebbi vasú-
tállomásig, Zala-Szentivánig vállalja a hang-
szer szállítását. Egerszegre 26 regiszteres, két 
manuálos, csúszkaládás orgonát épített egy 
nagy szekrényben, Hauptwerk-Oberwerk 
5000 forintért, Österreichische Währung. 
Állnak még hangszerei Zalában is, legköze-
lebb, ha arra járunk, végiglátogathatjuk mind-
hármat. Kérdezed, hogy maradt-e fenn az 
orgonáról fénykép, esetleg rajz, de eddig nem 
akadtam a nyomára, a szerződés alapján talán 
hasonló lehetett a nagyszebeni főtéri plébáni-
atemplom hangszeréhez. Az egerszegi orgona 
sok javítás után a második világháború végére, 
tüzelőállások árnyékában vált végleg használ-
hatatlanná, 1948-ban bontották le csaknem 
83 év szolgálat után, megmaradt sípjait a 
plébánia padlásán tárolták. Motort soha nem 
kapott, lábbal fújtatták mindvégig. 

Nem hallgatom el előled az ezt követő 
közjátékot: a Hesse-orgona helyére Angster 
József fiainak orgonagyára tervezett nagy, 44 
regiszteres hangszert 1305-ös opuszszámmal, 
de a gyár államosítása miatt el sem kezdhették 
felépíteni, az 1949-ben elkészült háromma-
nuálos játszóasztal pedig végül egy szegedi 
templomba került. 1955-ben a régi Hesse-
orgona sípjaiból egy szombathelyi orgonaépítő, 
Kemenesi Rezső állított össze kis, egymanuá-
los, kilenc regiszteres, mechanikus traktúrájú 
hangszert szükségmegoldásként, ez viszont 
csak néhány hétig működött, hogy pontosan 
miért is, nem találtam meg az okát. A következő 
években harmónium szólt a Nagytemplomban, 
a történet egyelőre utolsó fejezetét pedig isme-
red, sokszor beszélgettünk róla.

Az ezerkétszáz fős zalaegerszegi zsidó hit-
község hidegvérű és csaknem teljes megsem-
misítése után gazdátlanná vált a neológ zsi-
nagóga és a vele együtt 1904. szeptember 
1-jén fel avatott pneumatikus, kétmanuálos, 

16 regiszteres Angster-orgona is, opus 437, 
ahogy olvashatod, díszes, remek hangszer. Az 
orgona aránylag épen maradt a háborúban, 
1961-ben vásárolta meg a Mária Magdolna 
Plébániatemplom, ahol átalakítva, rendszeres 
javítás és karbantartás mellett egészen 1998-
ig működött a karzaton, keleties faragásaira 
emlékszel még. Néhány évvel ezelőtt találtam 
róla egy megsárgult fényképet, még az eredeti 
helyéről, az orgonabelső későbbi, ólom helyett 
zöld műanyag csöveit ekkor még takarta az idő.

Szemedbe ötlik a méretbeli átalakulás: hat 
regiszter, nyolc, tíz, huszonhat, lehetett volna 
negyvennégy, helyette kilenc, majd tizenhat, 
egykor volt és fiktív sípsorok visszhangzanak az 
évszázadok között. Hangjuk mára elmosódott, 
mint merített papíron a vízáztatta tinta; fél-
mondatokból, elejtett számokból, emlékfoszlá-
nyokból áll össze a Mária Magdolna Plé bánia-
templom orgonáinak története. Folytatása 
következik, laudate eum in chordis et organo. 

A zalaegerszegi zsinagóga 1910 körül, a háttérben az orgonával
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