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döntött, hogy megszabadul a szállodától, mert nem 
volt pénze renováltatni. Szép Ferenc, a szálloda új tu-
lajdonosának özvegye később így mesélt a családról: 

„a férjem, mielőtt ide költöztünk volna, Vasváron volt 
gazdálkodó. Métnekpusztán, Szentgyörgyvölgy ha-
tárában 1000 holdas birtoka volt. Azt mind eladta, 
hogy megvegyük a Bárányt. A férjem nem szerette 
sem a pénzt, sem az aranyat, csak a földet. A földet a 
szüleitől örökölte, itt is vett neki az apja hegyet [va-
lójában egy területet], a Gógánhegyen. Fákkal telepí-
tette be.” 1919-ben vásárolták meg az Arany Bárányt 
a berendezéssel együtt, árverésen. A művészei haj-
lamú asszony 19 esztendős volt, amikor ide kerültek. 
Amikor átvették az üzletet, 25 fős személyzetük volt. 
Később a jómódú szállodás a vármegyei bank igazga-
tósági tagja is volt.

1922-ben két termet bérelt tőle a kaszinó, és egyet 
a kereskedelmi kör. Egy akkoriban tartott tűzren-
dészeti vizsgálat megállapította, hogy a nagyterem 
nem felel meg a tűzvédelmi követelményeknek, az 
alaprajz ábráját is mellékelte a rendőrkapitányság a 
menekülési útvonalakkal. Átalakításokat javasolt, pl. 
tapétaajtók beépítését a nagyterembe, és a korábban 
is szűknek ítélt folyosó kiszélesítését, aminek kö-
szönhetően a sötét folyosó szélesebbé, világosabbá 
válna, ahova a közönség tűzvész esetén gyülekezhet-
ne. Azonban a főispán úrral tartott helyszíni szem-
lén megállapították, hogy a vázlat szerinti átalakítás 
nem vihető keresztül az épület rendeltetésének fel-
áldozása nélkül, így maradt minden a régiben.

Egy szintén 1922-ből származó szobaszámla ta-
núsága szerint a szálloda szobáit az országos vásá-
rok és egyéb rendkívüli alkalmakkor 50 százalékkal 
drágábban adták ki. Azt is megtudhatta a vendég, 
hogy a pincérnek egyszer, a szobaleánynak kétszer, a 
szolgának, azaz „Lohn dienernek” háromszor kellett 
csengetni.

A két világháború között évente, általában kará-
csony táján rendezték meg az iparosok és tanítvá-
nyaik kiállítását. 1923-ban az Ipartestület az alábbi 
felhívást adta közre: „A zalaegerszegi Ipartestület  
méltóságos gróf Batthyány Pálné szül. Palini Inkey 
Valéria és Czobor Mátyás polgármester védnöksége 
alatt folyó évi december 8-tól 18-ig az Arany Bárány 
szálloda emeleti termeiben karácsonyi vásárral kap-
csolatos ipari kiállítást rendez. A város iparosainak 
hölgyei játékszereket, az iparosok és segédeik ver-
senyen kívül kiállítási tárgyakat, az iparos tanulók 
pedig kötelező kézművet készítenek a kiállításra.” A 

befolyt jövedelmet az elaggott iparosokat segítő alap 
javára fordították.

Az 1940-es évek elején Szép Ferenc megszüntette 
a szállodát, csak a vendéglő működött tovább rövid 
ideig. Majd egy epizód: az Arany Bárány szállót 1941. 
október 18-án tervezte megnyitni új bérlője, Unger 
Károly, a keszthelyi Hungária bérlője, aki tíz évre évi 
8000 pengőért vette azt bérbe. A második emeleten 
30 szobáról, a földszinten 120-nál több személy befo-
gadására alkalmas étteremről és borozóról számolt 
be a sajtó. 1942 tavaszán azonban ismét arról tudósí-
tanak, hogy a szálloda megszűnt.

1943-ban Zalaegerszegen már egy szálloda sem 
működött, új szálló építését is tervezték. Abban az 
évben a 34. honvéd kiegészítő parancsnokság helyi-
ségeit rendezték be szobáiban, üzletek, irodák voltak 
az Arany Bárány épületében.  

Majd az 1950-es évek elején természetesen állami 
kezelésbe került a szálloda, Szépnének megengedték, 
hogy egy kis udvari melléképületbe költözhessen, 
ahová valahogy bepréselte a  szálloda egyik hatalmas, 
aranyozott keretbe foglalt tükrét is.

A Zalaegerszeg központjában álló patinás szállo-
da az évtizedek során változó köntösben, felújítva, 
kibővítve nemcsak az átutazókat, hanem a benne 
tartott számos rendezvénnyel, kitűnő éttermével a 
város lakóit is szolgálta, s fogadja napjainkban is.
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Zalaegerszeg orgonái
„De organis ecclesiae Szala-Egerszeghiensis” címmel je-
lent meg előző számunkban Mátyás István írása a zala-
egerszegi Mária Magdolna plébániatemplom volt orgo-
náiról.
Jelen tanulmány az írott források és a hangszerek hely-
színi vizsgálata alapján a megyeszékhely többi orgonáját 
veszi számba.

Zsinagóga – Városi Hangverseny- és Kiállítóterem 

1904. szeptember 1. nagy ünnepe volt a zalaegerszegi izrae-
lita hitközségnek, de a városnak is. Az egerszegi zsidók ek-
kor vették rendeltetésszerű birtokba a nagy áldozatokkal 
felépített új istenházukat. Ez a zsinagóga már a harmadik 
imaházuk volt. A 18. századvégi első imaházuk leégett, a 
másodikat pedig az 1900-as évek elejére kinőtte a város 
tízezres lakosságának egynyolcadát kitevő zsidó közösség. 

Az impozáns látványt nyújtó monumentális új zsinagóga 
terveit 1901-ben Stern József budapesti műépítész készítet-
te, és a terv 1903. tavaszán kezdett kivitelezését Morandini 
Tamás helyi építőmester vezette. Az orgonát az év szep-
temberében az országos hírű pécsi Angster-gyártól rendel-
ték meg. Az Angster-cégnek ez volt a 437-es számú orgoná-
ja és a tizenharmadik zsinagógába készített opusza. A pécsi 
zsinagógaorgona alapozta meg Angster József (1834–1918) 
hírnevét, majd hamarosan a nagykanizsai zsinagóga orgo-
naátépítése következett, amit fokozatosan követtek Varasd, 
Csurgó, Verőce, Kaposvár, Nagybecskerek, Grác, Szolnok, 
Nagyatád zsidó imaházainak új orgonái. Az egerszegi or-
gona 7200 koronás árát a jótékony célú Chevra Khadisa 
egyesület zártkörű táncestély szervezésével is igyekezett 
összegyűjteni 1904. tavaszán. Az orgonaépítési szerződés 
a hangszert 16 regiszteresnek írja le több mint kilencszáz 
síppal, éspedig 228 fa-, 631 ón- és 59 horganysíppal. Más 
neológ zsinagógához hasonlóan az orgona a frigyszekrény 
feletti karzatra került. Szerkezete két faragott szekrényben 
állt az ablak két szélén, így a kör alakú színes ablakon be-
áramló fény érvényesülni engedte az imaház akkori díszes 
belső festését. Az istentiszteleteken az orgonista az orgo-
naházak közé helyezett, diófa belsejű kétmanuálos (kézi 
billentyűzetes) játszóasztalon kísérte a kántor héber nyel-
vű énekét. Az egyik szekrénybe helyezett fúvót, ami a sípok 
megszólaltatásához szükséges magasnyomású levegőt, a 

„szelet” biztosította, lábbal lehetett felfújni. A szerkezet a 
korszak gyakorlata szerint pneumatikus volt. 

A II. világháború végén a zsidók elhurcolása következté-
ben a zsinagóga elnéptelenedett. Az épület állaga hamaro-

A nyolchangos hordozható orgonácskát, ún. portatívot Bíró 
Ferencz, a ferences templom kántora ókori és reneszánsz min-

ták alapján modellnek készítette 2013-ban a faipari technikusi 

végzettségéhez. Eltérő faragású vizsgaremeke a Deák Ferenc 

Szakközépiskolában áll. 

Fotó: a szerző.



2020/1 55PANNON TÜKÖR2020/554 PANNON TÜKÖR

san romlani kezdett. 1960-ban az izraelita hit-
község eladta az épületet Zalaegerszeg Város 
Tanácsának, majd a következő évben a beren-
dezési tárgyakat is árulta. A javításra szoruló 
orgonát a Mária Magdolna Plébánia jutá-
nyos áron vásárolta meg a nagytemplomnak. 
A hangszer nem túl sikeres modernizálása 
után, 1998-ban, a karzatfreskók restaurálása 
előtt a plébánia eladta az orgonát. Egy Nóg-

rád megyei kis falu, Nagybátony templomába 
került a hangszer. Azonban oly mértékű átala-
kítással, ami által az orgona már nem képviseli 
az Angster-orgona külsejét, sem hangját, szer-
kezetét, minőségét.

A felújított zsinagógaépület 1983-ban nyílt 
meg új funkcióval, Városi Hangverseny- és 
Kiállítóterem néven. A hangversenyterem 
orgonát is kívánt. Az új orgona látványát, tet-
szetős homlokzatát Pelényi Gyula építész ter-
vezte, aki a teljes épület belső térkialakítását 
is tervezte. A hárommanuálos 28 regiszteres 
orgonát a Fővárosi Művészi Kézműves Vállalat 
Aquincum Orgonaüzeme készítette Trajtler 
Gábor orgonaművész, evangélikus pap disz-

pozíciója (hangszín-összeállítás) alapján. A cég 
2107 sípot épített be a hangszerbe 1800 kg ón 
felhasználásával. A hatméteres, mély hangot 
adó legnagyobb sípok a homlokzatban állnak, 
a legkisebbek csak 5 mm hosszúságúak. Az új 
hangszer a pódium fölött, falba süllyesztett 
állványzaton áll, homlokzatával a hallgatóság 
fő szemléleti irányába. A szabadon maradt 
pódium ezáltal helyet hagy a rendezvények-

nek. Az orgona bemutatóján, 1987. novem-
ber 28-án az ünnepi beszédet Dr. Kustos 
Lajos tanácselnök mondta. A kiváló minőségű 
orgona Magyarország kevés hangversenyter-
mi orgonáinak egyike.  

Evangélikus templom 

Az 1894. február 1-én megalakult ágostai evan-
gélikus gyülekezet bő évtizedig a főgimnázium 
emeleti termében tartotta az istentiszteleteit. 
Egyhajós templomuk Gerey Ernő budapesti 
műépítész 1905. szeptember 26-i terve alapján 
épült, a Kossuth Lajos utca főtengelyébe. Az 
építkezés 1906. márciusban a templomalap 
kiásásával kezdődött. Az orgonát egy évvel 

később rendelték meg, mégpedig az esperesük ta-
nácsára a neves pécsi Angster József és Fia orgona-
gyártól. A cég három ajánlatot is adott, és a luthe-
ránus gyülekezet – szintén az esperes javaslatára – a 
hatváltozatú költségvetést fogadta el 2490 koroná-
ért, mondván, nem koncertorgonát szeretnének, 
csak egy liturgikus célú kisebb hangszert. A gyár 
által ajánlott mintákból az egyháztanács a templom 
stílusához illő neogótikus orgonaszekrényt válasz-
totta fiatornyokkal, a homlokzatban öt sípmező-

vel, tölgyfa színre festve. Ezt a szekrénytípust több 
helyre is elkészítette a gyár, először másfél évvel 
korábban az edelényi katolikus templomba. Az or-
gonaházat eredetileg minden bizonnyal műépítész 
tervezte, mivel a formai kialakításának esztétiku-
ma túlmutat az orgonaépítők rajzkészségén. De az 
építész személye egyelőre ismeretlen. Az egerszegi 
orgona az Angster-gyár 575. opuszaként pneumati-
kus szerkezettel épült, a liturgikus szolgálatra halk 
regiszterekkel. 

A zsinagóga volt Angster-orgonája a Mária Magdolna plébániatemplom karzatán állt 

1961 és 1998 között a festett freskóval borított templomfal előtt. Fotó: a szerző.

Az Aquincum Orgonaüzem által épített hangversenytermi orgona körbefonja az ab-

lakot. Fotó az Apertum Kft. tulajdonában.
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A szállítási határidőt ugyan június közepére 
vállalta a gyár, de az átadás előtt levélben két 
hét haladékot kért, mert a munkái nagyon 
feltorlódtak. A hangszer beállítása előtt meg 
kellett rövidíteni a padokat a vasoszlopokon 

nyugvó karzaton. A templomot Gyurátz Fe-
renc dunántúli püspök 1907. július 7-én szen-
telte fel egyházi, vármegyei és városi méltósá-
gok jelenlétében, nagyszámú hívősereg előtt. 
A kántor hosszú évtizedekig Szalay Sámuel 

iskolaigazgató, a gyülekezet jegyzője, számve-
vőszéki elnöke volt.   

Az I. világháborúban a hadianyag pótlását 
különféle fémtárgyak rekvirálásával biztosí-
totta a kormányzat. A harangok után az orgo-
nák homlokzati ónsípjainak hadi célú igény-
bevételét 1917. október 29-én hirdette ki a m. 
kir. honvédelmi miniszter. Az egerszegi evan-
gélikus templom kiszerelt homlokzati sípjaiért 
658 koronát térített a Magyar Szent Korona 
Országainak Fémközpontja R.T. Néhány évvel 
később már elodázhatatlan lett a hangszer ja-
vítása, amihez bőkezűen fel is ajánlottak a gyü-
lekezeti tagok búzamennyiséget. Így 1924-ben 
az Angster-gyár javítása és síppótlása után még 
énekes könyvek beszerzésére is jutott. A temp-
lom külső-belső renoválása következtében 
1931-ben ismételten tisztítani-javítani kellett 
a hangszert. Ezúttal a munkát olcsóbb áron a 
szombathelyi Kemenesi Sándor műhelye vál-
lalta. Bár 1922-ben bevezették a templomba az 
elektromos áramot, de csak 1964-re érett meg 
az idő, hogy az emberi erővel működő lábfújta-
tást orgonamotor váltsa fel. Körültekintő leve-
lezéssel több ajánlat után Kemenesi Rezsőt vá-
lasztotta az evangéliumi keresztyén gyülekezet, 
aki a 2800 fordulatszámú 1,3 KW erősségű mo-
tort a toronyszobába helyezte. Az egyházköz-
ség mindig gondosan karbantarttatta a hang-
szert, a 80-as években Kiss István (1937–2017) 
szombathelyi orgonaépítővel. A 2000-es évek 
elején a toronyszobából behelyezték a motort 
az orgonaházba, hogy a sípok azonos hőmér-
sékletű levegőt kapjanak a templomtérrel, és 
kevésbé hangolódjanak el. Utoljára 2017-ben, 
a templom teljes körű helyreállítása során, a 
reformáció 500. évfordulója alkalmából újítot-
ta fel az orgonát a BKM Orgonaüzem Kft. 

Református templom

A kálvinista közösség a kezdetekben az evan-
gélikus templomban tartotta az istentiszte-
leteket, de a Zalaegerszegre egyre nagyobb 
számban betelepülő református hívők saját 
istenházat óhajtottak. Már az 1910-es évek 
elején gyűjtöttek templomépítésre, de a hábo-
rús pénzromlás következtében az összegyűlt 
templomalapjuk elértéktelenedett. Csak 1940-
ben indulhatott meg az építkezés, Fekete Ká-
roly lelkész országos gyűjtési akciója eredmé-
nyeként. A templomot Miskolc város főmér-

nöke, Szeghalmi Bálint tervezte, 180 község 
szórványban élő reformátusság lelki központ-
jaként. A templom felépítését, belső berende-
zési és liturgikus tárgyainak megszerzését sok 
adományozó segítette. Az 1300 pengő értékű, 
újszerű harmónium is ajándékként érkezett 
1940-ben a búcsúszentlászlói Nagy Erzsébet 
hittestvértől. A mai korban szinte már kivéte-
lesnek számító harmónium hangszer az akkori 
időben kisebb templomok szokásos hangszere 
volt, de az iskolákban a népénekek, zsoltárok 
betanítását is segítette, és a kántorok otthoni 
gyakorló hangszereként is szolgált. Ez az aján-
dék-harmónium azonban egyúttal évtizedekig 
hátráltatta egy sípos orgona beszerzését az 
egerszegi reformátusoknál.

A templomszentelés 50 éves évfordulóján, 
1992-ben fogalmazódott meg az őszinte vágy 
egy orgona után. Török Zoltán lelkész több-
éves ügybuzgalmára 1996 karácsonyára sike-
rült a templom karzatára egy tízregiszteres 
orgonát összeállíttatni, bontott osztrák orgo-
nából, holland játszórésszel. Az összeszerelést 

Az evangélikus templom Angster-orgonájának szerkezeti rajza. MNL Baranya Megyei Levéltára. 

A neogótikus stílusú 

evangélikus templomba 

neogótikus orgona-

szekrényt választott 

az egyházközség  az 

Angster-cég kínálatából. 

Fotó: a szerző.
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egy új orgonaházba a győri Albert Miklós or-
gonaépítő mester végezte.   

Majd 2013-ban a BKM Orgonaüzem Kft. 
(ügyvezető: Békés Balázs orgonaépítő mester) 
új, kétmanuálos 16 regiszteres hangszert ké-
szített, játéktechnikailag kedvező szerkezet-
tel,  mechanikus csúszkaládás rendszerben. A 

sípok egy része belső redőnyszekrénybe került, 
ami dinamikailag a hangzás halkulását vagy 
erősödését segíti elő. A templom erdélyi népi-
es stílusához igazodó orgonaházat Ágoston 
István belsőépítész tervezte. A 2013. április 7-i 
orgonaszentelő istentiszteleten Steinbach Jó-
zsef, a Dunántúli Református Egyházkerület 

püspöke végezte az istenszolgálatot. Egyedi fel-
ajánlások mellett Török lelkész állami, városi és 
egyházi támogatással biztosította a hangszer árát. 

A használt részekből összeállított korábbi orgo-
na sem lett az enyészeté. Becsvölgye református 
gyülekezetében dicséri az Urat 2013. augusztus 
31-i orgonaszentelő hálaadó ökumenikus isten-
tisztelet óta.

Jézus Szíve ferences templom

Zalaegerszeg Ola városrészében IV. Károly király 
emlékére építtetett új templomot Pehm (később 
Mindszenty) József apátplébános. A Kotsis Iván 
által tervezett templom lélekemelő felszentelését 
1927. szeptember 25-én húszezer ember részvétele 
mellett celebrálták. A hívek lelki életét a mariá-
nus ferencesek gondozták,  1942 óta az új alapí-
tású Jézus Szíve Plébánia keretében. 1950-ben a 
rend működési engedélyének megvonása miatt a 
szerzeteseknek el kellett hagyniuk a kolostorukat. 
Orgonabeszerzésre már 1939-ben is indult gyűjtés, 
de a harmónium folytonos javíttatása helyett csak 
1957-ben döntött az egyházközségi képviselőtes-
tület egy új orgona mellett. Az árát kizárólag ado-
mányokból kívánták összegyűjteni Az orgona első 
hangképét Pethő Lénárd ferences organológus pap 
állította össze 18 regiszterrel, mégpedig olyan módon, 
hogy bizonyos regiszterek akár később legyenek be-
építhetők az anyagi fedezettől függően. A budapesti 
Rie ger-gyár államosított jogutódjától, a Fővárosi Or-
gona Építő és Javító Vállalattól kértek árajánlatot. A 
vállalat három költségvetést is küldött, különböző 
nagyságú orgonákra. Az orgonaépítéshez a plébá-
nos engedélyt kért az egyházmegyei hatóságtól, de 
az Egyházügyi Hivatal Zala megyei előadójától is. A 
végső diszpozíciót pesti orgonaművész, Kárpáti József 
készítette 27 regiszterrel. A hiányos kivitelezés elve 
megmaradt, azaz az átadásra elkészült a játszóasztal 
és az orgonaszekrény 27 regiszteres méretben, de csak 
14 beépített hangzó regiszterrel. Ez a csonka kivitele-
zés egyáltalán nem volt szokatlan ezekben az években 
az országban. A 200.000 Ft-ba kerülő új hangszert 
1958. decemberben szentelték fel. Az orgona zárt 
szekrény nélkül készült, homlokzatát a szabadon álló 
sípok hullámzó alakzata formálja. A következő évben 
három nyelvregiszter érkezett külföldi ajándékként. 
Annak vámdíját és beszerelési költségét is vállalta az 
egyházközség. 

1989. szeptember közepétől, harminc éve ismét a 
Szűz Máriáról nevezett Ferences Tartomány végzi a 
lelkipásztori teendőket a plébánián. A 2000-es évek 

elején a templom felújítása után a folytonos javítgatá-
sok helyett az orgona kiépítése lett a cél. Takács Péter 
pannonhalmi orgonaépítő mester (Portatív Orgona 
Bt.) új belső szerkezetet, új játszóasztalt és új hangzást 
alkotott, amihez a régi sípokat felhasználta. A kétma-
nuálos 28 regiszteres orgonát Dr. Veres András me-
gyéspüspök áldotta meg 2007. április 22-én.  

Csácsi templom

A Zalaegerszeghez csatolt egykori települések közül 
Csácson (ma Csácsbozsok), a Szent István óta bencés 
birtokon korábban két ízben is volt orgona. Már az 
1816-os egyházlátogatási jegyzőkönyv is jelez orgonát, 
de 1864-ben új készült 700 Ft-ért, amit alig tíz év múl-
va a templom nedvessége miatt nagymértékben javí-
tani kellett. 1910-ben a szombathelyi Peppert Nándor 
fia cég is felújította a hangszert. A hangszer évtizedek-
kel ezelőtt tönkre ment. 

Összegzés

Zalaegerszeg orgonáinak statisztikáját nézve a becsa-
tolt falvak figyelembevételével is, tizenhárom orgona A református templom új orgonája 2013-ból. Fotó: a szerző.

A ferences templom orgonájának homlokzati sípjai szabadon 
hullámzanak. Fotó: a szerző.
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Meghívó a Városi Hangverseny- és Kiállítóterem orgonája 1987. november 28-i ünnepi átadására.

Farkas Ferenc:
Guggoló

épült eddig a megyeszékhelyen, köztük egy 
hangversenytermivel. Az első hangszer még az 
1700-as évek elején a nagytemplom előtti gó-
tikus temetőkápolnába készült hat mutációval, 
a legfiatalabb pedig 2013-ban a reformátusba. 
Az evangélikus templom orgonája immáron 
113 éve töretlenül emeli az istentiszteletek fé-
nyét. A legnagyobb regiszterszámot, éspedig 
huszonnyolcat két hangszer is birtokolja, a 
ferences templombéli és a koncerttermi. A 
Mária Magdolna plébániatemplomba 50 vál-
tozattal tervezett hangszert 1949-ben az Angs-
ter-gyár, majd harminc évvel később még öttel 
többet Virágh Endre orgonaművész, de egyik 

sem valósult meg. Egy orgona átvándorolt az 
egyik templomból a másikba (a zsinagógából 
a nagytemplomba), három pedig más telepü-
lésre került (a nagytemplomból Miháldra és 
Nagybátonyba, illetve a reformátusból Becs-
völgyére). Egy játszóasztal 1967 óta Szegeden 
élt tovább a Szent Rókus-templomban. A szak-
rális célú orgonákat minden esetben többéves 
adakozás, gyűjtés útján állította az Úr szolgála-
tába a közösség.  

Zalaegerszeg további mintegy 15 kisebb-na-
gyobb templomában, kápolnájában vagy teme-
tőkápolnájában soha nem állt nemes hangzású 
sípos orgona. 
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