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P ap Zoltán orgonaépítő úgy 
érzi, szebb hivatást nem is 
találhatott volna, mint a fa 

második életének kiteljesítését. Szá-
mára mindig egy csoda, hogy az ud-
varon lévő farakásból, a profánból 
munkájuk nyomán hangszerként 
vonul be a szakrális térbe, és ott li-
turgikus szolgálatot teljesít az orgo-
na. Vallja: nincs reménytelen sorsú, 
kivénhedt hangszer. Mindegyik al-
katrész pótolható.

Kis műhely, nagy munkálatok

A bethlenfalvi portán álló műhely 
igazi, de méretes hangszerbölcső: 

minden zugát úgy alakították ki, 
hogy felnövekedhessenek benne a 
magasztos küldetésű „gyermekek”. 
Eddig huszonnyolcat „stafíroz-
tak ki és adtak férjhez” erdélyi, 
partiumi és magyarországi temp-
lomokba. Ezekben a napokban a 
nagyvárad-őssi református temp-
lom majdani hangszerkirálynőjét, 
a műhely huszonkilencedik alko-
tását indítják szolgáló útjára. A 
különleges mű kétféle szolgálatra 
alkalmas: gyakorló orgonaként egy 
nagy, romantikus orgona hangha-
tására képes, ugyanakkor liturgiai 
célokat is szolgál. Mindezt a térben 
is elkülönített három-három regisz-
tere biztosítja. Pap Zoltán elmond-
ta, Józsa Domokos várad-szőllősi 
orgonaművésszel együtt tervezték 
meg. Ez az első kétfunkciós, sajátos 

mechanikával Székelyudvarhelyen 
készült orgona.

A hangszerszeretettől 
a hivatásig

Pap Zoltán 1969-ben született Székely-
udvarhelyen. Már hatéves korától 
billentyűs hangszeren játszott, és 
magán zeneórákra járt. 1986-tól Csík-
somlyón Márk József ferences atyától 
kántorságot tanult, és 1989 októberé-
ben eredményesen vizsgázott, amiről 
bizonyítványt is szerzett. 1988-tól a 

zetelaki Szent Kereszt megtalálása-, 
majd a székelyudvarhelyi a Szent Mik-
lós-plébániatemplom kántora volt. 

1993-tól orgonaépítészetet tanult 
Hermann Binder műhelyében Nagy-
szebenben. Három évig a szebeni 
Evangélikus Püspökség alkalmazott-
ja volt, utána a Hermann Binder or-
gonaépítő vállalkozásnál dolgozott. 
Feladatuk az evangélikus püspök-
séghez tartozó orgonák restaurálása, 
karbantartása volt. A sok szép együtt 
végzett munkából Pap Zoltán kiemel-
te a kolozsvári Szent Mihály-templom 
orgonaegyüttesének restaurálását, 
rekonstrukcióját, összeszerelését, in-
tonálását és hangolását. 

Jelenlegi saját műhelyében né-
gyen dolgoznak a mester mellett, 
mindannyian betanított szakembe-

rek. Felesége, Cecília társa és mun-
katársa: könyvel, de jártasságot 
szerzett az orgonaépítés részművele-
teinél is. Nagyobb fi uk, Attila orgona 
szakon végzett Kolozsváron, jelenleg 
mesterképzős hallgató. Csongor is az 
orgona szakot választotta. Édesap-
juk beszélgetésünkkor megjegyezte: 
„ki kéne szorítsanak a helyemről”. 
Zoltán kérése, hogy legalább any-
nyival haladják meg őt a tudásban, 
mint amennyivel neki sikerült túl-
szárnyalnia saját édesapját.

Visszatekintő

Ha látta volna előre, mi minden vár 
rá az orgonamesterségben, megré-
mítette volna. Milyen utakon jár-
tak a kis falvaktól, a németországi 
anyagbeszerző körutakig, milyen 
pakolások részesei voltak! Eddi-
gi legnagyobb élményét a zetelaki 
nagytemplom orgonájának hasz-
nálatba adása jelentette, amelyre 
tavaly Kisboldogasszony napján Mi-
guel Maury Buendía pápai nuncius 
kért áldást. Hargita megye legna-
gyobb orgonájának három manuál-
ja, pedálja és kopulákkal 55 regisz-
tere van. 2940 sípot tartalmaz: a 
ceruzanagyságútól az ötméteresig 
minden méret megtalálható benne. 
Érzelmileg is sokat jelent az orgo-

Hallgat, majd megszólal az orgona
Pap Zoltán székelyudvarhelyi orgonaépítő mesterrel beszélgettünk
• Az erdőben a fa saját lombjával dicséri Istent. Ami-
kor kivágják, elhallgat. Pap Zoltán orgonaépítő és csa-
pata liturgikus szolgálatba állítva új életre kelti a szá-
raz fát. Hasonlóképpen új esélyt adnak a kiszolgált, 
öreg templomi hangszereknek. Ha elhallgat az orgona, 
az a legmélyebb fájdalom és gyász jele – ez történik 
nagycsütörtökön. Nagyszombaton öröméneket zeng. 
Nagyböjtben új orgona is készült a székelyudvarhelyi 
műhelyben – húsvétkor szólal meg először. „ Az orgonaépítés legna-

gyobb nehézsége az idő. 
A felgyorsult világ nem 
barátja az aprólékos mun-
kálkodásnak. Ám ahhoz, 
hogy egy halom fából 
hangszer legyen, idő kell.




