
Fia, Attila tettekkel is hozzájárul 
a hangszer megszólaltatásához

A homoródkarácsonyfalvi 
katolikus templom orgonája 
az egyik legkisebb a Pap-
műhelyben készítettek közül

A nagyvárad-őssi református templom 
orgonája az építés folyamatában
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naépítőnek ez a gyönyörű, páratlan 
hangszer, hiszen Zetelakán, ebben 
a templomban kántorként kezdte 
pályáját. Amikor lehetőségük van 
rá, feleségével vasárnapi misére is a 
zetelaki templomba mennek. Hason-
lóképpen kedves számára a zilahi re-
formátus templomnak készített orgo-
na, amelyen koncerteket is tartanak. 
Mindegyik új orgona a templom le-
hetőségeihez, akusztikai adottsága-
ihoz igazítva épül. Együttműködnek 
építészekkel, tervezőkkel, így kapják 
meg a hangszerek sajátos, egyedi tu-
lajdonságaikat.

A művésztevékenységek 
ellenfele: az idő

Az orgonaépítő vallja: nincs remény-
telen helyzetű hangszer. Bár a fi at-
falvi unitáriusok orgonájának resta-
urálása tényleg annak látszott. Úgy 
bontották le egykor, hogy használha-
tó alkatrészeit más orgonáknak ad-
ják. Fásszín mellől, fészerből, temp-
lomból szedegették össze a darabjait. 
Felemelő volt látniuk munka közben 
is, hogy a katasztrófa után miként 
válik az összeillesztett darabokból 
szépséges, Istent dicsérő liturgiális 
hangszerré az az orgona, amely sok 
évtizedig elhagyatott és néma volt. 

Nem a szú a legnagyobb ellensé-
ge a míves hangszerek készítőinek. 
A szúette fa helyett bármikor új sí-
pokat, orgonaházat készíthetnek. 
Pap Zoltán tevékenységében nap 
mint nap megtapasztalja a világ 
művészetek iránti érzéketlenségét. 
Legnagyobb akadályozójuknak az 
időt érzi: a felgyorsult szemléletben 
élő megrendelők szeretnék, ha mi-
nél előbb megszólalhatna az áhított 
hangszer. Holott idő kell, míg egy 
rakás fából hangszer lesz. Nem len-
ne indokolt, hogy ilyen mondatok 
kapjanak jelentőséget az orgonaépí-
tő műhelyben: jól haladunk, megle-
szünk határidőre, átadjuk a megha-
tározott napon. Természetesen nagy 
öröm a munkatársaknak is, hogy 
egy-két esetet leszámítva sikerült a 
megegyezett dátumon használatba 
adniuk az orgonákat.

Megszólaló néma hangszerek

Zoltán azt is elmesélte, hogy az 
utóbbi években egyre több elnémult 
öreg hangszer nyerte vissza hang-
ját. Száznál is többet restauráltak és 
hangoltak újra székelyudvarhelyi 
műhelyükben, köztük olyanokat is, 
amelyekről a legöregebb ember sem 
tudta a faluban, milyen hangjuk volt 
egykor. A műemlék orgonák szaksze-
rű restaurálásánál orgonaművészek-
kel, szakértőkkel és restaurátorok-
kal működnek együtt. A templomok 
gyöngyékét sok minden károsíthatja 
az istenházában, a hőmérséklet-in-
gadozás, a nedvesség…

Ami közös az újonnan és az évszá-
zadokkal ezelőtt készült hangszerki-
rálynőkben, az az Istennek szentelt, 
az Ő dicsőségét hirdető hangszerért 
hozott emberi áldozatkészség és a 

liturgia széppé tételének vágya. Ha 
pedig nagycsütörtöki gyász telep-
szik a lelkekre, egyaránt elnémul 
az új és a matuzsálemkorú orgona. 
Hogy majd annál dicsőségesebben 
szólaljon meg és csendüljön egybe a 
feltámadást jelző harangzúgással a 
nagyszombati vigíliamise glóriáján.

Pap Zoltán névjegyéről 

Főiskolai tanulmányait a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának 
székelyudvarhelyi tagozatán végezte, dolgozatát az erdélyi orgonákon 
végzett kutatásaiból írta. Svájci tanulmányútja során, amelyet Homolya 
Dávid szervezett, lehetőségük volt tanulmányozni a francia, itáliai, észak- 
és középnémet, délnémet orgonatájat. Pap Zoltán 2006-tól részt vett az 
ország orgonáinak felmérésében. Alapító tagja az Orgonarestaurátorok 
Egyesületének (Asociația Restauratorilor de Orgă), amelyet az országbeli 
orgonák védelmére 2017-ben hoztak létre.

A zetelaki óriás orgona a mester 
lelki és szakmai örömforrása




