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A 
jelenleg javítás alatt 
álló hangszer 63 re-
giszterével és 4500 
sípjával egy egész 
szimfonikus zenekart 
képes utánozni. Vala-

mennyi sípsornak és sípnak sajátos 
hangzása van, amivel egy-egy hang-
szert tud utánozni, annyira gazdag 
hangszínekben. Romantikus orgona, 
amely a gyártás időszakában, 1911-
ben technikailag nagy előrelépést 
jelentett, és amelyet ma is csodálat 
övez az orgonaművészek, orgonaépí-
tők és zenekedvelők részéről. 

A teljes orgonát szétszedik 

A javítási munkálatokat a Maros-
vásárhelyi Állami Filharmónia 
évadjának végeztével, múlt héten 
kezdte el a szászhermányi orgo-
naépítő és -javítóműhely, Magyar 
Árpád irányításával. Szeptember 
15-éig dolgoznak, addigra befeje-
zik az úgynevezett „mocskosabb” 
munkát, ami azt jelenti, hogy az 
orgona egész belsejét szétszedik, 
mindent kipucolnak, a szelepeket, 
az olyan részeket, amiket újra kell 
bőrözni, újrabőrözik, hogy az évad-
kezdés után már csak a hangolással 

Az orgona lelkét újítják
és a beállításokkal foglalkozzanak. 
Magyar Árpád a nagyszínpadon so-
rakozó sípok mellett megmutatta az 
emeleti karzaton várakozó kisebb 
sípokat is, illetve a különböző mé-
retű fasípok működési titkaiba is 
beavatott, de azt is megmutatta, 
hogyan néz ki a hatalmas méretű 
hangszer, amelyet a Kultúrpalota 
közönsége csak elölről lát, kevés 
embernek adatik meg, hogy belép-
jen a belsejébe.

Az orgona ahhoz képest, hogy évti-
zedek óta nem végeztek rajta alapos 
felújítást, jó állapotban van. Mindent 
kézbe kell venni, ki kell pucolni, a 
hibákat korrigálni, a hiányosságokat 
pótolni – magyarázta a szakember, 
aki elmondta, hogy a 80-as években 
egy budapesti orgonajavító csapat 
dolgozott rajta, de inkább a játszóasz-
tal felújítására összpontosított, azt ki-
pucolta, beállította, az orgona belseje 
azonban, ami a hangszer lelke, nem 
kapott jelentősebb fi gyelmet.

Ideális esetben húsz-, maximum 
harmincévente ki kellene szedni a 
sípokat egy orgonából, azokat ki-
tisztítani, a membránokat kicserélni. 
Erdélyben az a jellemző, hogy addig 
várnak vele, amíg már nem szólal 
meg a hangszer, és csak akkor kez-
denek hozzá orvosolni, amikor már 
nagyon késő. Külföldön ennek tuda-
tában előre terveznek, és pénzt gyűj-
tenek erre, hogy ha javításra kerül 
sor, legyen húsz-harminc év múlva 
pénzük félretéve.

A Kultúrpalota orgonája nem 
volt ilyen rossz állapotban, de az 
előadóművészek tudhatják, hogy 
mennyire volt használható minde-
gyik regiszter, fele vagy jó esetben 
kétharmada. Akik itt játszottak, 
fogják hallani a különbséget, sőt a 
közönség egy része is, aki gyakran 

hallotta megszólalni – jegyezte meg 
Magyar Árpád, hozzátéve, hogy mi-
után befejezik a javítást, még három 
hónapot vesz igénybe a hangolás, így 
mindenestől várhatóan jövő év elejé-
re készülnek el teljesen. 

Nem csak restaurálják, 
építenek is

A Kultúrpalota orgonáját javító csa-
pat, a szászhermányi műhely jelenleg 
a legnagyobb szakműhely, amely az 
országban is és külföldön is épít or-
gonákat, illetve restaurál. Legutóbb a 
segesvári várban a kolostortemplom 
orgonáját adták át teljesen felújítva. 
Az is egy Rieger-orgona, csak kisebb a 
vásárhelyinél. „Az országban nagyon 
sok orgonát restauráltunk, keveseb-
bet építettünk, mert az építésben sok-
szor az olcsóbb variánst választják a 
megrendelők, mi pedig a minőségi 
munkára törekeszünk, és az nem ol-
csó. Bukarestben a zeneegyetemnek 
készítettünk 2007-ben egy orgonát, 
aztán  kisebbeket is, például tavaly 
év elején Madéfalván adtunk át 
egyet, amelyet a régizene-fesztiválon 
is megszólaltattak. Kolozsváron van-
nak munkáink, Brassóban és nagyon 
sok szász templomban, nem is győz-
zük” – részletezte az orgonaépítő.

Szászhermányban 2003 óta 
működik az orgonaépítő isko-
la, amely úgy indult, hogy Ferdi-

nand Stemmer svájci orgonaépítő 
Brassóban, a Fekete-templomban 
1998-ban fogott neki az orgona rest-
aurálásának, és látta, hogy nincse-
nek képzett szakemberek. Svájcba 
szeretett volna vinni fiatalokat a 
szakma elsajátítására, de ennek 
megvalósítása nehézkesnek tűnt, 
ezért inkább egy svájci alapítvány 
jóvoltából Hermányban indult el 
az iskola. Magyar Árpád az első év-
folyamon végzett, elméleti és gya-
korlati képzésben részesült, tulaj-
donképpen akkor ezzel az iskolával 
indult az a duális képzés, amelyet 
ma egyre gyakrabban emlegetnek. 
Több országban – Amerikában, 
Németországban, Bulgáriában, Az-
erbajdzsánban, Magyarországon, 
Svájcban szerzett tapasztalatot.

Elmondása szerint évente négy 
személy végzett az iskolában, de 
az utóbbi években egyre kevesebb 
az érdeklődő. A svájci alapítvány 
tavaly befejezte az aktivitást, mi-
vel az anyagi hozzájárulás is egyre 
nehezebb lett. A cég által műkö-
dik egy szakmai képzés, csak az a 
nagy probléma, hogy akik elvégzik, 
külföldre mennek dolgozni. Pedig 
itthon is annyi a munka, hogy alig 
győzik, már három évre előre be van 
táblázva a munkaprogramjuk.

ANTAL ERIKA

A hangszer 
ahhoz képest, 
hogy évtize-
dek óta nem 
végeztek rajta 
felújítást, jó 
állapotban van. 
De mindent ki 
kell pucolni, a 
hibákat korri-
gálni, a hiá-
nyosságokat 
pótolni.

Több mint százéves, és évtizedek óta nem 
javították. Most azonban erre is megérett 
az idő: nemrég kezdték el a marosvásárhe-
lyi Kultúrpalota különleges Rieger-orgoná-
jának felújítását. A munkálatokat a szász-
hermányi orgonaépítő és -javítóműhely 
irányításával végzik, melynek munkatársai 
azt is megmutatták nekünk, hogy mi van az 
orgona belsejében.

TÖBB MINT SZÁZESZTENDŐS

A marosvásárhelyi Kultúrpalota orgonáját Bernády György polgármestersége 
idején, 1911. december 30-án rendelték meg Rieger Ottó orgonagyárából. A 
hangszerért 47 690 aranykoronát fi zettek, és 1913. július 15-én adták át. Első 
orgonaművésze Zsizsmann Rezső volt, őt követte Metz Piroska, Csíky László, 
Kozma Mátyás, majd jelenlegi művésze, Molnár Tünde.

A hangszer belsejében. Így nem 
sokan látják a marosvásárhelyi 
Kultúrpalota orgonáját
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