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Szerencsés helyzetben voltak azok a zöld-
ruhások, akik a 6. számú programot vá-
lasztották. A rendõri felvezetésnek kö-
szönhetõen a kétbusznyi résztvevõ pár
perc alatt elérte Pécs Budai vám nevû vá-
rosrészét, így a melegítõk kitöltésére is
alig akadt idõ, miközben a pécsi idegen-
vezetõk az elsuhanó nevezetességeket is-
mertették jó tempóban és alapos szak-
maisággal. 

Elsõ megállónk a Pécsi Orgonaépítõ
Manufaktúra Kft. telephelye volt. Pécs
hagyományosan az orgonaépítõk egyik
nemzetközileg is elismert központja. A
korábbi Angster márkanév sokakban
összeforr az alázatos, de mégis magas
szintû orgonaépítéssel, a minõséggel, az
elhivatottsággal. Bár a jelenlegi szakem-
berek nem örökösei a korábbi jó hírû pé-
csi családnak, munkájukat minden konti-
nensen ismerik.

A látogatók a fémöntõdében kezdtek,
ahol a helyi vezetõnk a fémsípokhoz
használatos fémek síköntésével kezdte a
cég ismertetését. A külföldi alapanyagból
öntött lapokat hengerítették, majd alapos
szakmaisággal tökéletes csövekké for-
málták, végül forrasztották. A csövek át-
mérõje, illetve a szomszédos mûhelyben
készült síprész határozza meg a késõbbi-
ekben a hangmagasságot.

Rövid séta után a manufaktúra faipari
részét értük el, ahol a faillat már ismerõs
volt. Ebben az üzemrészben készülnek a
hagyományos orgonák fasípjai, a szele-

pek, a levegõszekrények. Egy eredeti or-
gonában több a fa, mint a fém. A fasípok
kevésbé sérülékenyebbek, mint a fémsí-
pok, amelyeket szabad volt kézbe venni,
megfújni. Mindenhol a nyugodt alkotó-
munka elemei, rend, tisztaság, félkész és
késztermékek. Élmény volt megsimogat-
ni, megnyomkodni, a Mecsek erdeibõl
származó juharból és cseresznyébõl ké-
szült orgonákat, amelyek egyikén
Schmotzer Andás egy rövid selmeci nótát
is eljátszott. A manufaktúra 35 fõvel üze-
mel, amelybõl öt fõ a vezetõ és adminiszt-
rátor, a többiek hivatásos orgonaépítõ
szakmunkások, öntészek, asztalosok. Az
üzemet inkább a szakma iránti szeretet, a
hagyomány élteti, mintsem a maximális
profit, hiszen a mai elektronikus orgo-
nák, zeneládák, hangszerek tömegter-
melése nagy konkurencia számukra. 

Méltó hely volt a délutáni program
megkoronázására a borkóstoló a püs-
pöki pincészetben, majd a Dóm Mú-
zeumban rendezett vendégvárás, ahol a
Bachman Zoltán tervei alapján épült új
épületben mutatják be az 1880-as évek-
ben, a székesegyház átépítésekor fel-

színre került töredékeket, faragványo-
kat, illetve a Püspökvár területén kiásott
más egyházi épületek alapfalai között
talált angyal- és apostolszobrokat.  Itt
fogyasztottuk el a délutáni uzsonnát,
frissítõket. A kenyérlángos osztatlan si-
kert aratott, többen érdeklõdtek a re-
ceptje iránt.

A figyelem a 2010-es kulturális fõvá-
rossal kapcsolatos tudnivalók ismerteté-
se után a székesegyház, az egyházi élet,
Janus Pannonius, a püspökök, az óke-
resztény sírkamrák felé fordult. A látoga-
tók egyik fele az altemplomot, a másik a
kincstárat és a restaurálás alatt álló felsõ
szintet csodálta meg. Az idegenvezetés
révén minden részletre kiterjedõ, teljes
képet kaphattunk az elõzõ évszázadok
pécsi állami és egyházi életébõl, szimbó-
lumokból, egyházi szokásokból. A két
csoport helyet cserélt, majd felfrissülés-
ként rövid sétára került még sor a székes-
egyház elõtti téren, ahol a vezetõk a pé-
csi múzeumokat ismertették röviden.
Szerencsére székhelyünk bõvelkedik je-
lentõs gyûjteményekkel, teret és lehetõ-
séget adva számtalan kulturális rendez-
vénynek, eseménynek.

Záró aktusként a Janus Pannonius
utcában lévõ „örökszerelem-lakat”
gyûjteményt csodáltuk meg. Egyes vé-
lemények szerint nagyobb részt képvi-
seltek az anyósok száját féken tartó zá-
rak, de ebben nem született egyezség.

A 6. program résztvevõi este hat óra-
kor – a programnak megfelelõen – elin-
dultak a Tettyére, az emlékmû avatására.
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