
 



Ezer a hangja, ezer az arca 
 Hogy mégis belekezdtem ebbe a munkába, azt az indokolta, hogy a hazai 

könyvpiacon nem találtam olyan átfogó könyvet, ami az elektronikus orgonák 

felépítését, működését tárgyalná. Amit kapni lehet, az leginkább amatőröknek 

ajánl megépíthető amatőr konstrukciókat, de azok sokszor nem elégítik ki a 

legmagasabb igényeket. Én magam nem vagyok zenész, nem is játszom 

hangszeren, de viszont már régóta rabul ejtett a hangszerek királynőjének va-

rázsa. Műszaki szemmel figyelem ezt a csodát, amit orgonának hívnak. És persze 

a zenehallgató fülével is. 

 Az első találkozások kis gyerekkoromra tehetők, kb. 10-11 éves 

lehettem, mikor az ózdi református egyház gyülekezeti termébe jártam a 

vasárnapi hittan órákra, bár a család nem volt különösen vallásos. Itt láttam a 

sarokban árválkodni egy Yamaha márkájú kis spinet orgonát, aminek bár 

borzalmas volt a hangja, de volt benne Leslie meg dobgép. Innentől kezdve 

foglalkoztatott engem az, hogy hogyan működik. Más alkalmakkor viszont 

átmentünk a templomba meghallgatni az igehirdetést, és mindig a karzatra 

ültünk. Én mindig úgy helyezkedtem, hogy láthassam a kántort játék közben. 

Érdekes volt, hogy az orgona stílusában illeszkedett a templom belső berende-

zéséhez. Egy Angster gyártmányú kétmanuálos, 20-25 regiszteres orgona lehet, 

bár nem tudtam róla adatokat elérni, ahhoz meg kéne nézni. 1912-ben készült, 

kisebb javításokkal ma is működik. A másik emlékem az, hogy ülünk egy 

hétvégén az ebédlő asztalnál, közben szól a rádió, itt is kicsi vagyok még. Egy 

műsorban különféle zenei részletek hangzanak el, az egyikben pedig Hammond 

orgona szólal meg. Ez a hang egyből megtetszett. Aztán jött a kamaszkor és a 

lázadás, főleg a szüleim konzervatív ízlése ellen (apám a nótát meg a táncdalokat 

hallgatta mindig magnóján, én meg már untam nagyon), és a rave. a house és a 

trance zenéket kezdtem hallgatni. Egyes house számokban is visszaköszönt a 

Hammond, mint hangminta, vagy billentyűről bejátszott szólam.  

Aztán az érettségi után egy hangtechnikai tanfolyamra jártam, és kezdtem 

sokféle zenét hallgatni, így rockot is. Addig azt se nagyon tudtam, hogy ebben 

a műfajban kik vannak, csak a híresebbeket hallottam pár dal erejéig. Őszintén 

bevallom, hogy azokat a rock-számokat szeretem, amiben orgona is van. 

Természetes, hogy a Deep Purple, az Uriah Heep, az Atomic Rooster, a Procol 

Harum, Focus, Mini, Syrius, Taurus, Korál, P Box, P Mobil, a Solaris, Kéknyúl 

Hammond Band, Graham Bond, Emerson-Lake-Palmer trió, a Nice, Panta Rhei, 

Rhoda Scott és Brian Auger, Joey DeFrancesco lemezeit hallgatom. Érdekes, 

hogy az Edda nem tudott megfogni, valahogy Pataky Attila mindig is zavart, nem 

tudom, hogy ez a manus merre akar menni, de nem a rock felé, az biztos. A 

Piramisnál is ezt éreztem, Révész hangja nem passzolt oda valahogy. Ha már az 



énekhangnál tartunk, akkor nekem a bel canto szoprán tetszik a legjobban, csak 

Tarja Turunen miatt kezdtem a Nightwish-t hallgatni. Hát, igen, egy Hammond 

orgona oda is kellett volna, egy C3-as, vagy A100-as. Szeretnék egyszer olyan 

zenekart hallani, melyben az orgona mellett operaénekes, dobos, gitáros van 

(na meg kórus, hárfa, oboa, cselló, stb…). 

Aztán vannak olyan zenészek, akik ha egy sípos orgona padjára 

telepszenek, akkor is képesek a csodára. Például Keith Emerson a The three 

Fates, vagy Rick Wakeman a Jane Saymour című darabokban. Idehaza néha 

Balázs Fecó adott egy-egy templomi koncertet, ahol az orgona játszóasztal 

tetejére odatette a Prophet 10 szintetizátort is, úgy játszotta Bach, Liszt, Vivaldi 

műveit, és saját szerzeményeit. De ezek csak ritka próbálkozások voltak, szinte 

egyediek. A magyar rock mindig is gitárközpontú volt, olyanok, mint a V’73 nem 

is tudták állni a sarat, a magyar jazzben meg a zongora dominál, mint billentyűs 

hangszer. Sajnos nekünk nincs olyan zenészünk, mint Jimmy Smith, vagy 

Richard „Groove” Holmes, aki az Hammond orgonát szólóhangszerré tudta volna 

tenni. A baj talán az is, hogy nálunk főleg a zongoristák próbálnak orgonálni, 

ezért sematikus a megszólalás, és a pedálokat sem használják. Premecz Mátyás 

ugyan jó orgonista, de zenekarában a fúvósok viszik a prímet. A másik nagy baj, 

hogy idehaza a klasszikus orgonaművészek nem is ismerik el az elektronikus 

orgonát orgonának, mert nincs sípja! Ezzel az erővel azt is mondhatnám, hogy 

az elektromos gitár nem gitár, mert tömör a teste, nincs saját hangja, csak amit 

a pickup a húrról átalakít, és az erősítőn megszólal. Azzal egyet értek, hogy egy 

elektronikus orgona, legyen bármilyen jó, nem pótolhat egy bármilyen sípos 

orgonát, mert nem képes a teret megtölteni. A legfőbb hibaforrásnak a 

hangszórókat jelölik meg, és azt, hogy minden orgonasíp külön hangforrás, és a 

térben is el vannak helyezve, addig az elektromos orgona hangja egy sztereó 

síkból, vagy csak egy monó pontból szól. Az egyházak nem is engedik az 

elektronikus orgonák használatát, csak olyan helyen, ahol nincs más megoldás 

(kis imatermek, kápolnák, szabadtéri istentiszteletek). Amerikában sok kis 

néger templomban van egy Hammond B3-as, például ott, ahol Terry Bradford a 

Walk with me Lord című gospelt játssza (lásd youtube). Én szerintem az 

elektromos orgona igenis orgona! Külön öröm volt számomra, mikor a Müpában 

Fassang Lászlót hallottam előbb a nagy 5 manuálos koncertorgonán játszani, 

majd a saját Hammond C3-asán. Még Varnus Xavér játszik a saját digitális 3 

manuálos orgonáját koncertszerűen is. Valamint Andrejszky Judit, aki kiváló 

orgona és csembalóművész és barokk szoprán is. De a többiek idegenkednek az 

elektromos hangszertől. 

Ez a könyv egy műszaki könyv, amely bemutatja az elektromos, és 

elektronikus orgonát, mint hangszert. Segít megérteni a működését áramkörről 

áramkörre haladva, felvázolja a megvalósított rendszereket, a fejlődés ívét. 



Minden zenész, aki elektronikus orgonán játszik, megismerheti saját hangszerét, 

aki pedig építeni akar egyet, hozzá tud kezdeni a munkához. És ajánlom azoknak 

az orgonaművészeknek is, akik ma még idegenkednek az elektromos hangzástól, 

de lehet, hogy majd egyszer maguk is vesznek egy Böhm, Wersi, vagy Hammond 

orgonát, mert számtalan olyan lehetőséget tartogat, amit a sípos orgona nem 

tud megadni (élethű vonós zenekar, zongora, csembaló, gitár hang, stb). Vagy 

szeretnének kitekinteni a jazz vagy a rock irányába. 

Az építőkhöz szólva. A magyar könyvpiacon leginkább a Rádiótechnika 

hasábjain lehetett találkozni elektronikus orgona építési leírásaival, Albert Péter 

villamosmérnök tollából. Sok tekintetben használhatók, de a felépített 

rendszereknek vannak hiányosságaik. Például a ’78-as RT évkönyvben közölt 

szerkezet, több sebből is vérzik. Albert Péter mindent a Hammond additív 

rendszeréből akart levezetni, ami nem lenne baj, de túl kevés felharmonikust 

épített ki, célszerűbb lett volna, ha inkább csinál egy tranzisztoros B3 klónt, jazz 

és pop célra. De ha meg klasszikus orgonát akar, akkor a G162-esből kellett 

volna kiindulni, legalább 16 harmonikust előállítani, abból már ki lehetett volna 

keverni a szükséges hangszínt, mindegyikhez külön regiszterkapcsolót rendelni, 

nem potméterekkel vacakolni. A Vologyin-Vingrisz-Szkrin-Glofák kvartet 

Elektronikus hangszerek című könyvében is amatőr szerkezetek és az Ekvogyin 

nevű orosz hangszer leírása szerepel, de jó orgonát ebből a könyvből sem lehet 

csinálni, csak játékszereket. Kellett volna akkor egy sorozatot indítani, melyben 

legalább a Hammond, egy nagyobb Böhm, esetleg egy Baldwin vagy Conn, 

Johannus, Viscount orgonát lehetett volna kivesézni alaposan. Ez akkor 

elmaradt, most jön a pótlás. 

Schiller: Az orgona 

„Orgonahangok zengve hogyha búgnak, 

magasabb Lét sejtelme száll reád: 

hozsánna szárnyal mennybe föl az Úrnak, 

embernek dallja üdvét s bánatát; 

örömet szól oltárnál szűz jegyesnek, 

s veled siratja gyászban elvesztetted.” 



Röviden a sípos orgonáról 
 „Már a régi görögök is…” – mondják ezt akkor, ha valami régi dologról 

van szó. A Kr. e. III. századból való az első kis orgona, amit egy Kteszibiosz 

nevű ógörög tudós készített el. A pánsípon gyakorolva különböző 

hangmagasságokat próbált ki, úgy gondolta több ilyen sípsort kellene egymás 

mellé helyezni. Készített egy faládát, és arra állította a sípokat, melyek 

különböző hangszínnel szólaltak meg, más-más regiszterben. Az első szélláda-

típus a regiszterrekeszes csúszkaláda volt. A római Vitruvius tovább fejlesztette 

a hangszert, melyet Organum Hidraulisnak, vagy röviden hydrának is hívtak. Ez 

az antik víziorgona, melyben a víz a nyomást szabályozta. A redős fujtató egy 

vízzel teli tartály üreges részébe pumpálta a levegőt, innen egy másik csövön 

ment tovább, miközben a víz a légnyomástól elmozdult, majd mikor e fujtatót 

kezelő éppen beszívta a levegőt, akkor meg felfelé mozdulva nyomta tovább a 

levegőt a láda felé. 

 A középkortól a tartályfúvó jelent meg, ami egy nagy láda, aminek a teteje 

bőrharmonika által mozog. Mikor a fujtatóval telepumpálják, akkor 

megemelkedik a teteje, és lezár egy szelepet, több levegő nem jut bele. Ahogy 

fogy belőle a levegő, egy vassúly, vagy téglák nyomják le, nyitva a szelepet. A 

tartályfúvó szerepe a légnyomás szabályzása. A fúvó sokáig a fujtató volt, a 

redős, vagy ékfúvó. Olyan, mint a kovácstűzhely fujtatója, de több van belőle, 

hogy minél egyenletesebb legyen a nyomás. Az egészen nagy orgonáknak 

legalább 10 fujtatójuk volt, mindegyikre külön ember kellett, hogy a művész úr 

játszani tudjon. A levegőellátás tartozéka még a légnyomásmérő, ami egy U 

alakú üvegcső, amiben víz van. Az egyik vége nyitott, a szabad levegővel 

érintkezik. A másik végén csatlakozik a fő légnyomó vezetékhez, a szél nyomása 

elmozdítja a vízoszlopot, egy skálán le lehet olvasni mm-ben a nyomást. 

 A másik fő egység a szélláda. Ebből több is van, művenként legalább egy. 

Ez az a láda, amire a sípsorokat helyezik. Legősibb formája a csúszkaláda, 

melyben furatos lécek mozognak, mátrix-szerű elrendezésben. Szemből nézve 

a hosszirányúak az egyes hangok szelének útját nyitják-zárják, a kereszt-

irányúak pedig az egyes regisztereket kapcsolják. Az ókor orgonája ilyen volt. 

A korai középkorban nem lehetett regiszterekre bontani a művet, minden együtt 

szólt, ez a blockwerk. Goromba zúgás és morgás jellemezte az ilyen orgona 

hangját. A XIV. századtól jelenik meg újra a regiszteres orgona, ekkor helyezik 

a nagyorgonát és a kis pozitívot egy szerkezetbe. Ekkortól használnak basszus-

pedálokat, függesztett módon, más művek sípjainak felhasználásával. 



 

Korszerű motoros orgonafújtató. 

 Másik jellemző típus a kúpláda, melyben kúp alakú szelepek működnek. 

Ezeket mechanikus rudazattal, relészeleppel, vagy mágnessel lehet működtetni. 

Van még rugósláda, meg táskaláda is, a szelepfedelek rugó ellenében mozognak. 

A XVIII. század végén jelent meg Angliában a Barker-emelő, ami megkönnyíti a 

játékot, akár 70 regiszter esetén is. Olyan, mint a szervókormány a limuzinban. 

A billentyűk és pedálok felől az erőt a traktúra továbbítja a szélládához. Lehet 

mechanikus, pneumatikus, vagy elektromos. Gyakori a kombinált, melyben a 

játszótraktúra mechanikus, a regisztertraktúra elektromos, számítógépes vezér-

léssel. A traktúra elemei a rudak, csuklók, pántok, szelepek, elektromágnesek, 

kapcsolók, huzalok, konduktcsövek. A traktúra igen bonyolult, nagyon pontosan 

és gondosan kell elkészíteni, mert az orgona használhatósága múlik rajta. 

 



 

A MüPa orgonájának mechanikus traktúrája (részlet). 

A traktúra része még a kopula, mely öszzeköti az egyes manuálok billentyűit 

egymással. Ez a régi orgonakon úgy működött, hogy előre lehetett húzni pár 

centit a teljes felső billentyűsort, így egy távtartó pontosan az alsó billentyűt 

nyomta le szimultán a felsővel. Egyszerre két művet is meg lehet szólaltatni, de 

többet is. Az elektromos traktúránál minden billentyű több érintkezőpárt is 

lenyom, így lehetséges vezérelni a többi művet is. A Tutti kombináció a teljes 

orgonát bekapcsolja, ilyenkor sokszor össze is vannak kopulázva a manuálok, 

és a pedál is. Vannak még oktávkopulák, melyek egy adott művön egy billentyű 

lenyomásakor az egy oktávval magasabb vagy mélyebb sípot is megszólaltatják. 

 Az orgona több műből áll, műnek nevezik az egyes manuálokhoz tartozó 

sípsorokat. Ahány manuál+pedál, annyi mű. Mindegyiken másféle sípok vannak, 

hogy ne legyen azonos a hangzásuk, mert az unalmas lenne, meg így minél 

többféle regisztert lehet kiépíteni. A jellemző művek: 

-főmű, a német orgonákon a II. manuál 

-pozitívmű, az alsó manuál szokott lenni 

-redőnymű, III. vagy IV. manuál lehet 

-felsőmű, többnyire a III. manuál 

-koronamű, IV. vagy V. manuál, sok magas regiszterrel, mixtúrával 

-mellmű, többnyire az I. manuál, ha van, a pozitív kiképzése is lehet 

-pedálmű, lehet egy vagy kettő is, egymás felett, lépcsőzetesen 

-szólómű, a felsőbb manuálok valamelyike, sok nyelvjátékkal. 



 

A különféle sípok elrendezése a szélládán. 

Az orgona hangzószerve a síp. Ajaksípok és nyelvsípok vannak, az elsőben csak 

a légoszlop rezgése, a másikban egy fémnyelv kelti a hangot. Az ajaksíp 

jellemzője a menzúra, a síp belső keresztmetszete. 



 

Egy pneumatikus orgonatraktúra vázlata. 

A menzúra minél szűkebb, annál több a felharmonikus, annál fényesebb a 

hangzás. Minél bővebb, annál sötétebb, tompább. A bőméretűek a fuvolák 

(nyitott, fedett, kupakos, csöves, csúcsos, lapos), a közepes menzúrájúak a prin-

cipálok, a szűkek a vonósok (salicional, gamba, cselló, hegedű). A menzúra 

progresszív, azaz a síp hosszának rövidülésével szűkül, így a hangszín állandó 

az egész skála mentén. A nyelvsípok között legfontosabb a trombita és az oboa. 

A síplábban egy rezgő fémnyelv van, ennek hossza adja a pontos hangmagas-

ságot. Egy kampós dróttal lehet behangolni, utánállítani. A tölcsér többféle 

formájú lehet, hosszú, rövid, egyenes, bővülő, szűkülő, vegyes. 



 

A jellemző orgonasípok formái. 

A trombita-jellegű sípokhoz tartozik a harsona, a tuba, a klarion, a kornét. Az 

oboa-félékhez a salmej, az angolkürt, a fagott, a klarinét, a szaxofon. A rövid 

tölcsérű nyelvsípok a regálok, melyek halk és finom hangúak. Ilyen a vox 

humana, a tölcsérregál, a gombregál, a medvesíp, a szűzi regál. 

 Külön csoportba tartoznak a kevert játékok, vagy mixtúrák. Ezek olyan 

többsoros regiszterek, melyek hangjai egymással harmonikus viszonyban 

állnak. Például a Cornet V tartalmaz 8’-as, 4’-as, 2 2/3’-as, 2’-as és 1 3/5’-as 

sípokat, minden billentyű 5 hangot szólaltat meg az adott regiszterben. A fenti 

példa fuvolasípokat használ, ám a klasszikus mixtúrák, cimbelek mind principál-

sípokból állnak. Néhány példa: 

Mixtúra IV – 1 1/3’+1’+2/3’+1/2’ (principál méret) 

Sesquialtera II – 2 2/3’+1 3/5’ 

Rauschpfeife III – 4’+2 2/3’+2’ (principál méret) 

Terziette II – 4/5’+2/3’ 

Glasglockenspiel II - 2 2/3’+1’ (Nasat+Flageolet) 

Xilofon III – 1 1/3’+1 1/7’+8/9’ 

Carillon III – 4’+1 3/5’+8/9’ (a terc bő, a nóna szűk) 

Scriari IX – 2 2/3’+2’+1 3/5’+1 1/3’+1 1/7’+1’+8/9’+4/5’+2/3’ 

Locatio VI – 2 2/3’+2’+1 1/3’+1’+4/5’+2/3’ (pedálmixtúra) 

Bass Zink III – 5 1/3’+3 1/5’+2 2/7’ 

Tonus Fabri II – 1’+1/2’ (bőméretű) 

Harmonia Aetheria III – 2’+1 1/3’+1’ (szűkméretű) 

 



Az orgona sípjai a szélládákon állnak, ezek nem is látszanak. De vannak elől is 

sípok, a prospektben, ezek többnyire a principál regiszter sípjai. Az orgona 

szerkezetét az orgonaház, vagy sípszekrény foglalja magába, ez többnyire 

harmonizál a templom, vagy színház, koncertterem stílusával. A jó orgonaház 

magas művészi értékű. 

  

Gótikus sípszekrény a Vajdaságban. 

Vannak még bizonyos berendezések, melyek az orgonához tartozhatnak. Az 

egyik ilyen a cimbelstren, amely egy csengettyűkkel felszerelt forgó csillag. 

Egy kapcsoló lenyomásával forogni kezd, és csenget. A nachtigall, vagy 

csalogány magas hangú sípokból áll, melyek vége egy vizes edénybe lóg. Egy 

csövön a vízbe levegő áramlik, és az hullámoztatja. A fedett sípok vége kinyílik 

és hullámzik a hangjuk is, ezáltal csicsergő hatást keltenek. Van olyan szerkezet, 

amivel a mennydörgést lehet utánozni, egy kapcsoló megszólaltatja a leg-

mélyebb hangokat, a legmélyebb regiszterekben egyszerre. És persze a barokk 

orgonákon a dob is előfordul, egy-egy üstdob, amit ütőszerkezet működtet. A 

színházi orgonákban van cintányér, pergődob is, amit akár programtárcsa 

vezérelhet keringő, induló, foxtrot ritmusban. Ez egy mechanikus dobgép, 

hasonlót az orchestrionban, a mechanikus zenegépben is találunk. 

 

 



 

A nyíregyházi evangélikus templom neobarokk orgonája. 

 A technika fejlődésével és a romantika előretörésével megjelent az igény 

a szimfonikus zenekar hangszereinek és hangzásának az orgonán való utánzá-

sára. Különféle új regiszterek születtek, megemelték a szélnyomást, hogy a több 

regiszterű orgona kellő erővel tudjon szólni. Ahhoz, hogy dinamikusan lehessen 

játszani, olyan regisztereket készítettek, amelyek között halkabb és hangosabb 

is volt. Ezeket a kombinációkban is külön szedték, gyakran a pianissimótól a 

fortéig jelölték a gombokat, nem hangszín szerint. Ez zenekari gondolkodásmód. 

A fokozatos hangerőnövelést szolgálta a crescendo-henger, amely forgatva 

fokozatosan kapcsolta be az egyre hangosabb változatokat, és kapcsolta ki a 

halkakat. Ám a XX. század elején az orgonamozgalom újra visszatért a barokk 

hagyományokhoz, megszabadították az orgonákat a romantika vadhajtásaitól. A 

romantikus orgonák hangképe zenekaribb, kevés a magas regiszter, inkább 

tömörebb, mélyebb, kerekebb. A barokk és reneszánsz orgonák hangja fénye-

sebb, sok felhangsort, kevert játékot tartalmaznak. Kevesebb regiszterrel is 

gazdagabban szólnak. A dinamika szabályzásának másik módja a redőnytalp által 

mozgatott redőny, mely hol eltakarja a sípokat, hol szabad utat enged a hangnak. 

Az expresszió pedál ugyanaz, a redőnyt mozgató szerkezetre hat, a hangerő 

befolyásolásának eszköze. 



 

A túrkevei református templom orgonája, Angster Opus 615. Szolgáljon min-

taként egy elektronikus orgona hangszekrényéhez, a kupola rejtheti majd a 

Leslie-tölcséreket. 

 



 

Rieger-rendszerű orgona-játszóasztal az esztergomi egyházi gyűjteményben. 

Az orgonista munkahelye a játszóasztal, ez tartalmazza a billentyűket, a 

regiszterkapcsolókat, a pedálokat, lábkapcsolókat, nyomógombokat, a hengert, 

és a crescendo-mutatót. A jó játszóasztal szintén harmonizál az orgona 

egészével, építészetileg illeszkedik az adott helyhez. Célszerű, jól áttekinthető, 

nincs rajta semmi felesleges. Az elektromos traktúrájú orgonáknak gyakran van 

kettő, vagy több játszóasztaluk is, egy fent a karzaton, egy pedig a szentélyben. 

 

A regiszterkapcsolók többnyire billenőlaposak, vagy macskanyelv típusúak. 



 

Egy balassagyarmati orgona. Oldalt látható a redőnyszerkezet. 

A következő két képen hasznos segédletként közlök két tervrajzot a helyes 

méretekkel, amelyek szemléltetik egy orgonaszekrény nagyságát. A beépítésre 

kerülő elektromos orgona hangszórószekrénye is hasonló elvek alapján 

készüljön, hogy illeszkedjen a térhez, stílusban, látványban, minőségben. Kérjük 

építész és műbútorasztalos tanácsát az elkészítéshez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reneszánsz sípszekrény méretei Cavailé Coll szerint. 

 



 

 



Az elektromos orgonák rendszerei 
 Az, hogy elektromos úton állítunk elő hangot, végbemehet sokféle módon. 

Az elektromos orgona nem minden esetben elektronikus, mert vannak elektro-

mechanikus, elektrosztatikus, elektronoptikai elven működő hangszerek. 

Ahogyan a technika fejlődött, úgy finomodtak a hang generálásának módjai, úgy 

tökéletesedtek, kisebbedtek és bonyolódtak az erre szolgáló áramkörök. Minél 

visszább megyünk az időben, annál inkább látjuk, hogy mennyire sokféle 

megoldással és kivitellel, szerkezettel kísérleteztek azok az amatőr és profi 

szakemberek, akik elektromos úton szerették volna az orgona hangját utánozni. 

Alapvetően azonban két féle utat jártak, ezek a matematika nyelvén úgy írhatók 

le, hogy szintézis és analízis. 

A hang előállításának módja: 

- additív felhang szintézis (szinusz jelekből kevert összegjel) 

- szubsztraktív formáns analízis (komplex jelből szűrőkkel) 

A hang előállításának rendszere: 

- analóg 

- digitális 

Az analóg módszerek felosztása: 

- elektromágneses 

- elektrosztatikus 

- elektronoptikai 

- elektronikus 

A digitális módszerek felosztása: 

- FM szintézis 

- mintavétel 

Látni fogjuk, hogy mennyiféle formában készültek és készülnek még mind a mai 

napig elektromos orgonák, de ma már a digitális technika az egyeduralkodó. Jól 

érezhető előnyei vannak: kis méret, nagyfokú automatizáltság, számítógépes 

vezérlés, MIDI formátum, tökéletes imitációja a hangszereknek. De még a jó öreg 

analóg technika sem halott, sőt még mindig készítenek elektromechanikus tone 

wheel rendszerű orgonát az olasz Pari üzemében. Az optikai és a sztatikus elven 

működő hangelőállítás már régen kiveszett, mert az elektronikus áramkörök, a 

tranzisztorok, fetek, IC-k már az ’50-es évektől lehetővé tették, hogy minél 

kisebb méretben, minél összetettebb áramköröket lehessen adott célra, adott 

térfogatnyi helyen felépíteni. 

 



Az orgona építésnél két féle kivitel terjedt el, a spinet és a console. A 

spinét eredetileg egy XVII. századi, kicsi és halk kordofon billentyűs hangszer, 

a csembalónál is kisebb és halkabb. Klaviatúrája rövid, 2,5-3 oktávnyi, a házi 

zenélés kedvelt instrumentuma volt. Ennek megfelelő a spinet orgona, ami 

általában 44-49 manuálbillentyűvel és 12-13 pedálbillentyűvel bír, kevés re-

giszterrel. Jellemzően otthoni használatra tervezett hangszer, bár csóróbb 

zenészek koncertcélra is használták, Balázs Fecó sok éven át elég jól elboldogult 

a kis Hammond T200-asával, Keith Emerson meg egy L102-est nyúzott. 

 

Egy Gulbransen spinet, drawbarokkal, dobgéppel. A macska nem szériatartozék! 

A törpe kategóriában vannak még az ún. kombó orgonák, melyek egy manu-

álosak, többnyire csak 16, 8 és 4 lábas regisztereik vannak és borzalmas 

hangjuk. A ’60-as évek beatzenekarai használták ezeket, mert ezek voltak 

elérhetők itthon. De még a Doors orgonistája, Ray Manzarek is egy Gibson 

G101-esen játszott. A console méretbe a nagy orgonák tartoznak, egyébként a 

console szó az angol szaknyelvben a játszóasztalt is jelenti. A console lehet 2, 

3 vagy 4 manuálos is, 61-61 billentyűvel, 25-32 pedállal. Tartalmazza a sípos 

orgonákon is használatos pisztonokat, lábkapcsolókat, kombinációkat és kisegítő 

lehetőségeket, mindent, amit csak kell. A console méret ma az elterjedt, a spinet 

típusokat már nem is gyártják, mert a digitális hangszerek már olcsón kínálják 

mind azt, amit a nagyok, még ha csak egy manuállal is. 



 

Egy console orgona, a szovjet Preludia II a ’70-es évek közepéről. 

Elektromágneses orgonák 

 Az elektromagnetikus orgonák mind valamilyen forgó alkatrészeket 

tartalmazó rendszerek, ahol egy motorral vagy hengereket, vagy tárcsákat 

pörgetnek. A letapogatást vagy elektromágneses tekercsek, vagy fotocellák 

végzik. Lehetséges az, hogy csak az egyes szinuszos komponenseket állítjuk 

elő, és az is, hogy összetett, az adott hangszer hanghullámait, analóg hangmintáit 

utánzó jelalakot „játszunk le”. Adott egy motor, ami megfelelő áttétellel forgatja 

a hanghullámok burkológörbéit hordozó tárcsákat, vagy hengereket. Van 

valamilyen átalakító, fotocella, mágneses hangszedő, sztatikus pick up csavar 

vagy sín, amiről a jelet továbbítjuk a billentyűk és az erősítő felé. Vannak 

regiszterkapcsolók vagy szabályzó csúszkák, amikkel a harmonikusok inten-

zitása és egymáshoz való aránya állítható be, vagy az adott regiszter bekap-

csolható. És persze van erősítő és hangszóró, ami hallhatóvá teszi a 

zeneszerszám hangját. Ebben a kis fejezetben most az elektromágneses elven 

működő orgonákat fogjuk megvizsgálni. 



Minden ilyen orgona közös ősre vezethető vissza, ez pedig a 

Telharmonium, amit Taddeus Cahill 1897-ben szabadalmaztatott. 1900-ban már 

készen állt a prototípus. A szerkezet lényege egy szinkron motor által hajtott 

tengelyre szerelt rotorsor, a tárcsák fogazottak, a megfelelő periódus-számot 

adott fogszámú és adott sebességgel forgó henger biztosítja, amelyhez 

szénkefék szorulnak. A hangfrekvenciás jelek a zongorabillentyűzet érintkezőin 

át, telefonkábelen jut el a hallgatóhoz. Az egyes felhangokat külön, vagy 

keverve is meg lehet szólaltatni, ezáltal addig soha nem hallott hangzást lehetett 

kikeverni. A sikeres bemutatót követően Cahill megbízást kapott egy nagyobb 

szerkezet megépítésére, ez már két manuállal, pedálsorral rendelkezett, nyolc 

tengelyén 145 rotor forgott. A gépészeti rész a pincében lett felállítva, kb. 200 

tonnát nyomott, ez egy nagyobb gőzmozdony súlyának felel meg. A 

Telharmonium tekinthető az első elektromos orgonának, a Hammond is ezen az 

elven működik. A második példány New Yorkban épült meg, szállodákban, 

éttermekben és egy új hangversenyteremben, a Telharmonic Hallban lehetett 

az elektromos zenét hallgatni. Eleinte népszerű volt, majd drasztikusan csökkent 

az érdeklődés, a befektetők kihátráltak az amúgy is méregdrága hangszer építési 

költségének viselése alól, Cahill cége tönkrement, bár a harmadik példányt 

megépítette, ez többet is tudott elődeinél, de már senkit sem érdekelt. 

 

A Telharmonium rotorjai a pincébe kerültek. 

Idővel jobb anyagok, erősebb mágnesek, finomabb huzalok jeletek meg a piacon, 

és voltak már elektroncsövek, amivel erősíteni lehetett a picike jeleket. Ez a 

mérnököket további munkára sarkalta, és megszületett az első igazán használ-

ható elektromos orgona, a Magneton. A hangszert Bécsben 1930-ban fejlesz-

tette ki Robert Stelzhammer és Wilhelm Lenk. Összesen 10 darab készült el, 



egyet 1935-ben Londonban is bemutattak. Mindössze egyetlen megmaradt 

példánya ismert, ma a Wiener Technisches Museumban látható. 

 

A Magneton volt az első tone wheel rendszerű orgona. 

 A következő ilyen hangszer a RangerTone Organ volt, melyet Richard H. 

Ranger, a sokoldalú kanadai feltaláló készített el 1932-ben. A hangszer egy 

nagy koncertorgona volt, rengeteg regiszterkapcsolóval, kombinációkkal, 

pisztonokkal. Működési elve hasonló a Magnetonéhoz, a fogazott tárcsák 

többféle profilt tartalmaznak, alapvetően fuvola, principal, vonós, trombita és 

oboa jellegű hangok hullámait. Ezek jelei kerülnek a billentyűkontaktusok útján 

a regiszterkapcsolókhoz, majd onnan az erősítőre. Ranger később a mágneses 

hangrögzítés terén vált világhírűvé, az Ampex cégnek dolgozva fejlesztette 

tökélyre az orsós magnókat, miután az AEG Magnetophonja a háború után az 

egész világon elérhetővé vált. Takarékos megoldás volt, hogy ugyanazt a 

jelalakot lehetett a további regiszterekben más lábszámmal felhasználni, ehhez 

el kell „tolni” a skálát mindig az adott oktávra, kvintre, tercre, stb. Ez a sípos 

orgonáknál is ismert multiplex módszer, takarékos, de fogyatékos eljárás. Az 

ilyen orgonának csak 3-4 regisztere van, míg ha rendesen ki lenne építve, akkor 

lehetne akár 50 is. Ezért gyakran unalmas, sematikus, egysíkú hangképet 

eredményez az ilyen elv követése. 



  

A RangerTone orgona. 

 

 



A következő jelentős találmány ezen a téren a Hammond orgona 1934-

ből (lásd később bővebben), mely szintén forgó tárcsákkal működik, de nem 

komplex jelalakokat, hanem csak egyszerű szinusz jeleket generál kontra C és 

d5 között. A harmonikusokat a billentyűk alatti kontaktuspárok kapcsolják az 

adott lábszámnak megfelelő gyűjtősínre, ahonnan a szabályzó csúszka (drawbar, 

tone bar) útján kerül egy mátrixoló transzformátorra, amely a feszültséget is 

megnöveli, és szabályozza a felhangok arányát egymáshoz képest. Több millió 

a lehetőségek száma. 

 



Az erősítő előtt még ott van a hangerőt szabályozó pedál ellenállás egysége, és 

a tremolo vagy vibrato egység. 1955 után lett a Hammond orgona része a 

perkusszió, aminek eredeti célja a sípos orgonák megszólalásának, tranzien-

seinek modellezése, ezáltal az élethűebb orgonahangzás imitálása. De sokkal 

inkább a jazz, blues és rockzenében vált gyakorlattá alkalmazása. 

 

Ethel Smith egy 1942-es Hammond BC-n adta elő a Tico Tico-t. 

 



 

Papp Gyula és az A100-as a Tabánban. 

A Hammond orgona az eredeti mechanikus rendszerben 1974-ig volt gyártás-

ban, Laurens Hammond halála után a vállalat a japán Suzuki konszern kezébe 

került, ekkortól már csak az új félvezetős típusok gyártása folyt, a ’80-as évek 

végén megkezdődött a digitális technika bevezetése. 

 

Új rendszerű generátor a Hammond londoni telepén. Nem került gyártásba. 



 A világ különböző részein is népszerű a Hammond orgona, ezért sok 

másolat és klón született, de ezek többnyire valamilyen tranzisztorizált szer-

kezetek, pl. Vox Continental, Gulbransen Rialto II, a szovjet Vilnius III. 

Mindössze két gyár, a zongoráiról messze földön híres cseh Petrof, és az olasz 

Pari készített az eredetihez hasonló felépítésű orgonát. Szinte minden ugyan-

olyan, a legfőbb eltérés a generátorok elhelyezésében mutatkozik. 

 

Petrof Pastorale V70. 

A Petrof fém fogaskerékkel építette a generátor blokkok közötti hajtást, míg a 

Pari műanyagot használt. A generátor tárcsák 8-as csoportokban állnak egymás 

mellett, egy 4 pólusú motor 1500-as szinkron fordulattal hajtja azokat. A csehek 

még a scanneres vibrato-chorust is átvették, szinte megegyezik azzal, ahogyan 

a C3-asban is van. Sajnos a Petrof mindössze 1969-73 között gyártotta a kétféle 

Pastorale modellt (B50 spinet, V70 console), pedig olcsóbb volt, mint a 

Hammond, könnyebben hozzá lehetett volna férni, de sajnos egyet sem hoztak 

be az országba, így a magyar zenészek jószerével még csak nem is hallottak 

felőle. KGST alapon megoldható lett volna, hogy a hazai kereskedelem legalább 

100 darabot importáljon ezekből a remek orgonákból, így többen juthattak volna 

olcsón orgonához. A cseh hifi is ismeretlen hazánkban, pedig a Tesla gyártott 

olyan jót, mint a Videoton, vagy az Orion, csak a kommersz jött be. 



  

A Petrof generátorai felülről. 

 Az olasz Pari művek szintén a ’60-as években kezdett a Hammond 

orgonával foglalkozni, a mechanikus konstrukció mellett még mindig kitart. 

Pedig a szintén olasz Crumar már a ’70-es évek végétől piacra dobta a félveze-

tős T1 és T2 modelljeit. Eleinte kis spineteket csináltak, majd előálltak a B3-as 

európai megfelelőjével, ez lett a K61-es. Persze az erősítők a kor szerint már 

nem csövesek, hanem integrált áramkörösek. 

 

A Pari K61. 



Kinézetre is olyan, mint a Hammond B3, csak a lábak hiányoznak alóla. A 

generátorok elrendezése olyan, mint a Petrofé, a műanyag fogaskerekek jól 

csillapítják a rezgést, de könnyen törnek. Ez egy jól felépített orgona, itthon is 

van belőle 1-2 példány magánkézben, lehet rendelni. 

 

A Pari generátortárcsái igen kis helyen elférnek. 

Elektrosztatikus orgonák 

 Az elektrosztatikus hangkeltés lényege, hogy nagyfeszültségű teret 

keltünk, 200-300V értékben. Ezt egy kondenzátor egyik fegyverzetére 

kapcsoljuk, a másikat pedig egy erősítőre. A kondenzátor lemezeit rezgésbe 

hozzuk, lehetőleg a hangfrekvenciás tartományon belül. A periodikus 

kapacitásváltozás feszültségingadozást eredményez egy soros munkaellen-

álláson, innen egy másik kondenzátorral leválasztjuk az egyenáramú 

komponenst, csak a váltakozó áramú részt engedjük az erősítőre. A 

hangszóróban pedig hallani fogunk valamilyen hangot, amit a rendszer kelt. Ez 

egy egyszerű oszcillátornak felel meg. Ezt a módszert orgonában a nagy múltú 

Wurlitzer gyár kísérletezte ki, ilyen módszerrel zongorát is készített, sőt a 

Hohner tovább is fejlesztette. 

 



 A sorban azonban az első 1927-es szabadalmával Frank Robb Morse 

kanadai mérnök volt, aki nem csak a sztatikus módszert használta először, 

hanem a mai samplerek ősének is tekinthető szerkezettel rukkolt elő. Az orgona 

kinézetre egy szabványos 2 manuálos és pedálos hangszer volt, de a belsejében 

egy motor egy tengelyen hangmintákat tartalmazó hengereket hajtott. Ezek az 

analóg hangminták akusztikus hangszerekről, énekhangról, és orgonasípokról 

lettek rögzítve, egy oszcillográf által ki lettek rajzolva. Ezek a görbék lettek a 

réz hengerek palástjába belemarva. A hangszer elkészültét az Astor család is 

pénzelte, Robb egy kis céget is alapított, de nem sok hangszert értékesített. Az 

orgona egy érdekes regisztere a Flora 8’ volt, ez Flora Astor énekhangját 

szólaltatta meg.

 

Robbnak egy Murphy és egy Cotter nevű társa segített, ezért Murphy-Cotter-

Robb orgonának is hívták a hangszert, de inkább Robb Wave Organ néven vált 

ismertté. Elsősorban koncerttermeket és templomokat céloztak meg vele, mint 

potenciális vásárló réteget, de magánszemélyek, főleg orgonaművészek és 

zeneszerzők érdeklődésére is számítottak. A zeneszerszám nem terjedt el, mert 

rendkívül bonyolult volt, nehéz is volt, drága volt az elkészítése, kis szériában 

készült. Másrészt, mire már kezdett volna az üzlet beindulni, berobbant a ppiacra 

a konkurencia, a Hammond orgona. A Robb orgona viszont tényleg élethűen 

szólt, megtévesztésig valósághű hangot szolgáltatott. 



 

A Robb orgona egy kiszerelt hengere. Ezek nagyfeszültségű sztatikus térben 

forogtak hangszedő csavarok között. Nagyon komplikált módon lehetett 

billentyűzni, igazi finommechanikai remek volt a maga idején. 

 Egy jóval egyszerűbb módszert választott a sípos orgonáiról, és 

hazánkban sajnos csak a zenegépéről ismert Wurlitzer művek, Amerika 

legnagyobb orgonagyára. 1943-44 körül szabadalmaztatták megoldásukat, 

melynek működési elve a harmóniumból származik, azzal a különbséggel, hogy 

a rezgő nyelvek itt állandóan rezgésben vannak. Minden nyelvhez több stabil 

fegyverzet tartozik, mert különböző pontokon más és más felharmonikus 

tartalom képződik. A vége felé szinuszosabb, befelé haladva inkább fűrészfogú 

rezgés, hegedű és trombita jellegű. Viszonylag jól lehet a módszerrel a sípos 

orgona regisztereinek hangját is utánozni, aki utána akar járni, az keressen rá a 

youtube-on a Wurlitzer Model 20-ra, és meggyőződhet róla. Ezzel a felépítéssel 

1944 és 1957 között készültek orgonák, mert utána a Wurlitzer áttért a tisztán 

elektronikus megoldásra. Legismertebb elektrosztatikus típusok a 20, 21, 31, 

44, 46, 50, 4400, 4600, 4800-as sorozatok voltak. Az ’50-es években jó néhány 

hanglemez felvétel készült ezeknek az orgonáknak a hangjáról, számos népszerű 

szórakoztató zenész, például Ken Griffin, vagy Korla Pandit is kipróbálta. 

 



 

A Wurlitzer 20-as templomi orgonát 1945-48 között gyártották. Gyönyörű 

hangja van, de csak egy nyelvjáték, egy oboa regiszter van rajta. 

Elektronoptikai orgonák 

 Vannak olyan orgonák, melyek a hangjukat fotoelektromos úton hozzák 

létre. Ezek szintén mintavett jelekkel működnek, de a hanghullámok filmsza-

lagra, vagy forgó üvegtárcsákra vannak rögzítve. Az egész XX. század folyamán 

találunk erre irányuló kísérleteket, legelőször az USA-ban Ivan Eremeef 1933-

as találmánya említhető. Eremeef orgonája, a Pfotona összetett szerkezet, mert 

12 forgó tárcsája mellett filmszalagot is használ, és a tárcsák sebességét külön 

lehet szabályozni, bonyolult áttételekkel. A tárcsa sebességét meghatározza a 

regiszterkapcsolók állása és a lenyomott billentyűk is. A fényintenzitás-

változást fotocellák alakítják feszültségingadozásokká, amit már lehet is 

erősíteni. A hangszernek 2 hat oktávos manuálja volt, és két pedál szolgált a 

hangerő és tremolo szabályzására. Minden billentyűhöz tartozott egy vagy több 

izzólámpa. A philadelphiai WCAU rádióállomás zenés műsoraiban kapott a 

különleges instrumentum nagy szerepet. De ennek is az volt a rákfenéje, mint a 

többi hasonló gépezetnek. Hiába volt szinte tökéletesen élethű hangja, a 

bonyolult felépítés, a nagy méret, a macerás kezelés nem tette lehetővé, hogy 

széles körben is elterjedhessen. 



 

 

A Photona a rádió stúdiójában. 

 

 



 

A tárcsákat szíj haltja. Rengeteg kábel, izzó, kapcsoló, és sok száz méternyi 

filmszalag van a belsejében. Nem csoda, hogy nem terjedt el széles körben. Az 

egyetlen megmaradt példány a Smithsonian Intézetben van. 

 Hasonló sorsra jutott a német Welte Lichtton Orgel, amely hosszú 

fejlesztési munka után készült el Edwin Welte (1876-1958) zongoragyárában. A 

hangszerben forgó üveglemezek tartalmazzák a rögzített hangok burkológörbéit, 

ezeket lámpák világítják át, fotocellák végzik a jelátalakítást. De jóval egy-

szerűbb, mint a Photona. 1936 november 10.-én Kurt Gross orgonaművész 

szólaltatta meg először, a náci pártvezetők is elismerően hallgatták. Meg is adták 

a birodalmi támogatást a gyártáshoz, de a háború alatt a hadiipar élvezet előnyt, 

polgári célú termékek gyártását erősen korlátozták. A tank fontosabb volt, mint 

holmi elektromos orgona. 1944-ben a Welte-gyár bombatalálatot kapott, a 

készülő prototípusok mind odavesztek. Amúgy tökéletes kis templomi és 

klasszikus orgona volt, sok jó regiszterrel, igazán remek termék lehetett volna. 

Lényegesen jobb, és üzembiztosabb volt, mint más hasonló típusok abban a 

korban. 

 Meg kell még említeni a francia Fotosonor-t 1955-ből. Ez a hangszer 

szintén forgó tárcsás volt, de az optikai korongok külön kazettában kaptak 

helyet. Volt egy manuálos 2 vagy 4 fuvola regiszterrel 16, 8, 4 és 2 2/3 lábas 

változatokkal. És persze egy nagyobb két manuállal és pedálokkal. A kazetták 

egymásra vannak tornyozva, és külön keretben kaptak helyet. Itt van a táp-

egység és az erősítő is. Elsősorban kisebb templomokba és kápolnákba szánták, 

pár darab el is kelt belőlük, de igazi siker nem lett, nem is fejlesztették tovább. 

Ezek még a jó öreg elektroncsöves korszak termékei, jellemző a nagy és nehéz 

kivitel, a huzalozott szerelés, papír kondenzátorok, szilit ellenállások, körmös 

foglalatú vagy éppen színüveg elekrtoncsövek. 



 

A Welte orgona bemutatója. 

 

A Welte orgona tárcsáinak egyike. Minden regiszterhez külön van egy. 



 

A Fotosonor nagyobb változata. 

 De még ez sem volt elég, mert egy holland származású, de Amerikában 

élő mérnök, David van Koevering még egy utolsó próbálkozásként bedobta a 

saját fotoelektromos hangszerét, aminek az utolsó változata már tényleg orgona 

volt. 1971-ben készült az első Optigan nevű készülék, melyet Talentmaker 

néven is forgalmaztak. Hat féle típusa 1976-ig volt gyártásban, mire a cég 

lehúzta a rolót. A hangszer fuvola, szaxofon, trombita, hegedű, elektromos gitár, 

zongora, sípos orgona, Hammond orgona, harsona és kórus hangját tudta 

élethűen utánozni. Az 1975-ös Orchestron volt a Vako cég legígéretesebb 

fejlesztése, de egyben a legutolsó is. 



 

Az Optigan klaviatúrája. A helyes hangolást fénysáv mutatta. 

 

Az Orchestron jelentette az elektronoptikai hangszerek csúcsát. 



Elektronikus orgonák 

 A fejlődés következő állomását az elektronikus orgonák jelentették, 

melyek már nem tartalmaznak semmilyen bonyolult, mozgó, forgó, rezgő 

alkatrészt, csak elektronikus áramköröket. Elektronikus eszközökkel meg lehet 

valósítani mind az additív, mind a szubsztraktív elvet. Az áramkörök 

tartalmazhatnak elektroncsövet, glimmlámpát, tranzisztort, vagy integrált 

áramköröket, vagy mindent is akár. A lényeg az, hogy elektronikus rezgéseket 

állítunk elő oszcillátorokkal, ezek frekvenciáit leosztjuk az alsóbb oktávok 

számára. Majd a harmonikusokat billentyűzni kell, a jelalakot formálni, szűrni és 

erősíteni. Ez mindkét rendszernél azonos. A következő fejezetben ki is fogjuk 

vesézni a lehetőségeket, megismerve az adott áramkörök felépítését és 

működését. De előtte is merjük meg az elektronikus orgonák fejlődését. 

 

Oskar Vierling német mérnök 1904-1986 

 Az út Lee De Forest trióda csövével indult, amivel De Forest 1915-ben 

épít is egy 3 oktávos hangszert, az Audion Piano-t. 1918-ban Cuplo és Jevele 

épít orgonát elektroncsövekkel. 1936-ban pedig Oskar Vierling és az éppen 

Berlinben tanuló Winston E Kock készíti el a KdF (Kraft der Freude- az öröm 

ereje) orgonát, melyet a berlini olimpiai játékok alatt, és a náci nürnbergi 



erődemonstráció idején is bevetettek. A hangszer glimmlámpás oszcillátarokkal 

és osztókkal működött. 

 

A KdF orgona protípusa 1933-36-ból. 

 A háború után Winston Kock az amerikai Baldwin zongoragyárban dolgo-

zott, ő fejlesztette ki 1946-ban a Model 5 orgonát, melyet követett a Model 6, 

majd 1950-ben a Model 10. Ezek elektroncsöves hangszerek voltak, templomi 

használatra. Nem volt még kiforrott a technika, nem voltak magas fekvésű 

regiszterek, zömmel csak 16, 8 és 4 lábas változatok. Később, már a 

tranzisztoros korszakban jött a Model 4 és Model 11, de népszerű volt a kis 

Model 54P Orgasonic is. A Model 45, Model 46H, Model 48HP, HT2, és a 

Cinema család kimondottan a könnyűzene céljait szolgálta. 



 

Baldwin Model 4-es tranzisztoros templomi orgona. 

 Éles verseny kezdődött a cégek között, és a futamban senki nem akart 

lemaradni. Olyan nagy cégek is, mint a Hammond, elkezdtek előre lépni. A 

mozgó alkatréseket elkezdték kiküszöbölni, kiszorítani, és kijöttek az első tel-

jesen elektronikus típusokkal. De a váltás nem ment egyik napról a másikra, a 

B3-as 1974-ig gyártásban maradt, pedig már a Regent és a Concorde is készült, 

mint váltó típus. A Wurlitzer már a ’60-as évek közepén kihozta az első teljesen 

tranzisztorizált orgonáját, a 4700-ast. 

 

Dr. Winston E Kock 



 

A Wurlitzer 4700-as 1965-ből. 

 Már a sípos időkben kialakult egy új orgonafajta, a színházi, vagy mozi-

orgona, melyet 1923-tól kezdtek el Wurlitzerék gyártani. Az ilyen orgona 

érdekessége, hogy főleg fuvola és nyelvregiszterei vannak, a principal család 

nem teljes, sokszor csak az alapsorok vannak, mixtúrát ne keressünk. De 

vannak különleges hanghatások, melyek még a némafilmes időkből maradtak 

fenn, egyszerű ütőszerkezetek kis és nagydob és cintányér megszólaltatására. 

Ez már a dobgép előzménye, de még nem játszik automatikus ritmusokat, de 

hozzá lehet rendelni a billentyűkhöz, vagy lábkapcsolóval működik. Az 

elektronikus színházi orgonákon van dobgép, perkusszív hangszínek, mondjuk 

zongora, gitár, harang, hárfa, bendzsó, cseleszta. Az egyes kapcsolók színesek, 

macskanyelv típusúak, találunk arpeggio és magic chord vagy easy chord 

áramkört is, mely egy billentyű lenyomására egy egész akkordot szólaltat meg. 

Így könnyítik meg a játékot a mindenféle automatikák. Sőt, akár a sétáló basz-

szushoz boogie funkció is van. Egy sor kapcsoló meg a szimfonikus vonós 

kíséretet biztosítja 16’, 8’, 4’ fekvésben. 



  

Kimball Xanadu színházi orgona beépített szintetizátorral. 

És persze az otthoni zenélésre is kínálnak a gyárak olcsó hangszereket spinet 

méretben. 

 

Solton B1000 

 



Oszcillátorok 
 A sípos orgonákban a levegő és a síp alkotja a rezgő rendszert, amely 

végül a hangot megszólaltatja. A levegő rezgése tisztán mechanikus, így 

közvetlenül biztosítja az akusztikus jelenséget, amit hangnak nevezünk. Az 

elektromos orgonában elektromos rezgéseket állítunk elő, mint láttuk a 

Hammond orgonában erre a célra fogazott tárcsák és mágneses tekercsek 

szolgálnak. A Wurlitzer orgonában rezgő nyelvek és erős elektrosztatikus tér. 

A Welte Lichtton Orgel fotocellái tapogatják le a forgó tárcsákra fényképezett 

hullámos görbéket. Az elektronikus orgonákban viszont tisztán elektronikus 

áramkörök, mindenféle mozgó alkatrészek nélkül késztetik a tápegység által 

szolgáltatott egyenáramot hullámzásra, a megfelelő sebességgel, a megfelelő 

harmonikus tartalommal. Az oszcillátorok rezgéskeltő áramkörök, melyek 

sokféle kialakításúak lehetnek. 

 Gyakori megoldás, hogy szinuszos rezgést valamilyen LC vagy RC 

oszcillátorral állítanak elő, amit egy trigger követ, ami a szinuszt négyszögjellé 

alakítja az osztólánc számára. Az LC oszcillátorok lehetnek Colpitts, Meissner, 

vagy Hartley kapcsolásúak, ezek a rádiótechnikában is elterjedtek. A frekvencia 

igen stabil, a Thomson képletből számítható. 𝑓 = 1/√(2π × 𝐿 × 𝐶) Az RC 

oszcillátorok lehetnek Wien-hidas vagy fázistolós kivitelűek, esetleg kettős T-

tagból állók, mindegyikre látunk majd példát. Az RC generátorok leginkább 

valamilyen kisfrekvenciás alkalmazásban állnak, többnyire a vibrato vagy tre-

molo áramkörökben találjuk ezeket. A kondenzátorok kellően nagy értékűek, a 

kívánt hatás eléréséhez az 1-5Hz-es tartományban rezegnek, egy plusz 

ellenállás vagy kondenzátor bekapcsolásával, vagy potenciométerrel 

sebességük szabályozható. A Thomson képlet a méretezésnél itt is segítséget 

nyújt, 𝑓 = 1/(2π × 𝑅 × 𝐶) alakban. Az elektronikus orgonákban, amelyek 

polifonikusak, a felsőbb oktáv hangjait állítják elő külön oszcillátorok 

segítségével, melyek a 12 félhang valamelyikére vannak hangolva c-től h-ig, 

vagy c＃-től a következő oktáv c hangjáig. Leginkább az 1’-as, ritkábban a 1/2’-

as regiszter felső oktávjában. A hangolandó frekvenciák 7 és 16 KHz közé 

esnek, ezeket egy pontos digitális frekvenciamérő segítségével 2 tizedes 

pontossággal kell beállítani. Szükséges a stabil tápfeszültség, és hogy jó 

minőségű passzív elemeket használjunk, lehetőleg styroflex kondenzátorokat, 

árnyékolt tekercseket, és a generátor panel legyen távol minden hőmérsékletét 

változtató helytől. Némely orgonatípus minden hangra külön oszcillátort használ, 

ám a legtöbb 12-őt a felső oktávban és az ezekhez kapcsolódó osztóláncot. 

Vannak egyszerűbb orgonák, ahol csak egyetlen oszcillátor van, ez egy 

különleges skálagenerátort (TOS) hajt meg, amely a pontos zenei hangokat 

szolgáltatja. És persze vannak digitálisan vezéreltek is, ezekről később. 



 

A Vermona Formation 3 vezéroszcillátora Colpitts kapcsolásban. 

 

Az Eminent Omegan oszcillátora is TOS-t hajt meg. 

Vessünk egy pillantást a fenti ábrákra! Szokványos LC oszcillátorokat látunk, 

melyek egy Top Octave Synthetizer IC-t vezérelnek, egy különleges 

frekvenciaosztó, egy skálagenerátor, mely tökéletesen adja a temperált skála 

minden hangját egy oktávon belül. Az Eminent orgonán egy potenciométerrel 

még a hangolásba is bele lehet nyúlni ±1 hangnyit. 



 Vannak azonban nagy hangverseny- és templomi orgonák, melyek 

hangolását igen pontosan lehet szabályozni, akár nagyobb hangközökben is, 

ezek közé tartozik az Ahlborn gyár Sonata típusa is. Egy kapcsolóval több 

fokozatban tudunk finoman más hangra transzponálni, de a temperálás marad, 

mert ahhoz el kellene hangolni az oszcillátorokat egymáshoz képest, de a Sonata 

is a TOS-t használja, aminek fix az osztásaránya. 

 

Egy nagyon sokoldalú orgona oszcillátorát látjuk a képen. A fő oszcillátor ECO 

kapcsolású, a tremolo generátor egy astabil multivibrátor, mely szabályozható. 

Ehhez még egy késleltető egységet is kapcsolni. A transzponálás 11 lépcsőben 

szabályozható, az értékek trimmer kondenzátorokkal vannak beállítva pontosan. 

 Léteznek integrált áramkörökkel felépített oszcillátorok is, amelyek 

valamilyen négyszöggenerátort tartalmaznak, ritkábban fűrész, vagy háromszög 

jelet is szolgáltathatnak. Ilyen áramköröket leginkább a Böhm orgonákban 

találhatunk. 



 

A kiemelt részleten egy kapcsoló árulkodik a többféle hullámforma lehetősé-

géről. Böhm Professional. 

 

Kimondottan orgonához fejlesztették ki a TCA430-N IC-t, egy tokban 4 

oszcillátort tartalmaz, külön vibrato bemenettel. 

 



Lássunk néhány olyan áramkört, amit zömmel a vibrato és tremolo effektek 

oszcillátoraiként szoktak használni. Ezek között sok a fázistolós felépítésű, 

ritkábban valamilyen aszimmetrikus is előfordul. 

 

Egy cseh kisorgona, a Delicia S101 vibrato generátora. 

 

A Johannus Opus 220-as hasonló áramköre egy igen érdekes aszimmetrikus 

kapcsolásban, két tranzisztorral. 

 

 



Léteznek olyan oszcillátorok is, amelyek többféle jelalakot is képesek 

szolgáltatni, akár szinusz, akár négyszögjelet. Ilyeneket építettek be a Rodgers 

660-asba, több, mint 60 darabot! A Rodgers mellett az Allen is élt ezzel a 

lehetőséggel, gyakorlatilag minden hanghoz külön oszcillátort rendeltek. Ezek 

szinusz jellel táplálták a fuvolaregisztereket, a négyszögjelből a fúvós és vonós 

jellegű hangszíneket lehetett kiszűrni. A principal regiszterek jeleit diódás 

vágókapukkal formálták. 

 

A Rodgers orgonákban a tremolo és a celeste hatáshoz is oszcillátorok tömk-

elegét építették be, ezek működése leginkább a Hammond BC és D modellek 

Chorus generátorához hasonlóak, ahol a sípos orgona lebegő regisztereit 

modellezik le. Az alaphanghoz hozzáadják a fél hanggal magasabbat, így egy 

lebegő hang hallatszik a hangszórókon. 37 ilyen oszcillátor van beépítve, külön 

billentűkapukkal. 



Frekvenciaosztók 
 A zenei skála a 12 félhangból áll, amelyek együttesen egy oktávot adnak 

ki. Az oktáv ugyan nyolc hangnyi távolságot jelent (okto = 8), mert a régi 

időkben csak az egész hangokat használták, ez a diatonikus skála. A kromatikus 

skálán viszont szerepelnek a módosított hangok, ezek az –isz, és –esz 

végződésűek (cisz, disz, fisz, gisz, aisz, leírva c＃, d＃, f＃, g＃, a＃, lefelé 

módosítva pedig desz, esz, gesz, asz, bé, azaz d♭, e♭, g♭, a♭, h♭), így jön ki 

a 12 félhang. Ez az általánosan használt európai rendszer, léteznek több és 

kevesebb fokú skálák is, például a magyar és az afrikai és indián népdalok 

pentaton rendszerében hiányzik a szekund és a szeptim, csak a konszonáns 

hangokat használják. Az indiai zenében egy oktávot akár 42 részhangra is 

felosztanak. De a világon a leggyakoribb a Johann Sebastian Bach által 

bevezetett egyenletesen temperált, 12 félhangot tartalmazó skála, minden 

hangszergyár a billentyűs hangszereinél ezt a hangolást alkalmazza. A zenei 

hangok széles spektrumot ölelnek fel, szubkontra C-től egészen a hatvonalas 

c-ig, tehát több oktávot, legalább 10-et kell megszólaltatni. Az oktávok egyes 

hangjai egymással kétszeres viszonyban vannak, tehát az egyvonalas a 440Hz, 

frekvenciájú, a kétvonalas már 880Hz, és így tovább. Tehát a 12 alaphangot 

minden oktávban meg kell szólaltatni, de értelemszerűen a helyes 

hangmagasságban. Az elektronikus hangszerekben ezt úgy érik el, hogy 

előállítják a legmagasabb oktáv hangjait, külön-külön, majd ezek frekvenciáját 

mindig felezik, annyiszor, ahány oktávot át akarnak fogni. 

 A 12 alaphangot lehet külön oszcillátorokkal is, vagy pedig lehet egy 

különleges áramkörrel, amit Top Octave Synthetizer (TOS) néven említ a 

szakirodalom. Ez egy tokba épített, egy lapkára integrált speciális osztó, ami 6, 

7, 12 vagy akár 13 fokozatot tartalmaz. Ezeknek közösített a bemenete, tehát 

egy mester vezéroszcillátor órajelét osztják le a megfelelő arányban, úgy, hogy 

a kimeneteken az egyes zenei hangok pontos értékei jelenjenek meg. Az 

áramkör bemenő órajele meg van határozva, csak ennél működik pontosan. A 

kimenő jelalak többnyire négyszögjel, akár TTL, akár magasabb szintű is lehet, 

a tápfeszültség függvényében. Az ilyen megoldás előnye a magas fokú 

integráltság, kevesebb alkatrész, kisebb fogyasztás, takarékos felépítés, de 

hátránya, hogy kötött a temperálás, csak az egyenletes temperálású skálát tudja 

produkálni. Főleg az olcsóbb orgonákban lehetett ezt a megoldást találni, 

amelyek többnyire a szórakoztató zene igényeinek megfelelően lettek kialakít-

va. A nagyobb gyári orgonák is gyakran így épülnek fel, némely esetben a 

frekvenciaosztó a billentyűkapukkal is egyesítve van, sokszor elegendő a Bach-

féle skála és a kötött hangolási rendszer. 

 



 

Az M086-os TOS ic lábkiosztása. A Vgg pontra – tápfeszültséget kell adni, 

szimmetrikus tápellátást igényel. 

 

Az MK50240 IC-t sok hangszergyár választotta, olcsó és elterjedt típus. Minden 

ilyen TOS azonban kényes jószág is egyben, az órajelnek pontosnak kell lenni, 

elvben lehetne kvarc oszcillátorral is meghajtani, de akkor meg a vibrato 

hagyományos módon nem vitelezhető ki, a kvarc pontos frekvenciáját nehezen 

lehet modulálni, így csak a késleltetős felépítés jöhetne szóba. Az MK50240 13 

kimenetű, így a 12 alaphang mellett, a 13.-kként a következő oktáv C hangját is 

előállítja, így nem lesz hiányos a skála teteje. 

 

 



 

Hasonló megoldás két TOS és a hozzáillő osztólánc használatával. (MM5832, 

MM5833, MM5824) 

 

Egy 7 fokozatot tartalmazó bináris osztó IC képe. Igen elterjedt típus, Az AY-

1-5050-hez hasonló a SAJ110-es. Főleg a Farfisa orgonákban találunk belőle 

sokat. 

 

 

 



 A frekvenciaosztók feladata tehát a skála hangjainak előállításán túl az 

alsóbb oktávok hangjainak előállítása is. Erre több lehetőség is kínálkozik. Az 

orgonában intenzív harmonikus tartalmú jelekre van szükség, ezért olyan 

osztófokozatokat választottak a gyárak, amelyek maguk is ilyen kimenő jeleket 

„termelnek”. Kezdetben az elektroncsöves felépítés volt a domináns, ez sok 

alkatrészt, nagyrészt az orgonát „fűtő” elektroncsöveket, kondenzátorokat, 

tekercseket, ellenállásokat tartalmaztak. Ezek sok helyet foglaltak el, sokat is 

fogyasztottak, gondoljunk bele, egy 5 oktávos manuálokkal rendelkező 

orgonában 9 oktávnyi skálát kell átfogni 16’-tól 1’-ig, az mindjárt 109 fokozat, 

(vezéroszcillátor+osztók), nem beszélve az egyéb áramkörökről. Kettős triódák 

esetén is 55 db cső, mondjuk ECC83-as, csövenként 300mA áramfelvétellel, 6,3 

Volt mellett, ez 16,5 Amper áramfelvétel, csak a generátor részben, 104 Watt 

fogyasztással! 

 

Példának itt a Wurlitzer 4140-es kis orgona osztólánca. Különleges kettős-

triódák, két anóddal (12FQ8), az egyik normál, a másik perkusszív hatást 

eredményez. 

 Hogy ezt a problémát elkerüljék, a korai időkben, egész a ’60-as évek 

végéig népszerű volt a glimmlámpás osztók, mint szinkronizált blocking-

oszcillátorok használata. Ez a világ legegyszerűbb rezgéskeltő kapcsolása, egy 

ellenállás és egy kondenzátor van sorba kapcsolva, a kondenzátorral pedig 

párhuzamosan a glimmlámpa. Az ellenállásra + feszültséget, kb. 100V-ot adunk, 

a kapcsolás másik pontja a – pólusra van kötve (test). A kondenzátor az 

ellenálláson keresztül töltődik, egészen a tápfeszültség szintjéig is tudna, ám a 

glimmlámpa ki fogja sütni, akkor, mikor eléri a nyitófeszültségét. Az R és C 

viszonya határozza meg a periódusidőt, ebből a frekvenciát az 𝑓 =
1

(2𝜋
× 𝑅 × 𝐶) 

formula szerint. A kimeneti jel egy felfutó fűrészfog rezgés, mely páros és 

páratlan felharmonikusokat is tartalmaz. Ez a módszer a Philips Philichorda nevű 

hangszerében, a GM752-esben is használatos volt. 

 



 

A glimmlámpás osztó elvi vázlata. Az NE2-es glimm vezérlő fémburával van 

körül véve, a Philips konstrukciója is hasonló. 

 

Hasonló elvet használó kapcsolást meg lehet valósítani UJT-kkel is (unijunction 

transistor), az eredmény itt is hasonló, de jóval korszerűbb elemekkel, 

alacsonyabb feszültség mellett. 

 A blockingoszcillátorok előnye, hogy a kimeneti jelük fűrészjel, ez 

tartalmaz minden szükséges harmonikust, egyszerű felépítésűek. De hátrányuk, 

hogy könnyen elhangolódnak, nem pontos a frekvenciájuk, tápfeszültség- és 

hőmérsékletváltozás függvényében elmászik. Ráadásul integrálni is nehezebb 

ezeket, de ma már iz sem lenne nagy gond. A megoldás a számítástechnika felől 

érkezett, a bistabil multivibrátor, a flip-flop oldotta meg a problémát. Ez egy 

olyan áramkör, aminek két stabil állapota van, Egy vezérlőjel hatására az egyik 

fokozata bebillen, a tranzisztor kinyit, a kimenete alacsony szintű lesz, ezzel a 

második fokozatot lezárja, melynek kimenete magas szintre vált, de ezzel az 

első fokozatot zárva tartja. A bemeneti frekvencia értéke viszont megfeleződik, 

pontosan 2-vel fogja osztani. Nem függ a feszültség és főmérséklet-

ingadozásoktól, csak a bemenetre adott jel frekvenciájától. Több flip-flop láncba 

kapcsolható, így integrált áramkörben is elhelyezhető. Négyszög a kimenőjel. 



 

A bistabil multivibrátor alapkapcsolása. 

 

A 7493-as TTL szintű bináris osztó lábkiosztása. 



 

Megvalósított gyári kapcsolás: Farfisa Compact Duo 



 

Egy Baldwin orgona egyik generátor modulja. 

Az integrált áramkörös technika nagyban meghatározó ezen a területen, az 

orgonákban leginkább a frekvenciaosztóláncot sikerült integrálni egy lapkára. 

Számtalan gyártó kínál sokféle speciális típust erre a célra, de jól megfelel a 

hagyományos TTL vagy CMOS sorozat bármely ilyen célú tagja is, pl. a 4040-

es, amely 12 fokozatot tartalmaz, könnyen beépíthető. Nem igényel sok külső 

áramköri elemet, esetleg a kimenetekre pár szintillesztő ellenállást, a jelfor-

máláshoz pár diódát, kondenzátort, de ez részletkérdés. 

 

A 4040-es 5-15V-os tápfeszültségről működhet, a Reset pontot + tápppontra 

kell kötni egy ellenálláson át, a Clock a bemenet. 



Billentyűkapuk és segédáramkörök 
 Hogy az orgonában minden regisztert meg tudjunk szólaltatni egyetlen 

billentyű lenyomásával, ahhoz a szükséges harmonikusokat mind meg kell 

szólaltatni az adott lábszámnak megfelelő hangfekvésben. Ezért minden egyed 

billentyű egyszerre több független áramkört kell, hogy kapcsoljon. Ezt el lehet 

érni tisztán mechanikus kontaktuspárokkal is, ahogy azt a Hammond, vagy a 

Böhm cég teszi. 

 

A Böhm FnT orgona egyik manuálbillentyűje által működtetett érintkezők. 

Ennek a megoldásnak az az előnye, hogy nem igényel bonyolult megoldásokat, 

de hátránya, hogy sok mozgó, kopó, törésre hajlamos, oxidálódó érintkezőt 

tartalmaz. Ráadásul nem lehet olyan szépen indítani a hangot, a billentyű 

lenyomásakor zavaró koppanó, reccsenő hang keletkezik, felengedésekor pedig 

hirtelen szakad meg a jel útja, mint mikor a rádióból kihúzzuk a hangszóró kábelt. 

Ezen hibák elkerülése érdekében használnak az orgonagyárak valamilyen 

elektronikus „billentyű sokszorozót”, egyetlen kontaktuspárral kapcsolva az 

összes szükséges regiszter hangját. Ez lehet sokféle felépítésű, lehet egy diódás 

ÉS kapu, lehet egy tranzisztoros kapuáramkör, ami lehetővé teszi a sustain és 

az attack szabályozását néhány ellenállás és kondenzátor segítségével. Vannak 

azonban integrált áramkörös megoldások is, ilyet sok féle módon lehet 

kivitelezni. Régóta ismert a TDA 0470, vagy a TBA470-es IC, de megfelel a 

CA3082-es, 7 tranzisztort tartalmazó lapka is, mindegyikkel egy-egy felhangot 

kapcsolhatunk, az emmittert a testre kötjük, a kollektorra a munkaellenállást, 

innen vehetjük le a jelet. A bázist is egy ellenálláson át kötjük a táppontra, amit 

billentyűzünk. Ez egy igen egyszerű kapu, még diszkrét elemekkel sem foglal 

sok helyet. 



 

A Lowrey CO80-as diódás kapukat használ az egyes hangfekvések kapcsolására 

Vannak viszont egyéb feladatok is, amiket el kell végezni a kapcsolás során, 

ezek összetett vezérlési feladatok. Már beszéltünk a hang felfutása, kitartása és 

lecsengése folyamatáról. De vannak a nagyobb orgonákon kombinált műveletek, 

mint a kopulázás, mikor több művet kell egy billentyűsorról megszólaltatni. A 

kopula biztosítja, hogy egy billentyű lenyomásakor a másik manuálon, vagy a 



pedálokon is megszólal ugyanaz a zenei hang, vagy az annak megfelelő, éppen 

bekapcsolt regiszter. 

 

A Hammond X66-os egy kapuja a szükséges vezérlő bemenetekkel. 

Sokszor viszont a kopula, és ezáltal a billentyűk munkája be van vonva a 

kombinációba is. Pl. egy Tutti kapcsolásnál nemcsak a hangos plénum 

kapcsolódik be minden művön, de a manuálok is a főműhöz lesznek kopulázva. 

Az angolszász orgonaépítészet kedveli az oktávkopulát is, mikor egy adott 

manuálon, mondjuk a redőnyművön a Swell 4’ to Swell kapcsoló benyomásakor 

az egy oktávval magasabban szóló billentyű vezérlését hozzákapcsolják az éppen 

lenyomotthoz. Ekkor nemcsak az adott billentyűhöz tartozó bekapcsolt sípsorok 

szólalnak meg, hanem ugyanez egy oktávval magasabban is. Egyes hangok akár 

duplázva szólalhatnak meg, de jelentősen kibővítve a hangok tárházát. Olyan, 

mintha az orgonista oktávpárhuzamban is játszana, de nem kell lenyomnia még 

a következő oktávban is a billentyűt, szabadon játszhat. Az egész nagy 

orgonákon ez a 16’, és a 2’ magasságáig is megy. Természetesen az 

elektronikus orgonákon is megtaláljuk ezt a szolgáltatást, például a Conn 

gyártmányokon. Látható, hogy az orgonában talán a vezérlés a legbonyolultabb 

feladat, ezért a vezérlő áramköröknek nagyon gondosan kell felépülniük, nem 

lehet hiba a működésükben. Áttekinthetőnek és logikusnak kell lennie. 

Alkalmazzunk minél nagyobb számban integrált áramköröket ezen a területen, 

ha lehet. A Rodgers gyár úttörő volt ezen a téren, az Allen MDS sorozat volt az 

első digitális vezérlésű elektronikus orgona a ’70-es évek elején. A ’80-as 

évektől megjelentek a mikroprocesszorok is az orgonákban (Rodgers 640, Böhm 

Sakral 4000, Lowrey MX1, Yamaha E75). 



 

Egy megvalósított kopula a Rodgers 32C típusnál. 

 

A Johannus Opus 220-asban így csinálták. 

 



Léteznek azonban kombinált áramkörök, melyek a frekvenciaosztót és a 

billentyűkapukat is tartalmazzák, ilyen a TDA1008-as IC. 

 

Itt minden együtt van, egy teljes orgonamű felépítéséhez elegendő csupán 

12 db IC, az oktávfekvésű regisztereket tudja megszólaltatni. 16, 8, 4, 2, 1 

lábban, minden skálahanghoz egy IC kell, öt oktávnyi klaviatúrát tud kezelni, az 

ábrán K-val jelölt pontokon. Az O jelűek a kimenetek, szabályos négyszögjelet 

szolgáltatnak. Egyszerűbb igények esetén ez egy nagyon optimális megoldás 

lehet, a Moog Opus 3 is ilyen módon működik. A pedálok számára kifejlesztettek 

különleges áramköröket, 13 bemetű latch. Ilyen a TMS3615, az M147, vagy akár 

két 8 bemenetű TCA810-essel ki lehet vitelezni egy ilyet. Különleges 

kapcsolással akár 25 billentyű fogadására is alkalmassá lehet tenni az M147-

est, a Crumar T1 és T2 modelleken is találkozhatunk ezzel. 

 



 

Az M147-est az SGS Thomson fejlesztette ki. 

 

 

Az Otto Heuss művek által gyártott karos pedálkapcsoló 500mA-ig terhelhető. 



 

A Johannus 220-as pedálművének kapcsolása. 

 A fenti ábrán jól látható, hogy egyetlen oszcillátor hajtja meg a 3 db Texas 

gyártmányú TMS3617-esből összeállított frekvenciaosztó és kapcsoló rend-

szert. A TMS3617-es hat hangfekvésben ad jeleket, az oktáv mellett kvintet is 

képes előállítani. Egy órajel bemenete van, a vezérléshez 13 bemenet áll rendel-

kezésre. Ide kapcsolódnak a billentyűk. Ez az IC jól kielégíti bármely orgonaépítő 

igényeit, bár fogyatékossága, hogy a terc fekvést nem tudja. Egy komlett műhöz 

elég belőle öt darab, de ha 16’-as alappal indulunk, akkor csak 2’-ig mehetünk 

fel. Egy egyszerűbb orgonában ez nem jelent hátrányt, de egy koncert 

hangszernél növelni kell az IC-k számát. 



 

 



Az előző ábrán megfigyelhetjük a manuálok generátor kártyáját, érdekes a TMS 

IC-k vezérlő jelekkel való ellátása, meglehetősen komplikált dolog. Több fázisú 

jelet kell adni rájuk, a megfelelő sorrendben. A második manuálé is hasonló. 

 

A kopulák megoldása így történik, a regiszterek hangerejének megfelelően. A 

HR gomb a regiszterkapcsolóktól a szabad kombináció vagy főregisztratúra 

beállítását fogadja, az RO kikapcsolja a nyelvjátékokat. A többi a pianissimótól a 

tuttiig kapcsolja a változatokat hangerejük szerint. Ez a romantikus orgonák 

sajátossága, a barokk korban inkább a ripieno, pleno, aliquot, solo, grund 

jelzések voltak, nem hangerő szerint, mert a barokk orgonák dinamikája 

meglehetősen szűk volt. Inkább a hangzás színezete szerint változott a 

kombinációs lehetőségek száma, de a mechanikus traktúrájú orgonák csak kevés 

lehetőséggel rendelkeztek, a pneumatikus és villamos traktúra hozta el a 

megoldást a kombinációk számára. A crescendo henger szintén a hangerősség 

szerint válogatja a regisztereket, hasonlóan a Johannus nyomógombos 

áramköréhez. 



 

A TMS3617 lábkiosztása. 

 

A Hammond Elegante orgona szintén kombinált áramkört használ. 



Jelformálók 
 Az elektronikus orgonákban a frekvenciaosztók és az oszcillátorok 

többnyire négyszög jeleket szolgáltatnak. Ezek bizoyos tónusok előallításához 

megfelelnek, például a Gedackt, Rohrflöte, Nachthorn, a Vox Humana, vagy a 

klarinét és a regálok hangjának előállításához. De ha mondjuk a nyitott fuvolák, 

a principálok, vagy trombita, oboa, cselló hangszínre van szükség, akkor viszont 

fűrész jelekre van szükség. Négyszögjelből is elő lehet állítani ún. lépcsőjelet, 

amik hasonlít a fűrészjelre. Oktáv viszonyban álló négyszögjelekből lehet 

kikeverni, úgy, hogy mindig felezzük a következő oktáv jelének az amplitúdóját. 

 

Ezt az utat nagyon sok hangszergyár követi, egyszerűen kivitelezhető. A 

négyszögjel csak a páratlan harmonikusokat tartalmazza, de ha hozzáadjuk az 

oktávját, akkor már megjelenik a 2., a 6., 10., 14., stb. felhang is a spektrumban. 

 

A négyszögjel spektruma. 

De lehetséges visszafelé is. két ellenfázisú oktáv különbségű fűrészjelből 

négyszögjelet csinálhatunk. 



 

A Johannus Opus 220-as jelformáló áramköre (részlet). 

A négyszögesítőt olyan orgonákban használják, melyek osztólánca fűrészjelet 

biztosít, ilyen volt a BRG 1957-ben gyártott kis orgonája, a Philicorda modellek, 

a csöves Baldwin és Wurlitzer orgonák, és a Schober cég gyártmányai. Az 

áramkör lelke egy differenciál erősítő, az egyik, mondjuk a nem invertáló 

bemenetére adunk egy 8’-as fűrészjelet, az invertálóra pedig egy 4’-asat. A 

kimeneten pedig 50% kitöltési tényezőjű, tehát szimmetrikus négyszögjelet 

kapunk. Ez a megoldás nem igazán terjedt el, mert a frekvenciaosztók többnyire 

négyszögjelet adó bináris flip-flop láncok, így hát inkább az előbbi megoldás a 

bevált és gyakori. A lépcsőjelnél minél több a „lépcsőfok”, annál inkább közelít 

a fűrészjelhez, annál több páros harmonikus van benne. Lehet még impulzusokat 

is előállítani, ekkor a négyszögjelek oktávjait azonos amplitúdóval keverjük. Ez 

leginkább vonós hangszínekhez optimális. 



 

Négyszögesítő alapkapcsolás. 

Az orgonában viszont sokszor kell szinusz alakú jelet is előállítani. Egyes or-

gonagyárak, mint az Allen és a Rodgers eleve szinusz oszcillátorokat (is) 

használ, míg mások kénytelenek különféle szűrőket alkalmazni. A Hammond 

orgona hangját sok elektronikus klón jól tudja utánozni, mert jól méretezett 

szinusz szűrőláncot tartalmaznak, akár oktávonként szűrve a jelet. 

 

A Böhm GnT szinusz szűrője. 



Sokszor valamilyen aktív elemet, tranzisztort vagy műveleti erősítőt is tartalmaz 

ez az áramkör. 

 

 

A Vermona Formation 1 fuvolaszűrőinek egyike. 

A fenti példán látható kapcsolás egyszerűnek látszik, de több bemenet van, mert 

már az adott regiszter gyűjtősínje fel van osztva több szakaszra. A Formation 

típusnak 49 billentyűje van, tehát 8 hang tartozik egy szakaszhoz, az utolsóban 

már 9. Ennek megfelelően van kialakítva a szűrő bemenő része, a mélyebb 

frekvenciájú, alacsonyabb hangokat jobban meg kell szűrni, hogy igazán tiszta 

szinuszos hangot kapjunk, vagy legalábbis hasonlítson a kimeneti a jel a 

szinuszra. Minél magasabb hang jön, annál kevesebb fokozaton kell átmennie, 

mert a szűrő törésponti frekvenciája annál közelebb van az adott zenei hang 

alapfrekvenciájához.  Ezért kevésbé kell a jelet megszűrni. A következő kivitel 

az Elka X50 részlete. Itt is négyszögjel a kiindulási alap, abból kell a szinuszokat 

előállítani. Az öt oktávos, 61 billentyűs klaviatúrához viszont csak oktávonként 

rendeltek egy-egy szűrőt. Összesen 45 darab szűrő van beépítve, 9 kórus 5-5 

szűrővel operál. Két manuál esetén már 90 darab kellene, a pedálokhoz is annyi, 

ahány hangfekvésben 25 billentyűvel kalkulálva, 2 szűrőt használnánk 

hangfekvésenként. A pedálművön ritkán építenek ki bonyolult szűrőrendszert, 

beérik a jazzorgonákon a 16’ és 8’-as regiszterek kiépítését, nem törekednek a 

gyártók a tiszta szinusz jelre. A Hammond pedálja is kevert jeleket szolgáltat. 



 

Az Elka X50-es hasonló áramköre. 



Szűrőáramkörök méretezése, az alaptípusok 

 Az orgonákban alapvetően a négy féle regisztercsalád van, amelyeket 

karoknak, kórusoknak is nevezünk, amennyiben ki vannak építve a mélyebb 

regiszterektől a magasabbakig. Ekkor egy teljes kart adnak, hasonlóan a 

zenekarhoz. Példának okáért a Bourdon 16’, Rohrflöte 8’, Querflöte 4’, Nasat 2 

2/3’, Waldflöte 2’, Terzflöte 1 3/5’, Flageolet 1’ alkotja a fuvolakart. Ilyen 

beosztás és elrendezés igaz a többi fajta regisztercsaládra is. Ezt az elvet, ami 

a sípos orgonákban van, alkalmazzuk az elektronikus orgonákra is, tehát több 

féle regiszterhez több féle szűrőáramkörre van szükség. Itt is alapvető kapcso-

lási sémák vannak, ezeket lehet kismértékben variálni a kívánt cél érdekében. A 

principal, fuvola, vonós és nyelvregiszterekhez alap szűrőkapcsolások vannak, 

az alkatrészek értékének módosításával már egy másik változat hangszíne 

szólaltatható meg. Az alább bemutatandó példákban jól bevált gyári 

megoldásokat láthatunk, ezek javarésze Schober és Baldwin orgonákban 

használt megoldásokon alapszik, és van néhány saját is (pl. a Serpent és Táro-

gató regiszter szűrője). 

 

Kezdjük mindjárt a principal család szűrőivel, jól láthatóan ez egy két fokozatú 

aluláteresztő szűrő. Az orgonákban a principal sípok adják a hangzás gerincét, 

azt a jellegzetes, semmivel össze nem téveszthető fényes, fenséges, ünnepélyes 

hangot, ami több regiszter együttes kapcsolásával érnek el (plénum). Az 

elektronikus orgonákban a principal regisztereket a fenti áramkörhöz hasonlóval 

valósítják meg. A szűrő bemenetére többnyire két jelet vezetnek, az alaphangon 

kívül annak oktávját is, így gyakorlatilag két gyűjtősínre is rá kell kapcsolni. Az 

oktávhoz tartozó ellenállás (R4) legalább dupla értékű kell, hogy legyen, így nem 

lesz a felhang túl tolakodó. Többnyire fűrész, vagy lépcsőjelet adunk a 

szűrőnkre, négyszögjellel hajtva túl nazális lesz, de az olaszprincipalhoz az kell. 



regiszter neve R1 R2 R3 R4 C1 C2 

Pricipal 16’ 22k 22k 10k 82k 220n 47n 

Principal 8’, Montre 8’ 22k 22k 10k 82k 100n 22n 

Quinte 5 1/3’ 22k 22k 27k 100k 82n 22n 

Oktave 4’, Praestant 4’ 22k 22k 33k 82k 47n 10n 

Quinte 2 2/3’ 22k 22k 47k 82k 39n 12n 

Superoktave 2’, Doublette 2’ 8,2k 8,2k 47k 15k 39n 10n 

Terc 1 3/5’, Superquint 1 1/3’ 8,2k 8,2k 47k 15k 27n 10n 

Oktavlein 1’, Sedezima 1’ 12k 12k 47k 27k 12n 3,3n 

 

A principal szűrővel még néhány más regiszter hangját is előállíthatjuk, a legtöbb 

esetben az R4 el is hagyható. A Quintadena esetén az R4 a 2 2/3’-as sínhez 

csatlakozik. A Stopped diapason és Stopped octave bemenetére viszont 

négyszög jelet kell adni. 

regiszter neve R1 R2 R3 R4 C1 C2 

Stopped Diapason 8’ 22k 22k 10k    - 100n 33n 

Stopped Octave 4’ 22k 22k 39k    - 47n 15n 

Stentorphone 16’ 12k 12k 10k    - 220n 82n 

Quintadena 8’ 22k 22k 27k 100k 82n 22n 

Dulciana 16’ 100k 100k 100k    - 1n 51n 

Dulce 8’ 100k 220k 100k    - 5,1n 10n 

Dulcet 4’ 100k 100k 100k    - 5,1n 5,1n 

 

A Stopped Diapason megfelel az Olasz principal regisztetnek, fedett hangzású, 

kevesebb felharmonikust tartalmaz a hangja, kicsit nazálisabb is, kevésbé fé-

nyes. Német nyelvterületen Flötenprinzipal néven is ismert. A nagy orgonákon 

a quintadena előfordul 16 és 4 lábas fekvésben is, ez utóbbi főleg a pedálon 

helyettesítheti a Koralbass-t. Megoldása lehet olyan, mint az ábrán, de ekkor 

módosítani kell a kondenzátorok értékeit a felére. A Quintaton 16’ lehet 

egyszerűbb, el lehet hagyni az R4-et, ekkor C1 és C2 egyaránt 22 nF értékű 

legyen, hasonló megoldást látunk a Johannus cég hangszereinél.  A dulciana 

jellegű regiszterek ezen adatai és szűrőmegoldása a Selmer cég kis orgonájából 

valók, a Baldwiné is hasonló. A regiszter hangja közel áll a vonós hangsze-

rekéhez, ennek ellenére nem konkrét hangszert utánoz, jellegzetes orgonahang. 

Az említett Koralbass vagy Choralbass egy 4’ fekvésű principal méretű 

regiszter, helyenként Superoktav 4’ néven. Egyszerűbb kapcsolásban a második 

harmonikus mellőzhető, és a kondenzátorok is lehetnek nagyobbak, mert csak 

2-2,5 oktávot kell átfogni. 

 



 

 A fuvolacsalád a másik népes csoport az orgonaregiszterek között, ebből 

is lehet komplett karokat építeni, a barokk zenében, vagy kórus kíséreténél 

leginkább erre támaszkodik kántor, az orgonista. Az alap egy háromtagú alulát-

eresztő szűrő, igen széles tárházát kínálva a szebbnél szebb hangú és célszerű 

regisztereknek. A gedäckt sokszor stopped flute néven szerepel. 

regiszter neve R1 R2 R3 R4 C1 C2 C3 

Contra Bourdon 32’ 10k 10k 10k 15k 820n 330n 47n 

Subbass 16’ 10k 10k 10k 27k 270n 180n 100n 

Bourdon Doux 16’ 10k 10k 10k 27k 100n 100n 100n 

Rohrpommer 16’ 3,9k 3,9k 3,9k 15k 680n 220n 47n 

Gedäckt16’ 18k 18k 18k 68k 150n 68n 33n 

Hohlflöte 8’ 18k 18k 18k 33k 82n 33n 15n 

Clarabella 8’ 10k 10k 10k 56k 82n 22n 3,3n 

Melodia 8’ 18k 18k 18k 220k 100n 22n 22n 

Rohrflöte 8’, Tibia 8’ 8,2k 8,2k 8,2k 68k 180n 33n 22n 

Gedäckt 8’ 12k 12k 12k 10k 100n 27n 3,3n 

Konzertflöte 4’ 22k 22k 22k 10k 33n 22n 10n 

Blockflöte 4’, Fugara 4’ 22k 22k 22k 22k 22n 22n 10n 

Rohrflöte 4’, Tibia 4’ 3,9k 3,9k 3,9k 68k 150n 39n 4,7n 

Nasat 2 2/3’ 22k 22k 22k 10k 22n 10n 10n 

Flautina 2’, Piccolo 2’ 8,2k 8,2k 8,2k 120k 39n 10n 1,5n 

Waldflöte 2’ 7,5k 8,2k 8,2k 100k 27n 10n 1,5n 

Nachthorn 2’ 8,2k 8,2k 8,2k 100k 39n 15n 2,2n 

Terzflöte 1 3/5’, Larigot 8,2k 10k 8,2k 100k 33n  8,2n 1,5n 

Sifflöte 1’ 12k 10k 12k 100k 12n 12n 2,2n 

Flageolet 1’ 12k 12k 12k 100k 12n 3,3n 2,2n 

Flachflöte 1’ 10k 10k 12k 100k 10n 4,7n 2,2n 

Az R4-es ellenállás meghatározza az adott hangszínváltozat hangerejét is. A 

Rohrflöte, Gedäckt, Nachthorn, Flachflöte, Pommer regiszterek többnyire fedett 

fa sípokból állnak, ezért a hangkarakterüknek megfelelően négyszögjel kerül az 

adott szűrő bemenetére. A Rohrflöte 4’ átalakítható Nachthorn 4’-assá, ha C2-

őt 56nF-ra, C3-at 10 nF-ra növeljük. 



 A következő népes família a szűkméretű regisztereké, ide a principalnál 

is kisebb menzúrájú sípok tartoznak, mint a gamba, cselló, viola, salicional, stb. 

Ezen regiszterekből kevesebb, rendszerint művenként egy-egy szokott elő-

fordulni egy bármekkora orgonán. A színházi orgonákon azonban ezeket is karrá 

építik ki pl. Cello 16’, Viola 8’, Violina 4’ összeállításban. 

 

Akár 3 bemenetű szűrőt is kell alkalmaznunk a kívánt hangzáshoz, az Orchestral 

Strings 16’ megköveteli a 16, 8, 4 lábas jeleket is. 

 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 C1 C2 C3 

I 47k 22k 18k 22k 820 22k 10k   - 22n 100n 2,2n 

II 47k 100k   - 22k 1,8k 22k 22k 820 22n 82n 2,2n 

III 27k   -   - 22k 1,8k 22k 10k 820 22n 100n 4,7n 

IV 27k   -   - 22k 820 22k 22k   - 22n 100n 2,2n 

V 8,2k   -   -   12k 820 12k 47k   - 10n 100n 4,7n 

 

A számok az egyes regisztereket jelölik, így: I – Orchestral Strings 16’, II – Cello 

16’, III- Viole d’Orchestre 8’, IV – Viola d’Amore 8’, V – Violina 4’. Ezek a 

regiszterek leginkább a romantikus korszak nagy, orchesztrális orgonáin 

találhatók, míg a barokk, klasszicista korban leginkább a Salicional, Salicet, a 

Gamba, Quintaton és Gemshorn regiszterek jelentették a szűk menzúrával 

rendelkező, éles hangú változatok választékát, ehhez a dél-német területeken a 

Schwegel, az olasz vidékeken a Scriari magas, 2’ vagy 1’ fekvésű sípjai járultak, 

olykor a mixtúrákat is pótolva. A Voix Céleste lehet két soros, ekkor a második 

sor egy egész hanggal el van tolva, de ezt elektronikus orgonában nem 

alkalmazzák, helyette a regiszter külön tremolo vagy kórus egységet kap. 



 

A Salizional, Salizet változatok is igen elterjedtek, a XVI. század óta szerepelnek 

az orgonaépítésben. 

regiszter neve R1 R2 R3 C1 C2 

Salicional 8’ 22k 470k 51k 4,7n 4,7n 

Salicet 4’ 22k 470k 47k 2,2n 2,2n 

 

 A negyedik körbe a nyelvregiszterek tartoznak, ezek szűrőáramkörei is 

igen változatos képet mutatnak a megvalósítás mikéntjét illetően. Most 

megnézünk néhány igen bevált kapcsolást, amelyeket az orgonagyártásban 

ismert nagy cégek, a Yamaha, a Schober, a Baldwin, a Johannus, a Viscount, a 

Farfisa építettek be hangszereikbe. Ezeket az amatőr konstrukciókban is jól 

lehet használni, ha ilyet teszünk, akkor a tekercsadatokat úgy válasszuk, hogy 

minél kevesebb féle értéket kelljen használni. A gyakorlatban elég az 50, 250, 

800mH, és 3H értékű is. Ezekkel szinte bármilyen formánsszűrőt méretezhetünk, 

ezeket több féle kapcsolásban is lehet variálni. Négy féle alapkapcsolást 

mutatunk be. A táblázatban közölt értékek széles tartományban változva 

alakítják ki az eltérő hangzásvilágot.  Többnyire fűrészjellel vannak meghajtva, 

mert a szép hangzáshoz szükségesek a páros felharmonikusok is. A négyszög 

jel leginkább a klarinét és egyes regálok esetében optimális, mert csak a 

páratlan harmonikusokat tartalmazza. A Vox Humana, Rankett, English Horn 

regiszterek használnak részben vagy egészben négyszög jelet, de ezeket majd 

egy másik fejezetben, a kész megoldások között tárgyaljuk. Az itt bemutatott 

példák általános érvényűek, jól használhatók bármely orgonatípuson, az adott 

művészi igénynek megfelelően. 

 



 

regiszter neve R1 R2 L C 

Tromba 8’ 15k 27k 0,25H 47n 

Clarinet 8’ 22k 68K 0,8H 33n 

Trichterregal 8’ 47k 47k 0,8H 27n 

Clarion 4’ 10k 47K 0,25H 22n 

Dolce Cornet 4’ 47k 22k 0,25H 22n 

Singend Cornet 2’ 47k 27k 0,25H 10n 

 

regiszter neve R L C1 C2 

Oboe 8’ 33k 0,25H 10n 51n 

Harfenregal 8’ 100k 0,8H 3,3n 6,8n 

 

 

 



 

regiszter neve R1 R2 R3 L C1 C2 

Tuba Profunda 16’ 15k 47k 82k 3H 68n 22n 

Tuba Mirabilis 16’ 15k 47k 82k 3H 15n 6,8n 

Tuba Horn 8’ 47k 15k 15k 3H 56n 22n 

French Horn 8’ 10k 10k 22k 0,8H 220n 33n 

Flügel Horn 8’ 10k 15k 27k 0,8H 180n 39n 

Schalmei 4’ 100k 100k 220k 0,8H 10n 1n 

Zink 2’ 47k 33k 12k 0,25H 15n 3,3n 

 

 

regiszter neve R1 R2 R3 L C 

Fanfare 8’ 15k 10k 47k 0,25H 22n 

Pedal Tromba 8’ 10k 56k 47k 0,8H 22n 

Saxophone 8’ 100k 100k 22k 0,8H 10n 

 



Megvalósított kapcsolások 
 A következő példák gyári hangszerekben kipróbált megoldások, mindjárt 

az elején itt egy Gamba szűrő, ami a Budapesti Rádiótechnikai Gyár által 1956-

ban javarészt a Baldwin model 5-ösön alapuló kis orgonájának része volt. 

 

A Gemshorn regiszter szőrűjét egy Viscount orgonából, a Domus 80-asból való. 

  

Eredetileg 4’ fekvésű, de a kondenzátorok növelésével 8’-ra is alkalmassá 

tehető. 

 

 



 

 

A fenti két szűrő megoldás a régebbi Yamaha orgonákban volt alkalmazva, a 

tekercsek értékét némileg módosítottam, vele a kondenzátorok értékét is, hogy 

a formáns rezonanciája ne nagyon másszon el. Ha a két szűrőt megfelelő módon 

„keresztezzük” akkor egy érdekes hangszer, a reneszánsz időkben kedvelt 

Serpent hangját tudjuk előállítani. Egy kicsit hasonlít a fagott és a harsona 

hangjára, a két féle hangszín jellegzetességeit egyesíti magában. Hasonló 

továbbfejlesztés eredménye a Tárogató regiszter szűrője, ami hasonlít az 

angolkürt megoldásához, de a formáns frekvencia máshová esik. 

 

 

 



 

 

Az angolkürt szűrője hasonló 

 

A további kapcsolások szintén kommersz hangszerek áramköri elemei, Szép 

példái az orgonatervezésnek, egyszerű, átgondolt konstrukciók. Változatos 

hangszíneket adnak, után építésük sem túl bonyolult feladat. 

 



 

 

 

A kinura nyelvsíp, többnyire színházi orgonákban találunk ilyet, akár csak a Vox 

Mystica regisztert, bár ez utóbbi hangverseny orgonán Pozsonyban elő is fordul. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Vox Mystica az alaphang mellett a kvintet hangsúlyozza ki, 400 Hz felett és 

1040 Hz-en van kiemelése, olyan, mintha a kürt és a klarinét regisztereket 

kevernénk. Külön kórussal vagy flangerrel is el lehet látni a hatás fokozása 

érdekében. A Trompette regiszter 16 és 4 lábas kivitelben is készíthető, 100 és 

22nF-os kondenzátorokkal. A Bärpfeife és a Trichterregal is a histórikus 

változatok közé tartozik, a Vox Angelica a Hohner Artist sing voice szűrőjén 

alapszik. 

 

 



 

 

 

 

A medvesíp erős hangú, sok felhangot tartalmazó regál, a trichterregal a sípos 

orgonákon rövid tölcsérű regál, kissé trombitaszerű, de éles hangon szól. 

Gyakran fordul elő pedálon 4’-as regiszterben, kiegészítve egy plusz egy tagú 

aluláteresztő szűrővel Zink 4’-at kapunk. 



 

A Hohner Artist orgona sing voice szűrője alkalmas a Vox Angelica regiszter 

elkészítéséhez, L6 és L8 legyen 250mH, az L7 50mH értékű, kondenzátorok 

változatlanok, értékeik nF-ban értendők. A megtápláláshoz négyszög jelet 

adjunk rá. 

Egy gyári kapcsolás, a Johannus 220-as szűrői 

 Most pedig nézzük meg, hogyan is oldotta meg a kérdést Európa egyik 

vezető hangszergyára, a holland Johannus cég. Az Opus 220-as egy jól 

használható orgona, barokk diszpozícióval, de a kombinációk vezérlése inkább 

romantikus jellegzetességeket hordoz. A piszton gombokat akár a crescendo-

hengerrel is lehetne helyettesíteni. Mert lehetséges a regisztereket hang-

erősség szerint is bekapcsolni. A hangerősséget a szűrő utáni trimmer 

potenciométerrel lehet beállítani. Négyszög és lépcsőfeszültség kerül a 

bemenetekre, egyszerű RC és LC körök alakítják ki a kívánt hangszínt. Egy szűrő 

egy teljes regisztert képvisel, mind az 5 oktáv átmegy rajta. Diódás ÉS kapu 

által kerülnek kiválasztásra. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 



Térakusztikai áramkörök 
Az elektronikus orgonák tartalmaznak olyan áramköröket is, melyek 

feladata a tér kiszélesítése. Ezt a célt szolgálja a zengető, a kórus, a flanger, az 

echo. Ezek között a zengető a legkorábbi ilyen szerkezet, melyet már a 

Hammond orgonában is alkalmaztak 1936-tól. A legelső a rugós zengető volt, 

ennek a működési elve az, hogy van egy mágneses tekercs, olyan, mint a 

hangszóró, de nem membránt, hanem egy megfeszített rugót cibál. A rugó másik 

vége egy hasonló rendszert mozgat, de ez a mikrofonnak felel meg. 

 

Az Eminent Omegan orgona rugós zengetője. 

A zengő rugót kb 0.5-1 W teljesítménnyel kell meghajtani, ehhez egy megfele-

lően beállított műveleti erősítő is megfelel. Fontos, hogy kellőképpen vezéreljük 

ki a zengőegységet, mert a rugó jelentős energiát emészt fel. De vigyázzunk 

arra, hogy ne vezéreljük túl, mert a torzítás megjelenik a hangképben! Csak 

stúdióban használták a lemezes zengetőt, melyben a kifeszített rugók helyett 

lemezeket hoznak rezgésbe az elektromágnesek. Ez nagyon kényes és nagy 

méretű készülék, így orgonában nem nyert alkalmazást soha sem. Ám a rugós 

berendezések egészen a ’70-es évekig voltak használatban. Egyszerűségük és 

viszonylagos igénytelenségük, ki méretük tette ezeket vonzóvá. Azonban a ’80-

as évek közepétől megjelentek a digitális zengető egységek, melyek a visszhang 

(echo), a késleltető (delay) szerepét is át tudják venni, egy jó effektprocesszor 

minden paramétere könnyen programozható. Természetesen az orgonában is 

megjelent az ilyen áramkör, egy A/D átalakító, a processzor egy RAM memó-

riával, és egy D/A átalakító kérdése az egész. Külön erre a célra kínálnak IC-

ket a félvezetőgyárak. 



 

Hammond 4FB2A1A zengőegység. 

 A másik igen elterjedt effekt a kórus (chorus), ez a Hammond orgonában 

a scanneres, késleltető művonalas vibrato egység hangját vastagítja meg egy 

visszacsatoló ággal, a fázismodulált jelhez a közvetlen jelet is hozzákeveri, így 

az énekkar, vagy hangszercsoport hangjához hasonlóan az orgona hangja is 

kórusszerűen szól, a többszólamúság illúzióját keltve (ez a „többszólamúság” 

nem keverendő össze a polifónia fogalmával). Elektronikus eszközökkel is elő 

lehet idézni, de akár elektromechanikus elven is. A Wurlitzer cég kisebb orgo-

náiban forgótranszformátort használt, ez egy olyan kimenő trafó, aminek a 

tekercsei el tudnak fordulni egymáshoz képest, ezáltal változtatva a tekercsek 

egymáshoz való viszonyát, a fluxust, a csatolást. A forgó trafós kivitel ötlete a 

radar és lokátor berendezésekből származott át az orgonákba, ahogyan a 

késleltető művonal is. 

 A kórus működési elve az, hogy egyetlen hangforrás hangját 

megsokszorozza azáltal, hogy a jelet kis mértékben, 3-30ms közötti idővel 

késlelteti, majd ezt a késleltetett jelet keveri hozzá az eredeti jelhez. Így olyan, 

mint ha több hangforrás szólna a térben. Ezeket a hangforrásokat akár szét is 

lehet osztani a sztereó térben. Sok orgonatípus, például a Yamahák vagy a 

Lowrey-k is több késleltető egységet használnak, ezek a jól bevált vödörlánc 

tárolók (Bucket Brigade Device, BBD). A BBD egységeket külön órajelgenerátor 

látja el a működéshez szükséges ütemjellel, amit még külön modulál egy kis 

frekvenciájú oszcillátor. Több BBD tökéletesebb kórushatást eredményez, 

jobban megoldható a térbeliség kérdése is, ha a késleltető kimenetét nem egy 

pontra kötjük, hanem szétosztjuk a két csatorna között (lásd Moog Opus3). 



 

A Hammond XB2-es digitális zengetője. 



 

A Wurlitzer 4140-esben forgótrafós a kórus. 

 Érdemes azonban egy pillantást vetni a Philips Philicorda GM762-es 

orgonájának kórusmodulátorának kapcsolási rajzára is. Látunk itt is késleltetőt, 

de a térhatást nem ezzel érik el igazán, hanem egy szellemes megoldással. Egy 

TCA730-as IC, amit amúgy hifi erősítők hangerő és balansz-szabályzójához 

fejlesztettek ki, látja el ezt a feladatot. A hangerőszabályzó rész értelemszerűen 

a hangerőpedállal van vezérelve, ez az expresszió pedál. A balansz- szabályzó 

rész bemeneteire érkezik a késleltetett jel, a szabályzó bemenetre nem egyen-

feszültség kerül, hanem egy alacsony frekvenciájú szinusz jel végzi el a 

modulációt. A késleltető egy TDA1022-es BDD, amit egy két tranzisztorból álló 

astabil multivibrátor lát el kétfázisú, ellenütemű négyszögjellel. Ez az órajel 

generátor. Ezt modulálja kis frekvenciájú, alacsony sebességű szinusz jellel egy 

8038BC jelű, többnyire műszerekben, szignálgenerátorokban használt IC. A 

moduláló jel sebessége is szabályozható két fokozatban, ez a jel fogja a balansz-

szabályzót is ide-oda lökdösni a sztereó térben. Ezáltal keltve egy hullámzó 

teret a jobb és a bal csatorna között, szimulálva a Leslie hatást. Sok hasonló 

áramkört más orgonákban is használnak, működési elvük hasonló, csak a 

felhasznált áramkörök mások csupán. 

 

 



 



A Yamaha a késleltető művonal integrált áramkörös változatát is megvalósította 

a Mitsubishi által gyártott IC-kkel. 

 

A Yamaha C200-as kórusmodulátora. 

 A Johannus Opus 220-asban is BBD-láncot látunk, de már eleve kétcsa-

tornás kivitelben. Külön van választva a magas és a mély hangok csatornája, de 

még keresztbe is dolgoznak, egymás csatornájába is bele „dúdolnak”, az első 

fokozatnál. 

 

 



 

 

 

 



 A következő áramkör nem a teret manipulálja, hanem az egyik 

legjellemzőbb effekt, amit elektromos hangszerekhez használnak. Ez a torzító. 

 

Az ábrán látható kapcsolás egy overdrive típusú torzító, kombinálva vágó 

diódákkal. A bemenő műveleti erősítő erősítési tényezőjét a drive jelű 

potméterrel lehet beállítani, a visszacsatolás változtatásával. Alapszinten 10x-

es az erősítés, feltekerve 500x-os lesz. A megnövekedett feszültséget az 

antiparalell diódapárok vágják, a jelalak elkezd négyszögesedni. A második 

fokozat egy illesztő erősítő. A kettő között a hangszínszabályzó van, és a clip 

mode kapcsoló, ami soft állásban egy jazzes, inkább a túlhajtott Leslie láda 

hangjához hasonló. Hard állásban viszont teljesen a rockos torzítás áll elő, a 

diódák 0,7V körül fogják vágni a jel csúcsát. A *-ggal jelölt kondenzátor a 

hangszínt befolyásolja, értéke ízlés szerint határozható meg. A „clip mode” 

kapcsolót külön regiszter kapcsolóként szereljük be, a vibrato, tremolo és Leslie 

kapcsolók mellé. A soft legyen a „jazz”, a hard pedig a „rock” pozíció. Sztere-

óban duplázni kell az áramkört. 



Tápegységek 
 Az elektronikus orgonák tápellátása igen összetett feladat, mert sokféle 

áramkört kell villamos energiával ellátni. A különféle áramkörök több feszültség-

szintet is igényelnek. Ezenfelül a digitális orgonák digitális és analóg részei még 

külön tápkörön is vannak, a közös negatív pontok is csak egy helyen vannak 

közösítve a minél kevesebb zavarás végett, amit a digitális rész termel a gyors 

impulzus üzem miatt. Ám a tisztán analóg rendszerű hangszereknél is stabilizálni 

kell legalább az oszcillátor blokk áramellátását, mert a feszültségingadozás 

kihatással van az oszcillátor frekvenciájára. Ezért van egy orgona 

transzformátorán több szekunder tekercs, külön táprésszel a főbb modulok 

számára. A végerősítők mindig külön táprészt kapnak, mert nagy áramot vesznek 

fel a több áramkörhöz képest, nagyobb feszültség is kell egy végfok táplálásá-

hoz. Esetleg még külön olvadóbiztosítók is szolgálják a védelmet, olykor még a 

hangszóró elé is be van kötve egy Wickman-betét. A korszerű orgonák 

tápegységében is nagy számban alkalmaznak integrált áramköröket, melyek nem 

csak a kimeneti feszültséget stabilizálják, de a túláramvédelmet, egy 

áramkorlátozó funkciót is ellátnak.  

 

 

A Hohner Artist tápegysége. 



 Egy jó orgona trafója alkalmassá teszi a hangszert országtól és kontinens-

től függetlenül, az adott ország villamos energia rendszerének figyelembe 

vételével, a több feszültségű működést. A trafó vasteste általában megengedi az 

50-60Hz-es üzemet, a primer tekercselés több helyen meg van csapolva, így 

egy megfelelő átkapcsolóval elintézhető az átállás. Ha magunk tekercselünk 

transzformátort, akkor vegyük figyelembe, hogy az a vezeték keresztmetszet, 

ami a 220-240V-os tartományban elegendő, a 100-130V-os sávban kevés, 

számoljunk itt dupla vastag keresztmetszettel. Ugyan ahhoz a teljesítményhez 

fele feszültségnél kétszeres áram tartozik. 

 

Feszültségátkapcsoló a Yamaha C200-ason. 

A primer tekercset gyakran több független részre osztják, ezek egymással 

sorosan vagy párhuzamosan is kapcsolhatók, csak egy megfelelő átkapcsoló 

kell, sokszor egy dugaszolható egységet használnak erre a célra, ami 

megteremti a szükséges összeköttetést az egyes tekercsek között. 

 



 

A Johannus Opus 220-as tápegysége nem bonyolult szerkezet. 



A tápegység részét képezi gyakran a beépített Leslie-rendszer motorvezérlő 

áramköre is, mely a dobot meghajtó motor fordulatszámát vezérli, többnyire két 

lépcsőben, de olykor akár folyamatosan is. Az egyszerűbb megoldásokban egy-

egy triac kapcsolja a motorokat, a lassú vagy a gyors fordulatnak megfelelően, 

a Yamaha cég külön szabályzó áramkörével csupán egy motort alkalmaz erre a 

célra. 

 

 

Egyszerű relés átkapcsolás a Hammond R100-asban. 

A kétmotoros felépítésnél a két motor pólusszáma eltérő, így más 

fordulatszámmal forognak. Sokszor közös tengelyre vannak szerelve, így 

kevesebb helyet foglal el az áttétel, amire amúgy is szükség van, mert a 

szükséges 5-7Hz frekvencia eléréséhez le kell lassítani a dobot, csökkenteni 

kell a fordulatszámot. A motorok között egy relé is elegendő az átkapcsolásra, 

de elterjedt volt, hogy egy-egy triac kapcsolta a motorokat, a gate körben csak 

egy feszültségugrás kellet a bekapcsoláshoz. Az egymotoros kapcsolásban egy 

segédfázisú aszinkronmotort szabályoz egy tacho-generátorral vezérelt 

integrált áramkörös szabályzó. 

 

 

 



 

 

 



Dobgépek 
 Sok bárban, kisebb étteremben, kávéházban sokszor olyan kicsi a hely, 

hogy a zongorista egyedül játszik, dobos nélkül. Már a ’20-as évektől léteztek 

nagy mechanikus dobgépek, melyek képesek voltak folyamatos kíséretet 

biztosítani a zene alá. Akár több féle ritmusképletet is tudtak adni, egy tárcsa, 

vagy egy henger bütykei által vezérelve a különféle dobokat és cintányérokat. 

Ez a mechanikus vezérlés működtette a Wurlitzer-féle Sideman-t is, amiben 

elektroncsöves oszcillátorok generálták a dobok hangját, de mechanikus prog-

ramhenger által vezérelve. A dobprogramokat a latin és a standard ritmusok 

után kotta alapján állítják össze, e tempót a motor fordulatszáma szabja meg. 

 A következő lépcsőfok a félvezetős dobgép számlánca. Ez nem túl 

bonyolult, egy oszcillátor vezérel egy flip-flpokoból álló láncot, amely bináris 

osztó. A különféle ritmusokhoz (pl. keringő, szamba, rock, induló, stb.) a hang-

generátorokat sorrendben kell vezérelni. Egy diódás mátrix küldi az ütemjeleket 

a hangforrásokhoz. 

 

A Roland TR33-as számlánca. 



 

Ilyen egy dobgép programtáblája. 

 



A számláló általában 16, 24 vagy 32 ciklust számlál, ebbe kell beleférnie az adott 

ritmusnak. A tánczenei ritmusok 2/4, 3/4, 4/4 és 6/8 üteműek, csak egyes jazz 

ritmusok 5/4-esek. A ciklus végeztével reseteli önmagát, és elölről indul a 

számlálás. A hangot adó áramkörök többnyire egyszerű tranzisztoros fázistolós, 

vagy kettős T-tagos oszcillátorok, amelyek egy vezérlő impulzus hatására 

adnak csökkenő amplitúdójú jeleket, más és más hangmagasságban. A dobot is 

hangolják! A cintányérokhoz és a pergődobhoz még fehérzajt is adnak. 

 

A Yamaha C200-as dobhanggenerátorai. 



 

A TR33 diódamátrixa. 

 



A szokásos ütőhangszerek képezik a dobfelszerelést, lábdob, pergődob, bongó, 

tamtam, fakocka, rumbatök, cintányérok, kolomp. 

 

A TR33-as generátormodulja hagyományos felépítésű. 

A Roland dobgépet tanulmányozva jól látszik az elv, amit a hangszergyárak al-

kalmaztak a különféle szerkezeteik létrehozásánál. Ez ugyan diszkrét elemekből 

áll, de így jobban meg lehet figyelni a működését, felépítését. Gyakran készítik 



el integrált áramkörként az ütemadó részt, de néha a generátor részt is. A 

modern dobgépek digitális áramkörökből állnak, és hangmintákat játszanak le. 

 

A Philichorda GM762 dobgép ütemadója S8890-es IC-vel. 

 

 

 



Az integrált áramkörös ütemadó tartalmazza az órajelgenerátort, a 

számlálóláncot, és magát a programtáblát, ami gyakran egy ROM-ként valósul 

meg, ebből olvassuk ki a ritmustáblát, megfelelően megcímezve, mint egy prog-

ramot. A kimeneten impulzusok jelennek meg, 8-10 hangszert, dobot, cint 

vezérelve. Az egyszerűbbek is 8-12 ritmust tartalmaznak, a főbb latin és 

standard táncoknak megfelelően. 

 

Az SGS-Thomson az M254-est kétféle kivitelben készítette el, az áramkörök 8 

ritmusosak, de különfélék. A B1AM verzió együtt képes működni az M108-as 

áramkörrel, annak szolgáltat jeleket a basszusvezérléshez. A B1AD pedig az 

M251-essel, ami egy komplett kísérő automatika, ami egy lenyomott 

billentyűhöz is hozzárendel egy akkordot, mollban vagy dúrban. A lenti, nem túl 

jó ábrán meg is szemlélhetjük egy tipikus dob ütem-jeladó felépítését. 

Áramkörünk külső forrásból veszi az órajelet, 8 kapcsoló valamelyikével 

választhatjuk ki a kívánt ritmust (keringő, polka, tangó, bossa nova, szamba, 

lassú rock, boogie vagy diszkó). A kimeneteken 7 hangszert vezérlünk (lábdob, 

tikfa, magas és mély bongó, pergődob, cintányér, tangóseprő), ezek jelét egyből 

egy erősítőre vezethetjük. Van még 3 kimenetünk (A, B, C) az M108-as IC ve-

zérléséhez, és egy reset bemenet a start-stop funkcióhoz. A Vgg a testre van 

kötve, a Vss értéke -14 és -18V közötti, a táp pozitív ágban testelt. De ha pozitív 

a tápkörünk, akkor fel kell cserélni a két láb polaritását, és az IC-hez kapcsolódó 

elemeket is így kell kötni. Az órajel 50%-os kitöltési tényezőjű, azaz 

szimmetrikus négyszögjel, maximum 100 kHz lehet. A dobgépet célszerű külön 

kártyán elhelyezni, külön tápegységről táplálni, de legalábbis az orgona 

trafójának külön tekercséről. 



 

Az M254-es jellemző felhasználása. 

A Thomson másik gyártmánya egy 16 lábú tok, amely több típusjelzéssel 

többféle ritmus összeállításokat tartalmazhat. A főbb vezérlő lábak azonosak, de 

más dobokat hajtanak meg. A ritmusválasztásra csak 4 bemenet van, de BCD 

kőd szerint 15 féle ritmust lehet kiválasztani. 

 

 



A következő igazságtáblázat szerint alakul az adatbevitel. 

ritmus száma input 8 input 4 input 2  input 1 

1 H H H L 

2 H H L H 

3 H H L L 

4 H L H H 

5 H L H L 

6 H L L H 

7 H L L L 

8 L H H H 

9 L H H L 

10 L H L H 

11 L H L L 

12 L L H H 

13 L L H L 

14 L L L H 

15 L L L L 

tiltott H H H H 

 

ritmus száma M252 B1 AA M252 B1 AB M256 B1 AG F257 A 

1 Waltz Rumba Samba Samba 

2 Jazz Waltz Swing Cha-Cha Bossa Nova 

3 Tango Waltz Beguine Beguine 

4 March Samba Rumba Rumba 

5 Swing Blues Afro Afro 

6 Fox Trot Mambo Slow Rock Rock 1 

7 Slow Rock Tango Shake Rock 2 

8 Rock Bossa Nova Rock Disco 

9 Shuffle Beguine Swing Swing 

10 Mambo Rock Fox Trot Dixie 

11 Beguine Polka Jazz Waltz Slow Rock 

12 Cha-Cha Cha-Cha Bossa Nova March 

13 Bajon Dixie March Tango 

14 Samba Soul Tango Jazz Waltz 

15 Bossa Nova March Waltz Waltz 

 

Ez a négy variáció van elterjedve, ezeket találjuk például a Farfisa orgonákban 

is, mondjuk a Model 5200RSE típusúban. 

 

 



 

Az áramkör két vezérlő IC-t tartalmaz, ezek az F257 A és B jelzésűek, az egyik 

a tényleges ritmus ROM, a másik a kísérő automata számára szolgáltat 

vezérlőjeleket. A kapcsolásban +12V a tápfeszültség, ennek megfelelő a 

kialakítás. Bármelyik másik IC-ket is használjuk, így kössük be. A legfőbb 

különbség az, hogy a kimenetek kiosztása eltérő, más-más dobfajtát hajt meg a 

tok adott lába, a különbségeket egy másik táblázatban láthatjuk. A GEM H3000-

esben is ilyen megoldású a dobgép, de az M252 B1 AB tokot használja. A Vss 

értéke -5V, a Vcc +10-12V. 

 



 



kimenet M252 B1 AA M252 B1 AB M256 B1 AG F257 A 

output 1 lábdob lábdob cintányér rövid cin 

output 2 pergődob kolomp pergődob hosszú cin 

output 3 kis bongó kis bongó bongó lábdob 

output 4 nagy bongó nagy bongó fakocka kis bongó 

output 5 rumbatök pergődob ? pergődob 

output 6 rövid cin cintányér lábdob fakocka 

output 7 hosszú cin tikfa rumbatök tikfa 

output 8 konga konga basszus vez. basszus vez. 

 

 A Roland TR77-ese alapján készültek a Hammond orgonák beépített dob-

gépei, kezdetben az eredeti japán konstrukció licenc utáni gyártása folyt, majd 

az integrált áramkörök szép lassan felváltották a diszkrét tranzisztoros kap-

csolást. A Hammond Auto Vari-64 az AMI C9389-es IC köré épül, néhány TTL 

kapu és flip-flop végzi a variációk léptetését. A 16 alapritmust (waltz, 6/8 march, 

march polka, western, ballad, dixie, jazz, blues rock, hard rock, liverpool, 

samba, bossa nova, cha-cha, beguine, tango, afro) négy féle módon lehet 

variálni, ez adja ki a 64 féle lehetőséget. A hangkeltő egységek tranzisztorosak, 

két külön modulon van az egész. Van néhány extra csatlakozó is vezérlési 

feladatokhoz. A Hammond Elegante orgonában a C10507-es IC végzi ezt a 

feladatot, kiegészítve egy hangszintetizáló és egy vezérlő IC-vel is. Az afro és 

a beguine ritmus helyett rumba és disco szerepel rajta. 

 Ha megnézzük a rajzot, akkor feltűnik, hogy külön van az óragenerátor, 

egy PUT, egy speciális tirisztorféle alkotja benne az aktív elemet. A tempó egy 

potméterrel szabályozható. Van még néhány bistabil multivibrátor a start-stop 

és az ismétlés vezérlésére, minden mást az IC végez. A tápkártyán van a variáció 

vezérlőáramköre 7474-es flip-flopokkal. Az IC 10 hangszert tud vezérelni, 

minden igényt kielégít, ami ebben a kategóriában elérhető. Az Elegante-ban egy 

külön IC, a C11711-es csinálja ezt. A C9389 és a C10507 egymással kompati-

bilisek, fel lehet azokat egymással cserélni. A vezérlő kimenetek az orgona 

egyéb áramköreihez futnak, leginkább a kíséretet és az arpeggiót manipulálják. 

A kis dobgép külön dobozban foglal helyet, eredetileg a Roland TR77 is ilyen 

külső egység volt. Csak a legszükségesebb kezelőszervek vannak rajta, semmi 

sallang. A Hammond H300, E300, R100, T500, Concorde, Elegante, Commodo-

re, Aurora, modellekbe már be van építve. A 346-os és a 350-es dobgépe már 

egész élethű dobhangokat produkál, FM szintézissel dolgozik, mint a ’80-as 

évek MIDI-szintetizátorai. Amúgy ezek voltak a Hammond utolsó analóg 

orgonái, ekkor jelent meg a 820-as templomi orgona, ami már digitális 

áramkörökre épült. 

 



 



 



Kísérő automata 
 Az otthoni és a színházi orgonák egyik ismert szolgáltatása, hogy az alsó 

manuálon egy billentyűt lenyomva egy egész akkord szólal meg. Ez a Magic 

Chord, vagy hasonló elnevezésű szolgáltatás. Ez is a játszósegítők közé tartozik, 

olyan automatika, ami lehetővé teszi, hogy az orgonista bal keze ne legyen 

túlzottan lefoglalva. A szerkezet a memory gomb lenyomása mellett megjegyzi 

a lejátszott hangokat, a start gombbal pedig folyamatosan ismétli a dallamot. A 

minor/major kapcsoló a moll és dúr hangnemek közti váltást szolgálja, a seventh 

pedig a szeptim hozzáadását teszi lehetővé. A kísérő automata általában egy IC 

köré épül fel, 1-2 oktávnyi saját billentyű kontaktusai vannak, melyek a 

kíséretre használt manuál alsó billentyűszakaszával vannak mechanikus függés-

ben. Az áramkör elláthatja sok esetben az arpeggio funkciót, az akkordok 

felbontását, hangjainak elóre vagy hátrafelé való egymás utáni megszólaltatását. 

Néhány saját regiszterszűrőt, külön saját kimenetet használ, többnyire 8’-as és 

4’-as magasságban, 1-2 hangszínváltozattal. 

 

A General Instruments gyártmányú AY-5-1317A ilyen módon vezérelhető. 

A fenti ábrán az AY-5-1317A típusú áramkör egy jellemző alapkapcsolása 

látható. Ez a kis áramkör rengeteg orgonatípusba van beépítve, mindössze 

néhány kiegészítő alkatrészt igényel. Van 12 bemenete, ahova az osztóláncról 



kell beadni a skála hangjait, a többit elvégzi a belső számlálóival, osztóival. Ez a 

megoldás egyszerűbb változatban a Farfisa Bravo-ban is megvan. 

 

A W. B. 1, 2, 3 kimenetek a dobgépet vezérlik (F542), az OUT WB a hangfrek-

venciás kimenet, ide kell valamilyen szűrő áramkört iktatni, hogy a kimenő 

négyszögjelből valami elfogadható hangszín legyen. A KBD, az EASYCHORD és 

a MEMORY pontok közé kerülnek a kapcsolók, valamint a földpotenciálra. 

 



Az általában megfigyelhető az ilyen áramköröknél, hogy adnak vezérlő jeleket a 

dobgép IC számára is, például egy boogie ritmusnál sétáló basszushoz. El lehet 

készíteni a kísérő automatikát a pedálhoz is, ez jó, mert egyszerre maximun úgy 

is csak két pedált tud az orgonista lenyomni, így a monofon játékot polifonná 

lehet tenni, egy pedál már egy egész hangzatot vezérel egy hang helyett. 

 

Az SGS-Thomson gyártmányú M251 bekötése. 

A Thomson cég az M sorozatú IC-i között hozta piacra az M151 és M251 

típusszámú integrált áramköröket, melyek hasonlóan működnek a General Inst-

ruments vállalat gyártmányához. Együtt tud működni az M252-256, és F257 

típusú dobgép áramkörökkel, tartalmazza a moll és dúr akkordok előállításához 

szükséges kapukat. Csak a skála 12 félhangja kell neki a felső oktávban, és 

néhány vezérlő jel. Viszont több kimenete is van, a basszus mellett az arpeggio 

és az akkordok is külön erősíthetők, szűrhetők. A billentyűzés mátrix rendszerű, 

a T és F jelzésű számozott kivezetések közé kell kapcsolni a billentyűket. 

 A Lowrey gyártmányú orgonákban az EA5071-es, vagy annak helyet-

tesítője, az MM58108-as került alkalmazásra. Az alaphang mellett a 3-ik, 5-ik 

és 7-ik harmonikusok is külön-külön kimenetre kerülnek, egy RC hálózattal 

alakítható a hangszín, és keverhető az arány. A közölt kapcsolás az E100 

Carnival orgonában lett megvalósítva. 

 

 



 

A Lowrey Carnival kísérő automatikája. 



Az orgonák hangerősítői 
 Az elektronikus orgonákhoz készített végerősítők általában olyanok, mint 

az átlagos hifi végfokok, de jellemző rájuk az, hogy nagy teljesítményűek. A 

hangszererősítők általában mind nagy teljesítményűek, de a DIN45500-as 

normát, azaz a hifi-szabványt nem teljesítenék. Egy nagy gitárerősítőnél nem az 

a cél, hogy tökéletes hűséggel adja vissza a műsort, hanem hogy viszonylag 

nagy hangerőt biztosítson. A régebbi modellek nem is viszik át a teljes 20Hz-

20KHz sávot, általában csak 40Hz és 15KHz között, és a torzításuk is 8-10% 

körül van. A hifi norma maximum 1% teljes harmonikus torzítást enged meg, de 

ennek ára van, nem lehet a végfokokat teljesen kihajtani, így az adott teljesít-

mény, mondjuk 20W eléréséhez a végfokot legalább 30W-osra kell méretezni, 

de csak akkora tápfeszültséget kap, amivel 20W-ig lehet kivezérelni. A 

teljesítménynek két adata van, az egyik a névleges, ami ténylegesen meghajtja 

a hangszórót. A teljesítményt a maximális vezérlő jelszint esetén a hangszóróra 

jutó feszültség, és a rajta átfolyó áram szorzata képezi. A bemérést konstans, 

1KHz-es szinuszos jellel végzik, ehhez viszonyítanak. A másik a zenei 

teljesítmény, ami több mint a névleges, de nem állandó. Ezért kell a végfokot 

túlméretezni, hogy egy erőteljes fortissimónál, mikor a Tannhäuser-ben a tubák 

és a kürtök megszólalnak, vagy mikor Ian Gillan a Child in Time magas hangjait 

énekli, akkor is bírja az erősítő szusszal, ne fulladjon le, mert tud elég áramot a 

tápegységből felvenni. 

 A másik adat a sávszélesség, aminek megint két formáját ismerjük. Az 

egyik a normál, a másik a teljesítmény sávszélesség. A sáv széleit -3dB-es 

szinthez mérik, ennyit esik a sáv szélein a jelszint, ami ezek között van az a 

sávszélesség. A normál adat a közepes kivezéreltséghez rendelik, a teljesítmény 

sávszélesség pedig a maximális teljesítményhez tartozik. Ez utóbbi mindig 

kisebb, mint a rendes. Ha egy erősítő szobahangerőn 20Hz-től 22 KHz-ig visz 

át, teljes hangerőn már csak kb. 35Hz és 16KHz között. Ez a konstrukció és a 

felhasznált alkatrészek függvénye. 

 Fontos paraméter még a jel/zaj viszony, vagy más néven a dinamika-

tartomány. Ez a hangos és halk részek közötti különbséggel írható le, de ha túl 

zajos az erősítő, akkor a piano, pianissimo részletek, mondjuk Tosca imájának 

vonós részei, vagy éppen Marián Varga orgonaintrója az Amata Nobis Quantum 

Amabitur Nulla elején alig emelkednének ki a zajból, így a zene élvezhetetlenné 

válik. A magas zajszintet a rossz minőségű félvezetők okozzák, de akár az 

ellenállások némelyike is termelheti. A dinamika mértéke dB-ben van megadva, 

legalább 80dB szükséges a hifi zenehallgatáshoz. 

 



 A torzítás a következő paraméter, ez az eredeti jelalaktól való eltérés 

mértéke. A harmonikus torzítás (THD) abból ered, hogy az erősítő olyan harmo-

niusokat is hozzá ad a jelhez, amit az nem is tartalmazott. Van még fázistorzítás, 

amit a jel fázisból való kieséseként mérhetünk, és van modulációs torzítás, 

amikor a hang nem tiszta, mert valamilyen kismértékű modulációt elszenved, 

mondjuk egy kitartott zongorahang vagy cintányér hangja „grízes”, „kásás”, 

mert valami, amit szintén az erősítő művel, kis mértékben, adott frekvenciával 

beleszól a hangképbe. 

 

Hohner Orgaphon erősítő végfokja, orgonához. 

 Az orgonákhoz olyan erősítő kell, ami többé-kevésbé eléri, vagy legalább 

megközelíti a hifi hangképet, elég nagy teljesítményű, és van elég tartaléka is a 

váratlan helyzetekre. A régi időkben meglehetősen egyszerű, a jól bevált AB 

osztályú ellenütemű végerősítőket használták, esetleg PPP kapcsolásban, vagy 

ultra-lineár kapcsolásban. Ezek általában egy kettős trióda által meghajtott két 

végpentódát vagy sugártetródát tartalmaznak, 15-100 közötti teljesítmény 

tartományban. Ha nagyobb teljesítmény kellett, akkor gyakran több végcsövet 

járattak párhuzamosan. A torzítás 5-10% között alakult, a kimenőtrafó minősége 

döntötte el a legmagasabb frekvencia értékét. A visszacsatolás az erősítés 

értékét adja meg, ezzel is korlátozva a torzítást. A gyári erősítők többnyire 

elérték a kedvező paramétereket, a gitárerősítők nem annyira teljesítettek jól. 

Vessünk össze egy Marshallt egy Hammond HR40-essel, ugyanarról az orgo-

náról hajtva. Érezhető a különbség. 

 



 

A Hammond HR40-es hangláda kapcsolási rajza 

 



A félvezetős korszakban a tranzisztoros erősítők voltak az elsők, kezdetben 

ötvözött germánium, majd szilícium planár tranzisztorokkal. Jellemzően AB 

osztályban, ellenütemű beállításban dolgoznak, védettek túláram ellen. 

 

A Viscount Domus 70-es végerősítőinek egyike. 

A bipoláris tranzisztorokat ma már inkább FET-ekkel helyettesítik, nagyobb 

terhelhetőségűek, feszültségvezérelt eszközök. A tranzisztoros erősítők több-

nyire egy differenciál erősítővel kezdődnek, ez az első fokozatuk. A nem inver-

táló bemenetre kerül a jel, az invertálóra pedig a visszacsatolás kerül. A bemenő 

tranzisztor egy fázisfordítón keresztül hajtja meg a végtranzisztorokat, a 

munkapont stabilitásáról áramgenerátorok gondoskodnak. Egy orgonába álta-

lában 35-50W-os végfok modulokat építenek, ezek teljesen olyanok, mint egy 

átlagos hifi erősítő végfok modulja. A Leslie-ládák és hangszekrények erősítői 

viszont olyanok, mint a nagy zenekari rendszerek erősítői, monoblokkonként, 

külön paneleken vannak szerelve, esetleg cserélhető, rack rendszerű a kiala-

kításuk. Tartalmazniuk kell túláram és zárlatvédelmet, és hőmegfutás ellen is 

védve kell, hogy legyenek. Bolondbiztos és strapabíró, könnyen hozzáférhető. 

Ha koncertteremben vagy templomban fixen telepített orgonánk van, akkor 

megoldhatjuk a távvezérlést úgy, hogy az orgona bekapcsolásával a karzaton 

lévő hangszekrény egy beépített mágneskapcsolóval kerüljön üzembe. A 

hangszekrény könnyen hozzáférhető részén legyenek a végfokok és a tápegy-

ség, könnyen lehessen azokat cserélni. Célszerű a basszust egy külön 

csatornával erősíteni, egy aktív hangváltóval leválasztva a mély hangokat. 



 

A fenti képen egy lengyel amatőr végfok van. A közölt tápfeszültség adatokkal 

4Ω terhelés mellett 200W névleges teljesítményt nyújt, ha a bemenő jel 

feszültsége 830 mVpp. Ha 8Ω-mal terheljük, akkor 150W a névleges teljesít-

ménye. Torzítása 0,1%, 10Hz és 30KHz között -1dB pontok között visz át. 

Vagy ha lehetőségünk és pénztárcánk engedi, akkor építsünk be gyári 

végerősítő blokkokat, választhatjuk a QUAD gyár 606-os egységeit. Ez egy jól 

sikerült konstrukció, jobb, mint a 405-ös volt. 128W-ot ad le 8Ω-on, a torzítása 

mindössze 0,004%, dinamikatartománya 98dB, 8Hz-37KHz közti sávot visz át. 

A bemeneti érzékenység 480mV. Még az árát is jól tartja, 2017-es árfolyamon 

is 230 ezer forint körül kínálják használtan. Igen jól használható, mint orgona 

végfok, stúdióigényeket is ki tudna elégíteni. Érdekessége, hogy lengő-

visszacsatolásos, a kimeneten egy híd van, melynek két sarkára kerül a 

meghajtó jel. A merőleges, két szemben lévő sarkokról vesszük le a kimeneti 

jelet és a visszacsatoló jelet. Ezzel a módszerrel lehet a torzítást és a zajszintet 

is kis értéken tartani. A mozgó visszacsatolás hátránya, hogy frekvenciafüggő, 

van egy rezonanciapont, ami a sáv egy részén jobban hat. Ilyen erősítőket 

általában szélessávú hangszórókkal használnak, mert a Thiele-Schall para-

méterek, és a hangszóróra jellemző egyéb adatok hatással vannak a 

visszacsatolásra. Ez egy mozgó rendszer. A QUAD szerencsére ennyire nem 

kényes, jól megfér a többutas hangsugárzókkal is. 

 

 



 



 A következő korszakot az integrált áramkörök megjelenése hozta el az 

orgona gyártásba. Ma már meglehetősen kevés pénzért viszonylag nagy 

teljesítményű végfok IC-ket lehet kapni. Ezekkel komplett rendszereket kis 

helyen is el tudunk helyezni, akár egy panelen is. Ám fontos a jó hűtés, a 

megfelelő méretű hűtőtönk alkalmazása, akár ventillátoros kényszerhűtéssel is 

kiegészítve. Gondoljunk arra, hogy 2 órás koncerten fog szólni az orgona, nem 

lenne jó, ha mondjuk, pont az A kőfalak leomlanak szólója közben mondaná be 

az unalmast az erősítő! 

 

 

A TDA7294-essel egy 100W-os végfokot lehet felépíteni, igen jó minőségben. 

Szimmetrikus táplálást igényel, + és -38V-ot, 8Ω-nál adja le a névleges 

teljesítményt. Lehet a készenlétet is vezérelni, valamint a némítást. Az SGS 

Thomson gyártotta régebben a TDA7249-est, ez az 50W-os kistestvér. Szintén 

integrált áramkörös a Johannus Opus 220-as végfokja, egy sztereo egység viszi 

a magas és a mély csatornát. Az Si 1125HD az Orion kis hifi tornyából lehet 

ismerős. 

 

 



 



 

 

 



Hangsugárzók orgonákhoz 

Hangszórók 

 A hangszórók felépítésével, működési elvével nem kívánok foglalkozni, ez 

minden akusztikával és elektronikával, hifivel és zenével foglalkozó számára 

ismert. De néhány dolgot itt is ki kell emelni. Az általános célú hangszórók, 

amiket mondjuk egy hifi hangsugárzóban, rádiókészülékben, valamilyen 

kommersz berendezésben használnak, egészen más követelményeknek kell 

megfelelniük, mint azoknak, amiket egy zenekari hangrendszer nagy 

hangládáiban. Egy hifi hangdoboztól elvárjuk, hogy a lehető legnagyobb 

sávszélességgel, a legkisebb torzítással, a legjobb hatásfokkal, a legkisebb 

egyenetlenségekkel, tehát magas hanghűséggel adják vissza a rajtuk keresztül 

lejátszott zenei programot. A zenekari hangládáknál a nagy teljesítmény a 

lényeg, a nagy terhelhetőség, az sem baj, ha egy kicsit torz és színez is itt-ott 

a sávban. A magas hangszórók, amik a hifi technikában elterjedtek, itt amúgy 

sem felelnének meg, mert nem tudják azt a forszírozott igénybevételt teljesíteni, 

amit egy nyomókamrás tölcsér simán elbír. Sokféle megoldással álltak elő a 

gyárak, például a kevlár vagy az alumínium membrán, erős neodinium mágnesek, 

irányított tölcséres sugárzók. Az elektromos hangszerek erősítői és 

hangsugárzói is sokat fejlődtek az évtizedek folyamán. Kezdetben itt is 

szélessávú hangszórókat építettek be, de ezeknek az a hátrányuk, hogy csak 

egy viszonylag szűk sávban sugároznak jól, minél jobban el van ez húzva, annál 

inkább torzítások lépnek fel, főleg a sávok szélein. Nem lehet olyan hangszórót 

gyártani, ami minden sávban egyenletes hangnyomást, minden frekvencián 

egyenletes erősségű megszólalást biztosít. A hangnyomást a hangszórótól 1m 

távolságban mérik, 1W teljesítménnyel meghajtva. Tehát a szélessávú hangszó-

rónak lesznek kiemelései, és lesznek olyan részek az átviteli görbéjén, ahol 

nagyon esni fog a hangnyomás. Az elvárás egy egyenes vonal lenne, de ezt csak 

a kapacitív hangszórók tudják biztosítani. Ezek nagyon drágák, és nem is felel-

nek meg a hangosítás céljaira. Ezért maradnak a jó öreg dinamikus hangszórók, 

de a frekvenciasávot szét kell osztani legalább kétfelé. Így egy hangszóró a 

teljes átviteli sávnak csak egy részét sugározza, de a hangváltónak jónak kell 

lennie, mert a hangszórók a szomszédjuk sávjába is „beledúdolnak” egy kicsit. 

Ez az átlógás legyen minél kevesebb, de a keresztezési pontokon viszont a 

szintesés nem lehet túl nagy, mert akkor „kilyukad” a sáv. A hangváltóknak nagy 

a fázistorzításuk, ezért a megfelelő kapcsolástechnikájút kell kiválasztani. 

Megoldás lehet az aktív hangváltó, közvetlenül az előerősítő és a végfokok 

között. 



 

Jensen F15 II gerjesztett dinamikus hangszóró. Öreg darab a ’30-as évekből. 

 A zenekari erősítéstechnikában az egyszerű hangváltó megoldások 

terjedtek el, többnyire 12 dB/oktáv meredekségű szűrőket találunk, de nem 

ritka, hogy csupán egyetlen kondenzátor választja le a csipogót. A hangszerek 

erősítői, főleg a gitároké nagyon egyszerű felépítésű hangsugárzót hajtanak 

meg, általában 2-4 szélessávú hangszórót (lásd Marshall, Vox, Mesa Boogie), 

esetenként ez magassugárzókkal van kiegészítve (Monacor, Dynacord). Az első 

gitárerősítőkben elterjedt volt a Celestion cég valamely hangszóró típusa, 

például az Alnico Blue, mely 15W-os, 12 collos, 100Hz-6KHz sávszélességű. 

Ez a hangszóró több évtizeden át volt bevált típus, ma is keresett, gyártásban is 

van. Értelemszerűen többet kell belőle beépíteni, 4 darab már alkalmas egy 

45W-os erősítőhöz. 2-2 sorba, a párok párhuzamosan kötve, egy zárt dobozban. 

A zenekari dobozokat nem nagyon csillapítják, egy gitárládában ne nagyon 



keressünk Isolith, vagy más hangszigetelő anyagot, sokszor a doboz is csak 

sima bútorlap. 

 

A legendás Celestion Alnico Blue. 

Ami viszont jó egy gitárhoz, az egy orgonánál már édeskevés! Az orgona 

nagyobb hangterjedelmű, mert egy-egy regiszter, ha 5 oktávot is fog át, alap-

esetben is, 16’-tól 1’-ig az 9 oktávnyi sávszélesség. A DIN 45500 szabvány a 

20Hz-20KHz-es sávot határozza meg hangfrekvenciás sávként, de az igazán 

nagy orgonák már a 16,35Hz-et, a szubkontra C-t is megszólaltatják, tehát több 

kell, mint 10 oktáv. A síphatár 1/16’-ban van meghatározva, ennél rövidebb 

sípot nem készítenek, mert már 20KHz felett az emberek már nem hallanak 

(kutya, macska, denevér igen), az alaphangot még meg lehet hallani, de a 

felharmonikusok füllel már nem érzékelhetőek. De ha hiányoznának, valahogy a 

hangzás nem lenne olyan fényes. Nem a fül hallja, hanem az a bizonyos ezoteri-

kus „hatodik érzék”! A mixtúrák a sípos orgonákon repetálnak, azaz a skálán 

felfelé haladva mindig egy-egy oktávot visszaugranak, vagy a sorok száma 

csökken egyre (progressio harmonica). A jó orgona hangsugárzó szélessávú, 

többcsatornás, többféle hangszórót tartalmaz. Lehet sávonként, csatornánként, 

művenként szétválogatni a hangforrásokat, de lényeg az, hogy térbeli legyen az 

elhelyezés. A klasszikus orgonaművészek és a kántorok azért nem szertik az 

elektromos orgonát, mert nem térbeli a hangja (sokszor monó a hangszer, kevés 



a sztereo), egy pontból szól minden regiszter, nem tölti ki a teret, ványadt 

harmónium csak, ahelyett, hogy orgona lenne! 

 

Jensen V21 magassugárzó Leslie tölcsérrel szerelve. 

 A jó hangszóró tehát alapfeltétele a jó orgonahangzásnak. De milyet 

válasszunk? Lehetőleg olyat, ami a hifi hangszórók piacán elérhető, nagy 

teljesítményű, megfelelő paraméterekkel bír. Sok orgonának a játszóasztalába is 

vannak hangszórók építve, ide a szokásos hifi dobozok egységei is megfelelnek. 



Sok helyen hevernek még elfekvőben az Orion és BEAG, Videoton hang-

szórókból is, ezek meg is felelnek ide. 

 

BEAG HT101. Készült 4, 8, 16Ω-os kivitelben is. 20W, 2-20KHz, 100dB. 

 

BEAG HX401 40 centis mélynyomó, 40W, 8-16Ω, 20Hz-8KHz, 100dB. 

 



A BEAG hangszórók adatai 

Típus teljesítmény 

W 

sávszélesség 

Hz 

átmérő 

mm 

hangnyomás 

dB/1m 

impedancia 

Ω 

HX125 12,5 40-20K 125Ø 80 4/8 

HX301 20 30-7K 300Ø 97 4/8/16 

HX302 40 40-7K 300Ø 97 4/8/16 

HX401 40 20-8K 400Ø 100 4/8/16 

HX403 20 30-7K 300 Ø 97 4/8/16 

HX512/a 40 30-5K 400 Ø  4/8/16 

HT101 20 2K-20K 88x65 100 8/16 

HT102 20 2K-20K 88x65 100 8/16 

HT103 20 2K-20K 88x65 100 8/16 

HT110 20 7K-20K 100 Ø 110 8 

HT200 20 800-6K 340x140 110 8/16 

 

 Viszont, ha az orgonánk rendelkezik vonalszintű kimenettel, és vagyunk 

olyan szerencsések, hogy ez egy modern orgona, és több csatornás a kimenete, 

akkor már gondolkodhatunk egy sztereo rendszer, vagy egy még több csatornát 

megszólaltató rendszer kiépítésében. Számításba kell venni a terem méretét 

(lakószoba, szalon, kávéház, bálterem, kultúrterem, templom, színház, stb), az 

orgona kimeneteinek a számát (a Yamaha E75-ösnek 5 csatornás a kimenete), 

a felhasználás módját. Egy rock színpadon vagy egy jazz klubban elég a sztereó 

megoldás, de egy nagy koncertterem vagy templom, operaház esetén, ahol 

esetleg egy 3 vagy 4 manuálos orgonán fognak játszani, már a hangszer 

méretéhez illő hangkép dukál, tehát kell a bal és jobb csatornán kívül egy center, 

egy szubbasszus, esetleg külön pedálcsatorna. Célszerű a principal és 

fuvolaregisztereket sztereóban szétosztani, akár digitális programozással, 

analóg hangszeren a frekvenciasáv bontásával és panorámázással. A szolisztikus 

hangszíneket, nyelvjátékokat tegyük külön sztereo csatornára, a trombitákat 

akár külön is. A mixtúrákat, cimbeleket és egyéb kevertjátékokat is tegyük 

külön, a zengetett jelet is. És ott van még a Leslie, azt is érdemes sztereóban 

erősíteni. A beépítendő hangszórókat ennek megfelelően kell kiválasztani, 

többféle gyártmány szóba jöhet, de leginkább az Isophon és a Dynacord termékei 

talán a legjobbak erre a célra. A tervezésnél célszerű a háromutas felépítést 

követni, ehhez negyedikként adjuk a szubbasszus csatornát, amit külön 

hangládában helyezünk el. A sok hangládát el is kell helyezni térben, el lehet 

rejteni a falban, de ekkor az épület akusztikája is változik, vagy lehet az egyik 

falon szétszórni, majd egy burkolattal letakarni. Célszerű azonban egy 

orgonaházat készíteni, a hangládákat a szélládáknak megfelelően beszerelni, 

majd eltakarni őket egy kárpittal, faráccsal, faragott díszekkel, bármivel, ami 

nem zavarja a hangzást. 



  

Isophon PSM120alu alumínium membrános középsugárzó. 

Az Isophon hangszórók adatai 

típus teljesít-

mény W 

átviteli 

sáv Hz 

átmérő 

mm 

hangnyo-

más 

dB/1m 

impedan-

cia Ω 

KK10 100 3K-21K 95x95 90 4 

DKT110 OEM 100 1K-20K 112x112 103 8 

MTS120 alu 200 100-6K 120x120 90 4/8 

PSM120 200 120-12K 120x120 92 4 

PSL265 100 22-2,8K 268Ø 90 4/8 

PSL320/400S 300 20-4,5K 320Ø 93 8 

PSL385/400GJW 400 16-1K 385Ø 92 8 

  

Minimum 100 wattot kell a végfokoknak leadnia, de egy katedrális vagy egy 

nagy színházterem esetén akár 250 W is kellhet csatornánként. Az a szabály, 

hogy egységnyi teljesítményű végfokhoz legalább másfélszeres teljesítményű 

hangsugárzót kell illeszteni. A hangszóró esetén a névleges teljesítményen túl 

számolni kell a zenei teljesítménnyel is, mert a dinamikai csúcsok jelentősen 

kitérítik a membránt, még ha csak pillanatnyi időre is. Ha nincs megfelelő 

teljesítményű hangsugárzónk, akkor többet kell beépíteni, mert így a meghajtó 

teljesítmény eloszlik a terhelésen. A több azonos hangszóró használata a 

térhatáson is javít, mert nem csak egy síkban lehet azokat szerelni, hanem 

ívesen, tört vonalban, vagy eltolva. Lényeg az, hogy ne egy pontba koncent-

ráljuk azokat, hanem a térben osszuk szét, de a csatornák ne keveredjenek 

(oldalcsere, ellenfázis) mert romlik a hangforrás helyének meghatározhatósága. 



 

Nagyteljesítményű dóm hangszóró. 

 

Isophon KK10 



A Dynaudio hangszórók adatai 

típus teljesítmény 

W 

átviteli 

sáv Hz 

átmérő 

mm 

hangnyomás 

dB/1m 

impedancia 

Ω 

D21 600 2K-35K 110Ø 92 8 

D21 AF 600 1,5K-45K 110Ø 91 8 

D28 300 1,2K-25K 110Ø 93 8 

D52 200 500-6K 145Ø 92 8 

D54 250 800-7K 145Ø 96 8 

D76 180 300-5K 145Ø 90 8 

D260 130 80-3,5K 110Ø  8 

17M75 180 80-3,5K 177Ø 89 8 

17WLQ 130 50-4,5K 175Ø  4/8 

19W38 75 50-4K 187Ø  4/8 

20W75 130 45-5K 200Ø  4/8 

21W54 160 35-5K 222Ø 92 8 

24W75 120 35-5K 240Ø 90 8 

24W100 350 35-3K 240Ø 90 8 

30W54 210 30-3K 300Ø 92 8 

30W100 450 22-900 300Ø 91 8 

 

 



Tehát, a jó orgonahangrendszer többcsatornás, nagy teljesítményű, térben el-

osztott, és még hifi is. Mindezt egyszerre kell tudnia. Számtalan jó hangsugárzó 

konstrukció létezik, legyen az zárt, bass reflex, labirintus, akkor is méretezni 

kell. Felhasználható az épület falazata, de esetenként üregrezonátorokat is ki 

kell majd alakítani, vagy a falfelületet diffúzzá tenni. 

 

Isophon PSL385/400GJW 

A ládákat csillapítani kell, jó anyag erre az Isolith, a Therwoolin, a Vattelin, vagy 

bármilyen, a Tüzép telepen kapható kőzet vagy üvegszálas szigetelő paplan. A 

ládák rezonanciáját is csökkenteni kell, kereszt és hosszmerevítőket kell 

beépíteni, lényeg az, hogy a rezonancia frekvenciákon ne legyen a doboznak 

saját hangja, ami elszínezi a hangot egy durva kiemeléssel. Lehet kapni speciális 

akusztikai csillapítóanyagot hangszórószaküzletekben. A ládákba sávonként több 

hangszóró beépítése is szükséges lehet, ezért ezeket is bele kell méretezni. 

Számtalan hangsugárzó tervező program van, amivel a hangszóró paramé-

tereinek megadása után géppel számolhatjuk ki a hangláda méreteit. 

 

 

 



Hangsugárzók 

 Az orgonahangsugárzó tulajdonképpen egy nagyon nagy teljesítményű hifi 

doboz. Csak némileg több hangszóróval, és lehet, hogy fura formája van. De egy 

jó hangszekrény úgyis eltakarja majd. 

 

 

A Yamaha C405 háromutas hangsugárzó rendszere. 

Célravezető megoldás lehet a sípos orgona szélládáinak elhelyezését lemásolni, 

úgy hogy a hangládáink dupla előlapúak, a hangszórók egy köztes térbe 

sugároznak, a felső előlapon pedig rezonátorcsövek állnak, úgy, mint az 

orgonasípok. A mély hangszórók legyenek külön rekeszben, hogy nagy és 

vastag fa csövekbe dörmöghessenek. A közép és magas egységek a láda másik 

rekeszébe kerüljenek, ezek rövidebb, akár PVC lefolyócsőből készített 

rezonátorokból szóljanak. A hangszórók felfelé sugároznak, a hang a rezonátor 

csövekkel van terelve, illetve visszaverődik a hangszekrény tetejéről egy 

hangvetőről. A mély hangok gömbhullámokkal terjednek, itt jó ez a megoldás, 

de a magasak irányítottak, ezért a magas hangszóróknak is irányítottnak kell 

lenniük. Jobb, ha ezek a hallgatóság felé sugároznak. 



 

A Lowrey CO80 hangváltója. 

 Előtte viszont vizsgáljunk meg néhány elterjedt, gyári megoldást. A 

legtöbb hangsugárzó hasonlít a gitárládához, egy zárt doboz, sok hangszóróval. 

Többnyire aktív hangsugárzók, azaz tartalmaznak valamilyen végerősítőt is a 

20-100W teljesítmény tartományban. Az orgona hangládák tartalmazhatnak 

rugós zengető egységet, ez a megoldás a Hammond saját gyártású hangládáiban 

tűnt fel először. Eleinte az olajos csillapítású változatot építették be, de ez 

kényes volt szállításnál, nem lehetett oldalra fordítani, mert akkor kifolyt az olaj. 

Pár év után áttértek a száraz megoldásra, kevesebb rugót építettek be, nem volt 

kényes az elrendezése. A másik újdonság volt a motoros hanglebegtető szer-

kezet, először a CX20-as, és DXR20-as hangládákba építették be. Ennek a 

működése a következő volt, a láda tetején két hangszóró van, V alakban döntve. 

Ferdén felfelé sugároznak, egy mással szemben, a kettő között egy különleges 

forgó dob van, ami időnként kitakarja a hangszórót, ezáltal tremolo hatást kelt. 



 

Egy Leslie hangláda belseje (22-es típus) 

A Hammond megoldása újszerű volt, de koránt sem tökéletes. A hibák kikü-

szöbölése érdekében alkotta meg Donald Leslie a róla elnevezett szerkezetet, 

amely a Doppler effektust kihasználva frekvencia- és fázismodulációt hoz létre, 

vibrato hatásként. A hangszóró előtt egy dob forog, a dobban egy ferde falemez 

van, amely a hang útját megtöri. A magas hangú egység egy forgó tölcsérbe 



sugároz. A hangnyaláb forog, hol a hallgató felé, hol távolodva, majd közeledve 

ír le egy kört. Ekkor nem közvetlenül, hanem a falakról visszaverődve érkezik 

a hang, a fül messzebbről és más fázisban hallja, így olyan, mint ha a hang 

magassága változna. 

 

A 31H modell felső része a tölcsérrel, motorral és az erősítővel. 

A Leslie-féle megoldás annyira elterjedt, hogy más gyárak is átvették, és 

gyártani kezdték (Hohner ORT100, Elka 315, Motion Sound termékek). Gyakran 

a kisebb orgonák játszóasztalába is beszerelik, így az orgonista otthon gyako-

rolva is hallja. Sok kis spinet-orgonának nincs is kimenete, csak a saját 

hangszóróik. 

 A Leslie mellett más megoldások is születtek, a Wurlitzer cég egy 

tengelyre lapokat szerelt, amelyek forgás közben hol eltakarták a hangszórót, 

hol szabadon hagyták. Az Allen Girophonic Projector-ban a hangszórók forogtak 

egy kerek tárcsára rögzítve, ezáltal a hangnyaláb örvénylő mozgást végez. 

Csúszógyűrűk és kefék biztosítják a kapcsolatot az erősítő felé, a motor itt is 

szíjáttétellel hajtja meg a szerkezetet. A hangsugárzók sokféle kivitelben 

készültek, álló vagy fekvő, antik vagy modern formában. A sípos orgona 

hangzásának megközelítése volt a cél minden esetben. 



  

Allen Girophonic Projector 

 



 Ha magunk tervezünk, vagy készítünk orgonához hangsugárzó rendszert, 

vegyük figyelembe a terem sajátosságait, ahová be fogjuk építeni. Egy korszerű 

digitális orgonának több kimenete van, akár 4 csatornás is lehet. Meg lehet 

egyes típusoknál határozni, vagy programozással módosítani a hangképet, 

például a szólóregiszterek, pl. a trombita, oboa, gamba, a mixtúrák, a magas 

fekvésű fuvolák szólhatnak külön csatornákon is, akár sztereóban. Legalább 

négy csatornával kell számolnunk, egy PC alapú rendszernél két hangkártyával 

a feladat könnyen megoldható. A principalkar, a vonós és mély fuvolaregiszterek 

a másik két csatornán szóljanak. A Leslie-t használhatjuk kizárólag csak 

Hammond üzemmódban, vagy akár a sípos üzemmódban is. a négycsatornás kis 

rendszernél jobb és bal csatornába a principal és a fuvola regisztereket adjuk 

2’-ig, a 3. a Leslie, a 4. a szóló csatorna lehet. A dob és basszusgitár hangok is 

sztereóban szóljanak. 

 

A terem berendezéséhez illeszkedjen a hangszekrényünk stílusában, ennek 

megfelelően kell kialakítani, bár egyes gótikus templomokba is telepítenek 

modern házú orgonákat újabban.  Stílusosabb azonban, ha egy barokk dómban 

barokk házú orgona áll! 

 



 

A fenti elrendezést ki lehet próbálni, a mély és a közép hangszórókat lehet ily 

módon a szekrénybe építeni. A rezonátor csöveket be kell hangolni, de egyik 

regiszter hangját sem színezhetik el, mert az a hangszín rovására megy. A 

csövek feladata az, mint a zongoránál a páncéltőke, vagy a gitárnál az üreges 

test. Erősíti és irányítja a hangot, egyes formánsokat kiemel. Több sorban több 

csövet kell beépíteni, úgy, hogy az egyes frekvenciasávokat egy-egy cső 

erősítse. Több cső együttes alkalmazása egyenletes hangátvitelt biztosít, a láda 

a képen oldalnézeti metszettel van ábrázolva, de egy sorban több hangszóró is 

lehet egymás mellett, attól függően, milyet tudtunk beszerezni, mekkora 

végfokhoz kell a rendszert illeszteni. A magas hangú egységeket szereljük külön 

lapra, vagy dobozba, ezek sugározzanak előre. A Leslie-tölcsért és motorját 

szereljük külön konzolra, amit az orgonaház tetején helyezhetünk el egy kupola 

alatt. Hasonló kupolás kialakítás sípos orgonán is van díszítő céllal (lásd 

Mezőtúr, Angster Op. 615). A hangsugárzó rendszerünket álcázhatjuk, például a 

prospekt elejére fa néma síputánzatot tehetünk, vagy faragott díszrácsot, 

gótikus, reneszánsz vagy barokk motívumokkal, formákkal. Használjuk 

nyugodtan az építészet formaelemeit, oszlopokat, párkányokat, timpanont, bolt- 

és csúcsíveket, mérművet. Kérjünk segítséget építésztől, műbútorasztalostól. 

 



 

A Baldwin gyár hangsugárzója kimondottan orgonához készült. 

 

A Hammond DXR20-as tremolós hangoszlopa egy D sorozatú orgonával. 

 



 

Eklektikus orgonaszekrény, a középrésze barokk, az oldala viszont reneszánsz. 

A sípos orgonákon a sípmezőt gyakran tagolják részekre, ezt mi is megtehetjük 

a hangszóróinkkal, így nem egy síkból szól minden, hanem a térben is jobban 

eloszlik, a hangforrások el vannak tolva egymáshoz képest. Arra vigyázzunk, 

hogy az egyes csatornák, főleg a jobb és bal oldalak ne olvadjanak egymásba, 

legyen meg a szükséges bázistávolság. Még lehet különféle 3D és egyéb nevű 

effektprocesszorokkal növelni a térhatás érzetét, de a jó elhelyezést nem lehet 

semmilyen elektronikus hókuszpókusszal felülmúlni. A hangrendszerünk legyen 

jó hatásfokú, ne színezze el a rezonátorunk a hangot, mert ha túlzottan az 

orgonajátékra van kihegyezve, akkor, például ha mondjuk egy szaxofon vagy 

hárfa hangszínnel játszunk az orgonán, akkor könnyen lehet síphangú még a gitár 

vagy szájharmonika is. Ha több hangszórót építünk be, egy-egy sávra, ezzel 

nem csak a terhelhetőséget növeljük, de minden hangszóró 3dB-lel növeli a 

hangnyomást is, ergo plusz teljesítmények nélkül ad extra hangerő növekedést. 

A basszust erősíthetjük a házi mozi rendszereknél is bevált szubbasszus 

csatornával, a nagy orgonákon külön vannak a pedál nagy sípjai, hasonlóan lehet 

megoldani a mélynyomók elhelyezését. Hagyjunk elég helyet a rezonátor 

csöveknek, hosszuk 5cm-től 10m-ig változik, úgy fognak sorakozni, mint az 

orgonasípok. 



 

Neobarokk hangszekrény, leginkább színházi és szalonorgonához lenne jó. 

 



 

Íme, a Visaton Atlas hifi hangsugárzó kapcsolása. Alkalmas lehet orgonához, 

akár más, erősebb hangszórókkal. Lehetőség van kettős erősítésre is, a mély 

csatornához külön erősítőt lehet kapcsolni. 

 

Példa több hangszóró együttes alkalmazására. Visaton Grand Orgue 



A Hammond orgona 
 A Hammond orgona az additív felhangszintézis elvén működő hangszerek 

családjába tartozik. Megszületését a nagy gazdasági világválság szülte kény-

szernek köszönhette. Megalkotója, Laurens Hammond (1895-1973), eredetileg 

egy óragyárat vezetett, emellett számos találmánya volt már addig is. Fő 

specialitása a kisméretű szinkronmotor volt, amit óráiba épített be. Ezek az órák 

a hálózati 50, vagy 60 Hz-re voltak szinkronizálva, így pontosságuk az áram-

szolgáltató hálózatának frekvenciájától függött, kismértékű ingadozás lehetett a 

járásában. A válság visszavetette az órák iránti keresletet, így más utakat 

keresett, bridzskártya automatát is készített, és egy kis olcsó játékhangszer 

elkészítésén gondolkodott, amiben az órákban is használt motorokat generá-

torként használta volna. Erősítőként egy rádiókészülék szolgált volna, az egész 

50 dollár körüli áron került volna forgalomba. De végül a játék ötletét tovább 

fejlesztette, és egy komoly hangszer lett belőle. 

 

Hammond bemutatja hangszerét a sajtónak. Az orgona egy A modell. 

A gyárhoz közel volt egy templom, ahová Hammond munka után mindig betért 

egy kis zenét hallgatni, mikor az orgonista vagy a kántor éppen játszott. 

Megismerkedett a hangszerrel, és azon gondolkodott hogyan lehetne valamilyen 



elektromos megoldással a sok sípot kiváltani, egy kis orgonát elkészíteni, amit 

bárki megvehet. 1934 áprilisában be is nyújtott egy szabadalmat egy elektromos 

hangszere, ami végül a jól ismert orgonaként realizálódott. 1935-ben indult meg 

az A modell sorozatgyártása, amit az AB követett, egy kicsit más méretekkel. A 

B modell 1936-ban, az E 1937-ben, a C és D 1939-ben került gyártásba. 

Különleges volt a BC, ami egy plusz generátor sort tartalmazott, aminek a 

működése a sípos orgonák lebegő regisztereihez hasonló, egy hanggal eltolt 

jelet ad az alaphanghoz, ezáltal kelt vibrato hatást. Terveztek egy BT verziót is, 

de végül nem készült belőle egy sem. 

 

A Hammond óragyár részvénypapírja 1928-ból. 

 A háború alatt készültek a G modellek, a kormányzat rendelésére, ezek a 

hadsereghez kerültek, mint a tábori kápolnák felszerelése, és tiszti klubokban 

is használatban volt. A G típusú orgonák preset kiosztása eltérő, más hangszín 

kombinációk vannak gyárilag beállítva. A háború után készültek el a BV és CV, 

valamint az új Rt orgonák, melyben először jelent meg a késleltető művonalas 

vibrato-chorus egység. Ez új dimenziókba helyezte az orgona hangzását, a régi 

tremolo egységet váltotta fel. A cél a sípos orgona hangjának jobb 

megközelítése, kórusszerűvé tétele, de sokkal inkább a jazz és rock hangzás 

kialakításában játszott szerepet. A Hammond orgonát templomba szánták erede-

tileg, legfőbb érv mellette az olcsósága, és az, hogy nem hangolódik el. Számos 

kis néger templomban csak egy pianínó volt, azzal kísérték a spirituálékat. Egy 

Hammond orgonát már 1342 dollárért lehetett venni, szemben egy fél milliós, 

viszonylag kicsi sípos orgonával, de még a Baldwin Model 5 is 2650 dollárba 

került 1946-ban. Sikeres volt az M modell 1948-tól, mint háziorgona, spinet 

méretben. A spinet olyan orgona, aminek a manuáljai csak 3,5-4 oktávot, 



pedálsora egy oktávot fog át, beépített erősítője és hangszórója van, és igen 

egyszerű felépítésű. A console a nagy 5 oktávos manuállal bíró, 25-32 

pedálbillentyűs, koncertkivitelű orgona. 

 

Egy M143-as a hatvanas évekből. 

 Voltak érdekes próbálkozások különleges hangszerek létrehozására, ilyen 

volt a Novachord, ami egy 6 oktávos, egy manuálos, 169 elektroncsővel működő 

„szintetizátor”, polifonikus, több szűrőkörrel. Illetve a Chord Organ, ami egy 3 

oktávnyi billentyűzetből és a harmonikákon szokásos, akkordokat megszólaltató 

basszusgombokból álló klaviatúrával rendelkezik. Ezek nem additív, hanem 

szubsztraktív elven működnek, komplex négyszög és fűrészjelekből szűrőkkel 

„faragják” a megfelelő tónust. A zongora alá tolható Solovox ennek egyszerűbb 

változata, az F100 Extravoice pedig egy kis orgonaszerű hangszer, sok csővel. 

 A fejlődés ide is elért. Mert nagy volt a konkurencia, már a Wurlitzer, a 

Lowrey, a Conn, a Kimball, a Thomas, a Seeburg és a Gulbransen kínált olcsón 

kis házi orgonákat. Az ’50-es évek végétől mindinkább a tranzisztorok 

használata jelentette a megoldást az orgonák további fejlődése terén. A Yamaha 

1959-ben mutatta be az első Electone C1-est, a végerősítő kivételével teljesen 

felvezetős volt. Tehát a Hammondnak is lépnie kellett, először még 

hagyományos szerelésű modelleket dobott piacra (L100, M100, G100, H100, 



E100), de kezdett bizonyos áramköröket tranzisztorizálni, és nyomtatott áram-

köröket használni az E100-300 és a H100-300-as családokban. Az első teljesen 

tranzisztoros típuscsalád a T100-500-as volt, persze a hanggenerátorok még 

mechanikus, forgótárcsás kivitelűek, és a vibrato is a forgó scanneres, késlel-

tető művonalas felépítésű. A luxus kivitelű X66-os már csak 12 hangkereket 

használt a legfelső oktávban, minden más benne elektronikus. A ’70-es évektől 

a J100, N100, V100, K100 típusok próbálták az alsóbb kategóriát megcélozni, 

de ezek inkább olyan félresikerült, nem túl szerencsés modellek voltak. Viszont 

az Aurora, a Concorde, a Regent, az Elegante, a Monarch és az R124-es sike-

resnek bizonyult, a Roland cégtől még a dobgép licencét is átvették. 

  

A G162-es egy 50 regiszteres templomi orgona, mely hangkerekes, késleltetős, 

mindent tud, amit egy sípos orgona, és sztereó. 

A Hammond orgona ma is nagyon népszerű, bár egy kissé kiszorult a populáris 

zenéből, inkább a jazz, a blues és a régi rock a terepe. A szintetizátorok, MIDI 

billentyűzetek előretörése a ’80-as évektől kezdte kiszorítani ezt a jó öreg 

monstrumot, még Jimmy Smith és Czeslaw Niemen is lecserélte rövid időre az 

új digitális csodákra, Jerry Corbetta, Pataki László már nem is használja. Viszont 

vannak, akik kitartanak mellette, mint Rhoda Scott, Barbara Dennerlein, 

Premecz Mátyás, Zeffer András, Joey DeFrancesco, Gömöry Zsolt, vagy Tony 

Monaco. Az eredeti cél a sípos orgona és a hagyományos hangszerek imitálása 

volt, de a széles határok között variálható hangkép egy igazi aduászt adott a 

zenészek kezébe, így teljesen különleges, és már messziről felismerhető hang-

zás született, ami bizonyos zenékben nagyon is márkajegy. Csupán azzal a 9 



drawbarral, melyek 0 és 8 között állíthatók, 253 millió kombinációt lehet 

elővarázsolni. 

 

A cég zászlóshajója, az 1965-72 között gyártott X66-os. 

Az orgona működése 

1. A generátorok 

 A Hammond orgona elektromechanikus hangszer, mert a hangokat egy 

mechanikus módon, motorral forgatott tárcsasor állítja elő. A tárcsák legtöbbje 

szinuszosan fogazott, de van ettől eltérő kiképzésű is. Általában 91 tárcsát, vagy 

hangkereket (tone wheel) építenek be, mindegyikhez tartozik egy 

elektromágneses tekercs, ami úgy működik, mint a gitár hangszedő. A tekercsek 

kis ellenállásúak, nagyon kis feszültség indukálódik bennük, alig pár millivolt. 

Adott egy főtengely, amit egy szinkronmotor forgat, ezen fogaskerekek 

sorakoznak. A hangkerekek két külön tengelyen vannak, minden hajtó fogas-

kerék 2-2 hangkereket hajt egy közvetítő fogaskerékkel. A generátor egység 

egy masszív fémkeretre van építve, motorokkal és a scannerrel együtt. Az egész 

rugózottan van beszerelve. 

 



  

A generátorok egyike. 

 

Így vannak meghajtva a tárcsák. 

A spinet orgonákban csak 86 hangkerék van, ám egyes modellek, mint a H100-

as, az X77-es 96 tárcsát használnak, 9 helyett 11 drawbar van rajtuk, mert az 

utolsó kettő egy-egy kétsoros mixtúrát szabályoz, az 1 1/7’+8/9’ és 4/5+2/3’ 

hangfekvésben. Az 1961 előtt kifejlesztett modellekben külön van a hajtó és az 

indító motor, a későbbi gyártmányokban egy motor van, mely segédfázissal, egy 

indítókondenzátorral van ellátva. Ezeknél elmarad a külön indítókapcsoló, a 

főkapcsoló lenyomásakor a motor azonnal indul, a segédfázissal felpörög, majd 

szinkronba ugrik. A motor forgórésze rövidre zárt, mint az aszinkron motoroké, 

de az állórész kiképzése a lemezjátszó motorokéhoz hasonló, segédpólusos, a 

fordulata állandó. A Hammond kényes a hálózati frekvencia stabilitására. 



 

A hangkerekek kettesével rugózottan kapcsolódnak a hajtott fogaskerékhez. 

 

Az olyan régebbi modellek, mint az A100, B3, C3, D100, Rt3, még tartalmaz 

indítómotort, melynek feladata felpörgetni a generátorokat a szinkron 

fordulatszám közelébe, majd a főkapcsoló lenyomásával és az indító kapcsoló 

elengedésével, mely rugózott, a hajtó motor kerül megtáplálásra, és vele együtt 

az erősítők is. A két motor egymással mechanikusan kényszerkapcsolatban is 

van, közös tengelyre vannak szerelve. 



 

Ez a generátorok általános elrendezése. A kórus generátor a BC, D, E típusokban 

volt használatban a korai ’40-es évekig. 

 



2. A billentyűk és a drawbarok 

 A billentyűzet manuálonként 61 billentyűvel rendelkezik, a pedál 25 

billentyűs. Az Rt és a D100-asok 32 pedállal bírnak, a G100-as szintén. A 

manuálbillentyűk 9 érintkező párt működtetnek, a H100-asoknál viszont 16-ot! 

A spinet modelleknál az alsó manuálon hiányzik a 16’ és 5 1/3’ regiszter, így ott 

csak 7 kontaktuspár van beépítve, az M és M100 esetében 8. 

 

A billentyűblokk szerelés alatt. 

A billentyűk egy bakelit rudat mozgatnak, melyen át vannak vezetve a rugózó 

réz érintkezők. Ezek nyomódnak hozzá a lapos fix érintkezőkhöz, melyek hosszú 

sávokat alkotnak, szendvicsszerűen vannak összeszerelve. 

 

Egy billentyű érintkező kiosztása. 

 



A pedálok esetében többnyire 8 érintkező van, ám egyes típusok, mint a spinet 

modellek és az E100, R100, csupán egy-egy érintkezőpárt használnak, mert 

monofonikus a pedáljuk, vagy csupán a 16’ regiszter alaphangját használják. 

 

 

Egy M2-es orgona drawbarjai. A csúszkák hosszú érintkező sávokra zárnak rá. 

 Az orgona hangszíneit a drawbarnak nevezett csúszkákkal lehet beállítani, 

azáltal, hogy az egyes harmonikusok arányát egymáshoz képest hogyan állítjuk 

be. Minél kevesebb a felhang, annál inkább tompább a hangszín, inkább a fuvola 

hangjához hasonló. Minél több, annál fényesebb. A csúszkák mindegyike 9 pozí-

cióba állítható, 0 és 8 között. Ha be van tolva, az adott regiszter nem szól. Ha ki 

van húzva teljesen, akkor a leghangosabb. Mindegyik hang szinuszos, ha 

keverjük őket, akkor kezd a jelalak módosulni. Az orgonasípok, az akusztikus 

hangszerek és a jazz és rock speciális hangszínei is gond nélkül kikeverhetőek. 



 

A manuálok alapkapcsolása. Ez ugyan az E modellé, de a B3-é is ilyen. 

Az orgonában színes vezetékeket találunk, ezek segítik a helyes bekötést. 

A keverő trafóknál hangerő szerint: 0-fekete, 1-barna, 2-piros, 3-narancs, 4-

sárga, 5-zöld, 6-kék, 7-lila, 8-szürke. A preset panelhez szintén színes 

vezetékeket lehet csavarral kötni, ezek az adott harmonikus szerint vannak 

jelölve. 16’-barna, 5 1/3’-piros, 8’-narancs, 4’-sárga, 2 2/3’-zöld, 2’-kék, 1 

3/5’-lila, 1 1/3’-szürke, 1’-fehér. A drawbarok csúszkáinak végére forrasz-

tással vannak bekötve a vezetékek, ezek a használat során gyakran letörnek, 

elszakadnak. Ha egy adott regiszter nem szól, akkor nagy valószínűséggel itt 

lesz a hiba. Hasonló a felállás a pedáloknál is, ott a 16 és 5 1/3 lábas regiszter 

közösítve egy piros vezetéken megy egy szűrőtekercshez, tovább egy piros az 

első csúszkához. A 8’ és 4’ piros, a 2 2/3’ és 2’ narancs, az 1 3/5’ és 1 1/3’ pedig 

sárga vezetékkel kapcsolódik az ellenállás hálózathoz, amiről egy piros drót visz 

a második csúszkára. A pedálok bekötése lehet más is, mert a korai orgonákon 

nem volt még az 1 1/3’ bekötve, az E típuson viszont az 1’ is be van kötve. Az 

A modellnél meg teljesen más a sorrend, a 16’ a 8’-assal van közösítve. 

 



 

Ez a jellemző bekötése a pedálok szabályzó csúszkáinak. 

3. A presetekről 

 A Hammond orgonákban találunk, minden manuál elején egy inverz színű, 

egy oktávnyi billentyűszakaszt, ám ezek nem egy mélyebb oktávot képviselnek, 

hanem a hangszínváltást szolgálják. Az egész hangoknak megfelelők feketék, a 

félhangoké meg fehér színűek. A C a cancel, lenyomva a manuál elnémul. C＃-

től A-ig vannak a gyárilag beállított hangszínek, az A＃ és H pedig a csúszkákat 

helyezi üzembe. Ezekből manuálonként 2-2 csoport van, balról haladva az A, B, 

majd a pedál, utána a C és D csoport. A B csoporthoz van rendelve a perkusszió, 

ez csak ebben az állásban működik. Két féle presetkészlet van, egy egyházi 

(liturgical) és egy színházi (theatrical). Ez utóbbival leginkább az X és H model-

leken, valamint az Elegante, Commodore, Concorde típusokon találkozhatunk. A 

fix presetek a már említett színes vezetékekkel vannak egy sávokból álló panel 

megfelelő pontjára kötve, a panel sávjai meg a keverő trafó kivezetéseihez 

vannak kapcsolva. 



 

Egy H195-ös preset billentyűi. Az orgona Jankai Béláé. 

A standard vagy egyházi preset kiosztás így néz ki: 

felső manuál 

C# 00 5320 000. Stopped Flute (pp) 

D 00 4432 000. Dulciana (ppp) 

D# 00 8740 000. French Horn (mf) 

E 00 4544 222. Salicional (pp) 

F 00 5403 000. Flutes 8' & 4' (p) 

F# 00 4675 300. Oboe Horn (mf) 

G 00 5644 320. Swell Diapason (mf) 

G# 00 6876 540. Trumpet (f) 

A 32 7645 222. Full Swell (ff) 

 

alsó manuál 

C# 00 4545 440. Cello (mp) 

D 00 4423 220. Flute & String (mp) 

D# 00 7373 430. Clarinet (mf) 

E 00 4544 220. Diapason, Gamba &amp; Flute (mf) 

F 00 6644 322. Great, no reeds (f) 



F# 00 5642 200. Open Diapason (f) 

G 00 6845 433. Full Great (ff) 

G# 00 8030 000. Tibia Clausa (f) 

A 42 7866 244. Full Great with 16' (fff) 

A színházi változat pedig ez: 

felső manuál 

C# 00 8740 000. French Horn 8' 

D 00 8408 004. Tibias 8' & 2' 

D# 00 8080 840. Clarinet 8' 

E 08 8800 880. Novel Solo 8' 

F 60 8088 000. Theater Solo 16' 

F# 00 4685 300. Oboe Horn 8' 

G 60 8807 006. Full tibias 16' 

G# 00 6888 654. Trumpet 8' 

A 76 8878 667. Full Theater Brass 16' 

alsó manuál 

C# 00 4545 440. Cello 8' 

D 00 4432 000. Dulciana 8' 

D# 00 4800 000. Vibraharp 8' 

E 00 3800 460. Vox 8' & Tibia 4' 

F 00 6554 322. String Accomp. 8' 

F# 00 5642 200. Open Diapason 8' 

G 43 5434 334. Full Accomp. 16' 

G# 00 8030 000. Tibia 8' 

A 84 7767 666. Bombarde 16' 

A színházi változatnál előfordulhat eltérés, például a dulciana lehet 00 7770 000 

értékű, de a french horn is 00 7654 321 beállítású. A vox+tibia egyes orgonákon 

00 2500 234, sőt a cello is lehet más értékű. A digitális Hammondoknál előfordul 

az is, hogy több presetcsoportot is tudnak, mert el van bennük tárolva, egy gomb 

nyomásával lehet váltani a standard, a színházi, a jazz és a showcase csoportok 

között.  

Érdemes még megemlíteni a G típusú orgonát (ne keverjük össze a G100-

zal), amely 1941-44 között volt gyártásban az amerikai kormány 

megrendelésére, és a második világháború hadszíntéren is megfordult belőlük 

néhány, de javarészük az amerikai laktanyák kápolnáiban voltak szolgálatban. 

Ezek voltak az első 220V 50Hz-es variánsok, de nem csak ez a fő különbség, 

hanem az eltérő presetkiosztás is. A közölt táblázatból kitűnik, hogy a standard 

presetek értékei is változtak idővel, egyes felhangok jobban ki lettek hangsú-

lyozva a későbbi gyártmányokon. 



 

 

 

Háborús szolgálatban a G modell. 



4. A késleltető művonalas vibrato-chorus 

 A Hammond orgona különleges megoldású vibrato áramkört tartalmaz, 

aminek az alapja egy tekercsekből és kondenzátorokból álló késleltető művonal. 

A működése az, hogy a jel belép a művonalba, és az LC tagok mind fordítanak a 

fázisán 60 foknyit. Az L és a C viszonya meghatározza azt az időt, ami alatt a jel 

a láncon áthalad. De ez még nem elégséges, mert a mozgás illúzióját kell kelteni, 

ehhez viszont szükség van egy olyan eszközre, ami a megfelelő időpontban a 

megfelelő fázisú jelet vezeti az erősítőbe. A művonal meg van csapolva több 

helyen is, mindegyik kivezetésen más és más módon van a jel késleltetve, más 

még a fázisa is. A szükséges berendezés egy forgó letapogató, a scanner. Ez 

egy a főmotorról hajtott, kapacitív kapcsoló, amely körbe forog. 16 álló 

szegmense van, ezek fésűszerűek, ezek között forog a szintén fésűszerű rotor. 

Az egész a rádiók állomáskereső forgókondenzátorára hasonlít kiképzésben, de 

másképp működik. 

 

A scanner helyén eredetileg egy mechanikus tremulant volt beépítve, ez egy 

1,3MΩ-os potenciométer-szerű ellenállást mozgatott percenként 1200-szor. A 

működési frekvencia durván 6,5Hz, ez csak az amplitúdót szabályozta tremolo 

módon, egy kapcsolóval az intenzitását lehetett szabályozni, söntök által. A 

gombot körbe lehetett forgatni, egészen a staccato hatásig lehet beállítani. 



 

Az E100-300-asok vibrato-chorus bekötése. Van még két Celeste kapcsoló is. 



 

Ez meg a C2-es hasonló áramköre. A tekercsek 510mH értékűek. 



 Volt a Hammond orgonák között néhány olyan, amelyiknél a térhatást is 

sikerült részlegesen megvalósítani. Ezt a scanner különleges kialakításával 

érték el, két egymástól szigetelt, egymáshoz képest 180 fokban mozgó, ezért 

állandóan ellenfázisú jelet szolgáltató rotort szereltek be, ezáltal két külön 

csatornán lehetett erősíteni a hangszer hangját, de ez nem valódi sztereó, csak 

olyan elmaszatolt, térben hullámzó monó. A H100-assok és az X-ek voltak 

ilyenek. A kis spinetek és az E100, R100 késleltetőjének tekercsei 440mH-sek. 

 

Ezek az orgonák külön vibrato-chorus és külön celeste scannert tartalmaznak. 

A meghajtásukról külön motor gondoskodik. A fenti kép a H100-asét mutatja 

be, a vibrato scanner több még kivezetésű, igazi monstrum, bonyolult 

kapcsolórendszerrel. A két scannert lehet egymással párhuzamosan kötni, vagy 

láncba kötve, ezáltal több féle módon lehet a térérzetet manipulálni. A 

hangszerhez két csatornás hangláda járt, bár két külön elhelyezett, a színpad, 

vagy a terem szélén lerakott doboz jobb eredményt tudna biztosítani. Hasonló 

megoldásokat láthatunk elektronikus orgonákban is, a Yamaha C200-asban a 

művonal vastagréteg integrált áramkörökből volt összeállítva. 

 

 



5. Erősítők 

 Ahhoz, hogy az orgona megszólaljon, erősítő áramkörök is kellenek, mert 

a hangkerekek hangszedői nagyon kis feszültséget szolgáltatnak. És még jelen-

tős veszteség lép fel, míg a jel átmegy a sok kapcsolón, trafón, ellenálláson. Az 

első időkben egyszerű, kis kétcsöves erősítőket építettek be, majd egyre 

bonyolódott a helyzet. A cég az orgonákhoz gyártotta a tone cabinet néven 

említett, végfokkal szerelt hangládákat is. Ezek bemenete szimmetrikus, 

megtáplálásuk az orgonából történik, egy hat eres kábelen át. Az előerősítő 

kimenete egy szimmetrizáló kimenőtrafót hajt meg minden esetben. 

 

A korai orgonák kétfokozatú eleőerősítője. 

Sokat változtak az erősítőmodulok, az E típus két bemeneti pentódát tartalmaz, 

mert a két manuál külön expressziópedállal van ellátva. A CV és BV modellek 

több fokozatú erősítővel készültek, mert a késleltetős vibrato jelét is be kellett 

kötni. A spinetek, és az E100, H100, R100, a C2G, az A100, D100 tartalmaz egy 

kis végfokot és hangszórókat is. Ezek a self contained modellek, bennük van 

szinte minden, ami kell, de lehet hozzájuk külső erősítőt is kapcsolni. Említendő 

még a radio phono feliratú jack-aljzat, amit lehet kimenetként használni, 

mondjuk gitárerősítőre, vagy effektpedálra, mondjuk torzítóra, hápogtatóra, stb. 



lehet kötni az orgonát. Jon Lord eleinte nem használt Leslie-t, a phono 

kimenetről hajtott meg egy nagy Marshall erősítőt. 

 

A képen a B3, C3, Rt3, A100, D100-as AO28-as erősítője. 



6. A perkusszió 

 Az 1955-ös év változást hozott a Hammond orgona történetébe, mert 

ekkor jelent meg a perkussziós áramkör. Ez egy olyan kapuáramkör, aminek a 

bemenetére a második vagy a harmadik harmonikust lehet rávezetni, a 

vezérléshez a nyolcadikat használja. Egy trigger jellel indítja a multivibrátort, 

ami egy koppanásszerű hangot eredményez, rákeverve a beállított regiszterre. 

Csak a felső manuál B drawbar csoportjánál működik, de ha csúszkák be vannak 

tolva, és bekapcsoljuk a perkát, akkor is hallható a billentyű leütésekor, hosszan 

vagy röviden beállítástól függően a koppanó hang. Sokan csembaló, hárfa, vagy 

zongora effekthez használták régebben. A perkusszió eredeti célja az volt, hogy 

az orgonán jól lehessen imitálni a sípos orgonák hangindítási folyamatait, főleg 

a mechanikus traktúrájú orgonákét, ahol egy kis meredek tranziens lépteti be a 

hangot, ahogy a szelep hirtelen kinyit és beáramlik a levegő a sípba. 

  

 

A B3-as perkussziós kapuja. 

Felmerült az igény összetettebb hangok, pengetett hangszerek vagy ütősök 

hangjának előállítására is. Ezért nem csak a 4’-as és 2 2/3’-as jelet vezették a 

modulátorra, hanem a 8’ és 1’ közöttieket is mind. Egyes orgonákban a harang 

hangjához külön a 6 2/5’-as jelet is billentyűzni kell, külön érintkező pár kellett 

minden billentyű alá. Az L100-asokhoz külön lehetett kapni a perkussziós 

modult, melyben egy frekvenciaosztó az 1 3/5’-as jelből osztja le a 6 2/5’-ast. 

Ez az áramkör a harang, a marimba, a gitár, a bendzsó és cseleszta hangját tudja 

utánozni. Beépítve megtaláljuk a H100, E100, R100-asban, és a modernebb 

típusokban. 

 



 



 A fenti képen látjuk a H100-as perkussziós áramkörét. Érdekessége, hogy 

az összetett hangszínek, például a gitár, vagy a harang keverhető a beállított 

orgonahanghoz, nem színezi el jelentősen. A Second Voice kapcsolóval egyszeri 

ismétlés, vagy inkább egy sustain jellegű kitartott hang állítható be, míg a 

Reiterate egy folyamatos ismétlés, mondjuk a bendzsó állásban használva man-

dolin jellegű lesz a hang. A későbbi félvezetős orgonákon megtaláljuk mind a 

kétféle megoldású perkussziót, a hagyományos nemcsak az ütős és pengetős 

hangszerek hangját adja jól, de jól ismert „klasszikus” B3-as jazz perkát is, de 

több harmonikussal. 

 

A csatlakozók és kábelek bekötési sémája. 

 

 

 

 

 

 



 

A G100-asok ellenállás hálózattal állítják elő a szükséges hangszínt. 



A Wurlitzer orgona 
 Ha valaki itthon meghallja a Wurlitzer nevet, rögtön rávágja, hogy zene-

gép! Igen, a Wurlitzer valóban gyártott pénzbedobós lemezjátszó automatákat a 

gazdasági válság idején, hogy túl tudjon élni, de az Amerikában csak jukebox-

nak hívott szerkezet nem az ő találmányuk. Sok más vállalat gyártott ilyeneket, 

de mégis a Wurlitzer nevet ezzel azonosítják ma a köznyelvben. De ha 

megnézzük mi is ez, azt látjuk, hogy a Wurlitzer egyike a legnagyobb amerikai 

hangszergyártó vállalatoknak. Ráadásul a Wurlitzer elsők között gyártott az 

Újvilágban sípos orgonát. Nemcsak templomokban, de színház és 

koncerttermekben, táncpaloták báltermeiben is az ő orgonáik állanak. 

 A gyárat Franz Rudolph Wurlitzer (1831-1914), egy német bevándorló 

hangszerész alapította 1853-ban Cincinatti-ben. A cég első megrendelői közé 

tartozott az USA kormánya, ugyanis a hadsereg részére fúvós hangszereket, 

trombitát, tubát, szaxofont tőlük szereztek be a katonai rezes bandák számára. 

Az amerikai polgárháború alatt a cég szépen prosperált, hamarosan megkezdték 

a zongorák és orgonák gyártását is. 1880-ban egy külön gyárat avattak 

Chicagóban a billentyűs hangszerek összeszerelésére. 

 

Franz Rudolph Wurlitzer Szászországban, Schöneckben született. 

1896 körül kezdtek kis géporgonákat szerkeszteni a vidámparkokban 

használatos körhinták számára. Ezek a szerkezetek egy sípsorral rendelkeztek, 

melyek szelepeit egy bütykös henger vezérelte. Ez hasonló a gépzongora 

rendszeréhez. 1913-ban kezdtek nagy sípos orgonákat gyártani, ehhez egy új 



gyárat is építettek North Tonawanda-ban. Újdonság volt a színházi orgona, ami 

abban különbözik a templomi orgonától, hogy alapvetően a zenekari hangszerek 

utánzására készült. 1905-ben kezdték meg az ilyen orgonák gyártását Robert 

Hope-Jones irányításával. Hope-Jones Angliából költözött az USA-ba, hogy az 

általa feltalált elektromos traktúrát valamely orgonagyárnak eladhassa, a 

Wurlitzer volt erre vevő. 1942-ig 2243 orgonát építettek, a második világháború 

alatt nagyon visszaesett a kereslet. Ekkor már keresték a kiutat a válságból, 

egy olcsó, mindenki által megvehető elektromos orgonában látták realizálódni a 

kitörési lehetőséget. Egy szokatlan utat választottak, az elektrosztatikus 

hangkeltési elvet. 

  

Robert Hope-Jones (1859-1914), az elektromos traktúra és az moziorgona 

atyja.  

Hasonló hangszerek már léteztek, hiszen már a Yamaha Nippon Gakki 1935-ben 

készített egy harmóniumszerű instrumentumot, melyben a légáram állandóan 

rezgő nyelveket mozgatott. A nyelvekre nagyfeszültségű egyenáramot 

kapcsoltak, egy kondenzátor egyik fegyverzetét alkották. Több álló fegyverzet 

is volt, a lemezek különböző pontjaihoz illesztett csavarok. A kapacitásváltozás 

feszültségváltozást eredményez, ezt lehet felerősíteni. A csavarok helyzete 

befolyásolja a hangszínt, így több regiszter is kialakítható. A japánok ötlete az 

USA-ban is elkerült, az Everett zongoragyár 1942-ben készítette el az Orgatron 

prototípusát. Minden rezgőnyelves Wurlitzer orgona ezen alapszik. Frederick A 

Hoschke szabadalmat is bejegyzett rá. 



 

Yamaha Magna 1935 

 

Everett Orgatron 1942 



 Az elektronika megjelent már korán a Wurlitzer cégnél, 1929-ben Lyric 

néven rádiót is gyártottak, valamint az ismert zenegépek erősítőit. 1945 után az 

elektronikus hangszerek fejlesztésére koncentráltak, ekkoriban készülnek az 

első orgonatípusok. Házi használatra készült a kis 44-es, sokáig gyártásban volt, 

1947-64 között. A 20-as 1945-48 között készült, majd leváltotta a 21-es. A 

30-as, 50-es is e kor terméke, a Spectra Tone típusú hangsugárzó szintén forgó 

rendszerű, mint a Leslie. Egy érdekesség volt az elektrosztatikus zongora, az 

orgonához hasonló, de kalapács mechanika üti meg a lemezeket. 

 

 

Az EP 210-es zongora. A Wurlitzer 1950 óta gyárt elektromos zongorákat. 

Kezdetben természetesen a korszakban bevált elektroncsöveket használták, 

fémpanelre huzalozottan szerelték az áramköröket. Csak az ’50-es évek végén 

tértek át a nyomtatott áramkörre és a félvezetőkre. Ekkor már az Orbit 

fantázianevű kis szintetizátor is az orgonák részévé vált, például a Centura 805, 

vagy a 950TA modellekben is. Még egy újdonság volt a Sideman nevű 

elektromechanikus vezérlésű dobgép. melyben bütyöktárcsa tartalmazta a 

dobprogramot. 



A Wurlitzer 20-as diszpozíciója 

Pedal I. Great II. Swell 

Majorbass 16’ Boardon 16’ Bourdon 16’ 

Dolce gedeckt 16’ Viola 16’ Stopped Flute 8’ 

Octavbass 8’ Open Diapason 8’ Flauto Dolce 8’ 

Diapason 8’ Flute 8’ Viola 8’ 

Violoncello 8’ Flauto Dolce 8’ Dulciana 8’ 

Flute 4’ Viola 8’ Vox Celeste 8’ 

 Dulciana 8’ Stopped Flute 4’ 

 Celeste 8’ Violina 4’ 

 Octave 4’ Flute Twelfth 2 2/3’ 

 Flute 4’ Flautina 2’ 

 Violina 4’ Oboe 8’ 

 Twelfth 2 2/3’ Tremulant 

 Fifteenth 2’  

 String Mixture II  

Hasonló a 21-es modell kialakítása, csupán a diszpozícióban van egy kis 

változás, a pedál cselló regisztere helyett egy P+I kopula van, a Flute 4’ helyén 

meg egy Superoctave 4’. Aki hallani akarja, nézze meg itt: 

https://www.youtube.com/watch?v=OGk532I7cFo 

A 20-as regiszterenként így szól: www.youtube.com/watch?v=-bS79db3-Pk 

A 4602-es diszpozíciója: 

Pedal I. Accompaniment II. Solo 

Bourdon 16’ Bourdon 16’ Bass Flute 16’ 

Gedeckt 16’ Diapason 8’ Bassoon 16’ 

Horn 8’ Flute 8’ Trumpet 8’ 

Flute 8’ Flauto Dolce 8’ French Horn 8’ 

Flauto Dolce 8’ Dulciana 8’ Salicional 8’ 

 Flute 4’ Clarinet 8’ 

 Twelfth 2 2/3’ Oboe 8’ 

 Fifteenth 2’ Orchestral Flute 4’ 

 Chimes Nazard 2 2/3’ 

  Piccolo 2’ 

  Tierce 1 3/5’ 

  Full Ensemble 

 

Ezután a kis bevezető után vizsgáljuk meg tüzetesebben az elektrosztatikus 

hangkeltésű orgona működési elvét! Nagyban hasonlít egy harmóniumhoz, a 

kialakítása legalább is. De hogyan lesz elektromos rezgés mégis a lemezek 

mozgásából? 

https://www.youtube.com/watch?v=OGk532I7cFo
http://www.youtube.com/watch?v=-bS79db3-Pk


 

Model 50. 

Vegyünk egy fémdobozt, és helyezzünk bele bakelit, vagy más szigetelő 

anyagból készült szerelőlapokat. Tegyünk rájuk pontosan behangolt, különböző 

hosszúságú, mondjuk réz lemezeket. Rugalmasak legyenek, könnyen tudjanak 

mozogni, ha ráfújunk. Minden lemez közelébe helyezzünk egy vagy több 

hangszedő csavart, aminek beállításával a jelerősséget is szabályozni tudjuk 

majd. A csavarok a lemezek felett álljanak, de ne érjenek hozzá, mert az zárlatot 

okoz. Minden csavarhoz külön vezetéket vigyünk a regiszterek szerint. A 

dobozba vezessünk légáramot, úgy, hogy minden lemez rezgésbe jöjjön. 

Kapcsoljuk be a nagyfeszültséget, kb. 250-300 Voltot, a lemezeket kapcsoljuk 

egy erősítő bemenetére, és megszólal a hangszerünk. Röviden összefoglalva ez 

a Wurlitzer orgona működésének az elve. Persze nem ilyen egyszerű, de a 

lényeg ez. A rezgőnyelvek sorban vannak, mint a szájharmonika vagy a 

harmónium esetében, de állandóan rezgésben vannak. Egy villanymotoros 

fujtató folyamatos szelet ad, a doboz kialakítása segíti az áramlást. Minden 

lemezhez több álló, rögzített hangszedő csavar is tartozik, mert a lemez 

különböző pontjain különböző harmonikus ébrednek. A végén több, beljebb 



kevesebb. Alapvetően 3-4 féle hangszínt eredményez, ezt kell kombinálni, így 

egy kicsit hasonló a helyzet a multiplex sípos orgonákéhoz. 

 

Ez az ábra mutatja leegyszerűsítve a működési elvet. 

 

Az álló fegyverzetek a rezgőnyelvhez több ponton közelítenek, ezzel alakítva ki 

a kívánt hangszínt. 

 A regiszterek kapcsolása érdekesen megy végbe. Minden billentyű több 

kontaktust mozgat, ezek egy-egy sínre nyomódnak. Ha az adott 

regiszterkapcsoló be van nyomva, akkor a hozzá tartozó műanyag rúd elfordul, 

és a vezetősín fémes része kerül a billentyű kontaktus alá, így az áramkör 

záródni tud. Ellentétes esetben a szigetelő rész van az érintkező alatt, így a 

regiszter néma marad. A rezgőnyelv végén levő fegyverzet közel fűrészfog 

alakú rezgést eredményez, így a hangzás a trombita vagy az oboa hangjának 

megfelelő. A két közbenső hangszedő csavar felhangban dús és szegény rezgést 

ad, ezek egyike a fuvola, a másik a vonós és principal regiszterek hangját 



biztosítja. A hangszedő lemezeket egyes kapcsolók kombináltan kapcsolják be, 

így további hangszíneket eredményeznek. 

 

Ez a 44-es modell billentyű áramköreinek kapcsolási vázlata. 

 Tulajdonképpen ez a Wurlitzer elektromos orgona működésének az elve. 

A belső kialakítás nagyon hasonlít egy átlagos harmóniuméhoz, de a 

rezgőlemezek árnyékolt és földelt dobozban vannak, és állandóan rezegnek, 

nemcsak a billentyűk lenyomásakor. A hangszer el van látva egy speciális 

vibrato egységgel, amely a Doppler-effektus elvén működik. Egy fázistolós 

oszcillátor meghajt egy fázisfordítót, ami ellenfázisú jellel vezérel egy 

fázismodulátort. Az oszcillátor frekvenciája 6-8 Hz, a modulációs mélységet is 

lehet egy kapcsolóval állítani. A fázismodulátort vezérli a kétfázisú szinuszjel, ±

45°-os szögben, hol az egyik, hol a másik fele vezet a V3-as triódának. Így hol 

a magasabb, hol a mélyebb hangú sávszűrő érvényesül. Az áramkör átviteli sávja 

500Hz és 15 KHz között van, így csak a manuálok vannak rákötve, a pedál és a 

mélyebb hangok külön csatornán vannak erősítve. A végerősítő egy normál 

ellenütemű kapcsolás AB osztályban, a kisebb hangszereknél egyetlen 

gerjesztett mágnesű hangszórót hajt meg, a nagyobb típusoknál még ez ki van 

egészítve egy forgó transzformátoros chorus egységgel. Ez egy különleges 

kivitelű kimenőtrafó, aminek a vasteste egy motorral mozgatva van, a légrés 

mindig váltakozik, egyes típusoknál a tekercsek helyzetét változtatják 

egymáshoz képest, így a jel fázisa is változik. Ez nem volt hosszú életű, mert az 

elektronikus rendszerek jóval egyszerűbbek és megbízhatóbbak ennél. 

 



 

Az oszcillátor és a fázisfordító közös csövet használ. 

 

 A modulátor első fokozata egy erősítő, ezt egy fázisfordító követi. Egy 

fázistoló hálózat két ága között a harmadik fokozat kettős triódája fog a kapott 

ütemjel értelmében „kapcsolgatni”, a rácselőfeszültség változtatásával hol 

jobban vezet a cső, hol kevésbé. A fázistoló hálózat egyik ága a magasabb, a 

másik a mélyebb frekvenciákat engedi át jobban, ezek sávszűrőként működnek. 

A Doppler-hatás úgy érvényesül, hogy a kétféle szűrő felváltva kap vezérlést, 

ezáltal keltve a vibráló hatást. A 44-es modellnél a pedál csak a 16’-as basszus 

hangokat szolgáltatja, a nagyobb modelleknél itt is a manuálokéhoz hasonló a 

jelformálás és a billentyűzés. A következő táblázatban látható, hogyan is vannak 

kihasználva az egyes rezgőnyelv csoportok a különböző lábszámú 

regiszterekben. A háromszög és négyzet a fuvolaszerű, a félkör szimbólum a 

nyelvváltozatok lemezeit jelenti. 



 



 

A Wurlitzer 44-es belső elrendezése. 

 A neves gyár a rezgőnyelves orgonáit 1945-64 között gyártotta, ezalatt 

a technika annyit fejlődött, hogy ez a rendszer meghaladottá vált. A Lowrey és 

a Gulbransen az ’50-es évek végén jelent meg az első tranzisztoros orgonákkal, 

így a Wurlinak is lépni kellett. Először a csöves 4100-asokat dobta piacra 1959-

ben, majd beköszöntött a félvezetős korszak itt is. Ma már a Wurlitzer nem gyárt 

orgonát, így többnyire csak a régebbi modelljei forognak közkézen. Egy-egy 

darab, ha működik és jó állapotú, ma már kincset ér. Leginkább a 20-as, 21-es, 

25-ös, 30-as, 44-es, 46-os, 50-es, a 4600-as és 4800-as sorozat darabjai 

azok, melyek a fent vázolt elven működnek. 



A Conn orgona 
 A Conn márka Amerikában az egyik legrégibb, már a világháború után 

megjelent a piacon első modelljeivel. Charles Gerard Conn 1915-ben alapította 

Elkhardt-ban, Indiana-ban. Eredetileg fúvós hangszereket gyártott, a szaxofon 

volt a fő termék. Maga Conn 1844-ben született a New York állambeli Phelps-

ben 1844-ben, a polgárháború alatt katona volt. Már fiatal kora óta játszott 

kornetten. Egészen az ezredesi rangig vitte. 1946-ban készült el a az első 

orgona az üzemben, a Connsonata. De amivel foglalkozni fogunk most, az a híres 

825-ös típus a ’60-as évekből. 

 

A Conn 825-ös templomi orgona. 

A hangszer egy érdekes rendszerű, elektroncsöves orgona, melyben minden 

hanghoz egyedi oszcillátor tartozik. Az Allen és a Rodgers is hasonló megoldást 

alkalmazott hangszereiben. Ez bonyolulttá teszi a hangolást, mert minden hangot 

egyedileg kell hangolni, de bármilyen temperálásra állítható. Az oszcillátornak 

több kimenete is van, szinusz, fűrészfog és impulzus formájú jeleket ad ki. A 

felső 12 még duplázóval is el van látva, így állítja elő az 1’-as regiszter felső 

oktávját. 



Pedal Great I. Swell II. 

Diapason 16’ Contra Viole 16’ Bourdon 16’ 

Bourdon 16’ Open Diapason 8’ Geigen Principal 8 

Dulciana 16’ Bourdon 8’ Hohlflute 8’ 

Octave 8’ Dulciana 8’ Salicional 8’ 

Gedeckt 8’ Gamba 8’ String Diapason 8’ 

Superoctave 4’ Octave 4’ Geigen Octave 4’ 

Flute 4’ Gedeckt 4’ Flute 4’ 

Mixture Dulcet 4’ Nazard 2 2/3’ 

Posaune 16’ Superoctave 2’ Flautina 2’ 

 Doublet 1’ Sifflote 1’ 

 Mixture Oboe 8’ 

 Fagott 16’ Vox Humana 8’ 

 Trumpet 8’ Chimes 

  

A leggyakrabban használt csőtípus a 12AU7, ami az ECC83-nak felel meg. 

 

 



Az oszcillátor ECO kapcsolású, több kimenetű, a cső katódján szinuszos, az 

anódon fűrészfogú, a rezgőkör alsó pontján impulzusjellegű a szolgáltatott jel 

alakja. A szinusz tartalmaz még harmonikusokat is csökkentett amplitúdóval, így 

a fuvolák hangja élethűebb. Az alapharmonikus önmagában nem ad jelleget a 

hangnak, csak a magasságát határozza meg, a harmonikusok színeznek. 

Összesen 73 oszcillátor van az orgonában, de 85 hangot kell előállítani. Diódás 

kétutas kapcsolású kétszerező szolgáltatja a legfelső oktáv jeleit, egész c6-ig. 

 A fuvolahangok billentyűzésére külön áramkörök vannak, összesen 97. 

Minden hanghoz tartozik egy-egy tranzisztoros kapuáramkör, melyek kimenetei 

közösítve vannak, közös előerősítőt hajtanak meg. De a sustaint, a hang 

kitartását vezérlő áramkör közös, glimmlámpák és elektroncsövek vesznek részt 

a szabályzásban. 

 

Az S1 és S2 jelű kapcsolókkal a leütött billentyű hangjának hosszát lehet 

kiválasztani. A Sustain rövidebb, a Reverb hosszabb időt biztosít. A kapuk R1, 

R2 ellenállása és a C jelű kondezátor határozza meg a felfutási időt (attack), és 

a lecsengést (decay) is. A V1-V2 triódák egyenáramúlag negatívan vissza 

vannak csatolva, műterhelésként dolgoznak, és beállítják a glimmlámpák 

előfeszültségét. Normál állásban 178V-ot, Reverb állásban 314, Sustain állásban 

214V-ot juttatnak a kapcsolókapukra, rövid zengés esetén a glimm lámpák is 

szerepet kapnak. A kapuk után még van egy Piano/Forte kapcsoló, amivel 

halkítani lehet a fuvolaregiszterek hangját, a regiszterkapcsolók kétáramkö-

rösek. 



 A principal regiszterek kapuja hasonló, de egyszerűbb, csak 32 darab kell 

a 16’-as regiszterhez. Oktávonként vannak csoportosítva, a báziskörre adott + 

feszültség tartja a kaput lezárva. Ha elmozdul – potenciál felé, akkor fog vezetni. 

 

A kimenetet még egy kapcsoló egy kondenzátorral söntöli, ezáltal sötétebb 

tónust ad a hangnak, ez az English Diapason. A manuálok billentyűérintkezői 

több áramkörösek, külön vannak rajta az impulzusjelek a vonós és nyelv 

változatokhoz. A principal regiszterek hangja fűrészjelből van előállítva. 

 

  

A key pressure a lenyomás irányát jelöli, az impulzus-gyűjtősínek normál vezető 

rudak. A fuvola és principal regiszterek billentyűkapuihoz menő sínek szigetelő 

csőbe vannak húzva, ami fel van hasítva egy oldalon. Ha a regiszter be van 

kapcsolva, egy mágnes tekercs elfordítja a rudat, és ha a billentyűt lenyomják, 



már záródik az áramkör. Ha nincs bekapcsolva, akkor a lenyomott billentyűnél 

sem záródik. A regiszterszűrők teljesen normálisak, csak a pedál posaune aktív, 

visszacsatolt rezgőkörrel. 

 

 



 

 

 

 

 



 Az orgona áramkörének előerősítői tranzisztorosak, földelt bázisú beállí-

tásban, ezek az impulzus jeleket illesztik, elég alacsonya bemenő impedanciája. 

 

 Az expressziópedál, vagyis a redőnytalp egy potenciométert mozgat, ami 

egy-egy kétfokozatú erősítő első tranzisztorának emmitterellenállásával pár-

huzamos kondenzátor kapacitását diódákon át szabályozza, a dióda kapacitá-

sával, amit vezérlő feszültség határoz meg. Több csatornája van az orgonának, 

mindegyiknek saját erősítője van közös vezérléssel. 

 

A fuvolák külön csatornát kaptak, a principal és a vonós változatok közöset, de 

a főmű és a redőnymű nyelvregiszterei külön-külön csatornákra vannak osztva. 

Az orgona nem tartalmaz végerősítőket, ezek a hangszórókkal együtt nyertek 

elhelyezést, akár a karzatra, akár az oltár/úrasztala közelébe lehet rakni, hogy 

a hallgatóság a zenét ne hátulról kapja. A végfokok ellenüteműek, a tremolót egy 

régebbi modellen a hangszórók gerjesztő tekercsének mágnesezésével oldották 

meg, egy oszcillátor egy külön erősítőt hajt, ami a gerjesztő tekercseket táplálja. 

A váltakozó gerjesztés hullámzó hangot eredményez. 



 

Egy Conn gyártmányú orgona-hangláda kapcsolási rajza. 

 



 Az orgona hangjának a valódi sípos orgonáéhoz hasonlóvá tételével is 

próbálkozott a gyár, a ’70-es években fejlesztették ki a Model 144, 145, 146 

típusú hangszórócsaládot. Az elv egyszerű, egy hosszúkás dobozba 16x20 cm-

es ovális hangszórókat szereltek, a tetejére pedig fém rezonáns csöveket 

erősítettek. Ezek rezonálva egy adott frekvencián kiemelnek egy-egy sávot 

kiemelve csillogóvá teszik a hangot. A 145-ös a mixtúrák, nyelvek és vonósok 

hangszínét teszi fényesebbé, a 146-os a basszushangokat teszi teltebbé. a 144-

es normál, de 16Ω-os kivitel. 

 

A négy hangszóró vegyesen van kötve, kettő-kettő sorba, a sorok párhuza-

mosan. A csövek a skála hangjaira vannak hangolva. 



A Schober orgona 
 A Schober orgonagyárat 1954-ben New Yorkban alapította Henry Scho-

ber, az Audio magazin üzleti menedzsere, és társa, Richard H. Dorf, szakíró és 

mérnökasszisztens. A céljuk az volt, hogy olcsón adjanak az embereknek otthon 

összeszerelhető elektronikus orgona-építókészleteket. A Consolette modellt kit 

formában dobták piacra, 22 regiszteres kis hangszert lehetett összerakni. A 

generátorok germánium tranzisztorokkal működtek. Mindössze 17 pedálja volt, 

61 billentyűje a manuálokon, beépített végerősítője és hangszórója. Igazán olcsó 

volt és jól is fogyott, ezen felbuzdulva kezdték gyártani a templomi Recital és a 

színházi Theatre típusokat. Mi most az utóbbival fogunk behatóbban 

megismerkedni. 

 

A Schober Recital templomi orgona. 



Pedal Accompaniment Solo 

Dulciana 16’ Tibia 16’ Tibia 16’ 

Tibia 16’ Dulciana 8’ Cello 16’ 

Diaphone 16’ Vox Humana 8’ Stentorphone 16’ 

Tuba Profunda 16’ Orchestral Strings III Tuba Mirabilis 16’ 

Bass Flute 8’ Tibia 8’ Viola d’Amore 8’ 

Tuba 8’ Diapason 8’ Vox Humana 8’ 

 Harmonic Tuba 8’ Clarinet 8’ 

 Harmonic Flute 4’ Solo String 8’ 

 Octave 4’ Tibia 8’ 

 Tuba Clarion 4’ Oboe 8’ 

 Solo to Accomp 8’ Diapason 8’ 

  Brass Trumpet 8’ 

  Violina 4’ 

  Tibia 4’ 

  Tromba Clarion 4’ 

  Piccolo 2’ 

  Fiftheenth 2’ 

  Flageolet 1’ 

  Fife 1’ 

  Solo to Solo 16’ 

  Solo to Solo 4’ 

  Solo unison off 

 

 A Schober Theatre egy tranzisztorizált, otthoni használatra is tervezett 

orgona, 2 manuálján 61-61 billentyű van, 25 pedállal és 48 regiszterkapcsolóval 

rendelkezik, ebből 35 az orgonaregiszterek száma, a többi a perkusszió és a 

kompinációk, kopulák működtetéséhez kell. A hangszer el van látva egy komp-

resszorral is, ami a mikrofonerősítő jelét szabályozza. A művek hangereje egy-

egy Yaxley-tárcsás kapcsolóval állítható, külön is. A perkusszív hangzást a 

piano, harpsychord, celesta, orch. bells, xiliphone, mandolin, chrysoglott hang-

szerek utánzása jelenti, a harang még repetálva is van, egy külön kapcsolóval 

ez is működtethető. Az orgona redelkezik egy Reverbatape nevű szalagos vissz-

hangosítóval is, ami a kórusszerű hangzást hivatott előállítani. A kompresszor is 

bír kapcsolókkal, Organ Dynabeat és Dynamaster üzemmódokat tesz lehetővé. 

A hangzás egyébként nagyon érdekes, sok jó kombináció lehetséges, a pop és a 

könnyű tánczene számára ideális. Egy ilyen orgona akár egy kávéház vagy ét-

terem sarkában, egy bálterem pódiumán vagy főúri szalonban is jó szolgálatot 

tehet a szórakoztatás terén. Néhány hangmintát az interneten is meg lehet 

hallgatni, a http://ke3ij.com/Schober.htm oldalon. A hangszerhez általában egy 

szokványos Leslie ládát kapcsolnak, úgy érvényesül igazán a hangja. Lehet 

hozzá mikrofont is kapcsolni, így ideális bárzenélésre. 

http://ke3ij.com/Schober.htm


  

A Theatre modell. 

LC oszcillátorokkal van megoldva a hangkeltő rész, ezek négyszögjeleket szol-

gáltató flip-flop osztókat hajtanak meg. Minden osztólánchoz bonyolult ellenállás 

hálózat tartozik, mert a négyszög jelet lépcsőjellé alakítják, hogy a páros harmo-

nikusok is benne legyenek a spektrumban. Ezután következnek a billentyűk és 

a pedálok kontaktusai, amelyek hasonlóan a Hammond és Böhm orgonákhoz, 

felhangonként működtet érintkező párokat. Egyszerű, de kényes, karbantartást 

igénylő szerkezet. 



 

A vezéroszcillátorok egyike, 12 van belőlük, 4186,00 és 7902,13 Hz közötti 

hangokat adják. 

 

Az osztók szabályos bistabil flip-flopok, láncot alkotnak. 

A generátor rész külön modulokon helyezkedik el, -20 voltról működik. Az 

osztók kimenetei kapcsolódnak az ellenállás hálózathoz, ahány lábszám fekvés, 

annyiszor kell ilyen hálózat. Úgy van kialakítva, hogy oktávonként lépjen egyet. 

Lehetett volna egyszerűbb utat is választani, úgy, hogy a négyszögjeleket 

billentyűzzük, majd a regisztersínekre kötjük a jelformáló ellenállásláncokat, így 

kevesebb alkatrész kell. De a gyárak szeretik néha komplikálni a dolgot, ez a 

javítást is nehezíti egy kicsit. Azzal, hogy felosztják 8-10 hangnyi szakaszokra 

a skálát, és külön hálózatot kapcsolnak rá, igyekeznek a hangzást teltebbé tenni 

azáltal, hogy nem lesz túlterhelés a jelformálón, bár nagy illesztő ellenállásnál 

ez nem okozna gondot. A Schober ezzel szemben alacsony értéket, csak 2,2 kΩ

-ot kalkulált a feszültségosztók alsó tagjaként. A legnagyobb érték sem haladja 

meg a 1,5 MΩ-ot, így viszonylag nagy határok között lehet tartani a „lépcsőt”, 

több foka lehet, ezáltal az alakja jobban megközelíti a fűrészfog alakját, több 

páros számú harmonikus lesz a jel spektrumában. 

 



  

Ilyen ellenállás hálózatok alakítják ki a kívánt jelspektrumot. 

 

A billentyűzet szerkezete. Az alsó manuálon 3, a felsőn 5 gyűjtősín van. 

A billentyűzet szerkezete tisztán mechanikus működtetésű, ezért időnként 

tisztítani kell az érintkezőket, denaturált szesszel, vagy kontakt spray-vel. Egy 

kissé macerásan van megoldva a jel elvezetése, egy nyák lap vezetősávjához 

nyomódik a mozgó érintkező, ez oxidálódhat, kopik, idővel recsegni fog. 



 Egy igen érdekes áramköri megoldás a gyűjtősínekre kötött négyszögesí-

tő, amely a beérkező fűrészjelet alakítja át, úgy, hogy az alapharmonikushoz 

hozzákeveri az egy oktávval magasabb ellenfázisú, fele akkora amplitúdójú har-

monikust. Ezt láthatjuk a Baldwin és a BRG orgona esetében is.  

 

A klarinét, a tibia és a vox humana regiszterek szűrői használnak négyszögjelet, 

16’, 8’ és 4’-as magasságban, minden máshoz a már ismertetett módon előállított 

lépcsőjel szükséges. A négyszögesítő erősítői a kopula kapuk után vannak kötve, 

egy-egy kapcsolóval lehet a 8’-at némítani, vagy hozzáadni a 16’ vagy 4’-at. 

 

Ebből a kapuból is több darab van, oktávonként 1-1. 

 



 A regiszterszűrők szokványos felépítésűek, aluláteresztő, formáns, és 

integráló szűrők vannak alkalmazva, a bemeneti részen vannak a regiszter-

kapcsolóval a földre kötve kikapcsolt állapotban. Egy 3 fokozatú erősítő illeszti 

az ilyen módon szűrt jeleket, majd egy-egy szabályzó kapcsolóval 3 fokozatban 

lehet a hangerőt beállítani. 

 

Az alsó manuál, az Accompaniment szűrői. 

A szűrőkörök bemenetei az alsó művön A betűvel, a felsőn S-sel vannak jelölve. 

A W a woodwind, azaz a „fafúvós” áramkörre utalnak, ez az a már említett 

négyszögesítő. A fuvolaszűrők háromtagú aluláteresztők, a principaloké csak két 

tagú, de az oktávval magasabb harmonikus is be van vezetve, csökkentett erős-

séggel. Roppant takarékos a nyelvjátékok formánsszűrő megoldása, csak 1H-s 

tekercsek vannak, akár 2-3 is sorba kötve a cél érdekében. A vox humana két 

körös, két párhuzamos szűrő két eltérő frekvenciára van hangolva. A solo mű 

klarinét szűrője soros RL körre épül, a kondenzátor van a testre kötve. A vonós 

szűrők kombinált felül- és aluláteresztő tagokból állnak, a szükséges hangka-

rakternek megfelelően. Az orchestral strigs egy háromsoros kevertjáték, oktáv-

lépésben. 



  

A Solo szűrők. 

 A pedál egység 6 regiszterszűrőt, és az azokat meghajtó erősítő és frek-

venciaosztó blokkokból áll. Az orgona fő frekvenciaosztóiról a jelek két oktáv 

terjedelemben egy váltókapcsolókból álló soron át jutnak egy trigger fokozatra, 

ami a jelet 8’-as négyszögjellé formálja, egy flip-flop osztja le 16’-as szintre. 

A tuba szűrők bemenetén egy dióda alakítja a jelet fűrészesre. 

 

Ha egy pedál sincs lenyomva, akkor a pedál egység bemenete földelve van, nem 

vesz fel bemenő jelet. 

 



 

A pedálmű szűrői. Diódás vágó termel páros harmonikusokat a tubának. 

 Az orgona vibrato áramköre viszont nem szokványos, mert nem a fő osz-

cillátorokat modulálja frekvenciában, hanem már a kimeneten okoz fázismodu-

lációt, hasonlóan a Hammond késleltetős módszeréhez. Egy fázistolós oszcillátor 

egy meghajtó fokozattal izzók fényerejét pulzáltatja, amik fotoellenállásokra 

hatnak. A fotoellenállások egy-egy kondenzátorral vannak sorba kötve, a soros 

tag egyik vége egy földelt emitteres erősítő fokozat tranzisztorának emitteré-

hez, a másik vég a kollektorhoz kapcsolódik. Az R és C tag találkozási pontja a 

kimenet, három ilyen fokozat követi egymást. A Hammond L100-asban is valami 

ilyesmi van, de mágneses csatolással. Egy regiszterkapcsolóval lehet indítani, 

a sebességet, a frekvenciát egy potméter, a modulációs mélységet egy három 

állású kapcsoló állításával lehet szabályozni. Mind a két manuál rákapcsolható a 

vibrato áramkörre, külön, vagy akár együtt is. Az áramkörben használt izzók 10V 

20mA-es típusok, a fotoellenállások a szokások LDR-ek. 

 



 

Három izzót hajt meg az áramkör, az L betűs hasábok azok. 

 

Három ilyen fázistoló erősítő van láncba kötve. 

 A perkussziós áramkör a fentebb említett ütős és pengetős hangszerek 

hangját tudja utánozni. Áll egy multivibrátoros modulátorból és a kapukból. A 

cseleszta, a harang és a chrysoglott szimpla működésű, a billentyűt leütve a 

hang megszólal, majd lecseng. A mandolin, a xilofon és a repetáló harang ismétlő 

jellegű, beállítástól függően ismétlődik a hangjuk. A kapukból 48 darab van, a 

8’-as és a 4’-as regisztersínekre kapcsolódnak. Külön szűrők vannak minden 

egyes perkusszív hangszerhez. 

 

A modulátor az R ponton vezérelhető egy impulzussal. 



 

Ezekből a kapukból 48 db van, a zongora és a csembaló hangját modulálják. A 

PB és az SH pontokon lehet befolyásolni a lecsengést. A tranzisztorok bázisára 

hat, a billentyűt lenyomva a C2 töltődni kezd, addig áram is folyik rajta, ha 

feltöltődött, akkor megszűnik a tranzisztorok bázis előfeszültsége, és lezárnak. 

A C1 és a diódákkal sorba kötött R tagok határozzák meg az időt. 

 Az orgona alkalmas mikrofon csatlakoztatására is, így az énekes hangja 

is az orgona hangrendszerén van felerősítve. Egy dinamika kompresszor szabá-

lyozza a mikrofon jelét, mint automata szintszabályzó, oly módon, hogy egy 

erősítő bemenete és a test között egy LDR van, amire a szabályzó erősítő egy 

izzóval „rávilágít” a bemenő jel erősségének függvényében. 

 

A PR a jel bemenete, de innen kap vezérlést a 4 fokozatú szabályzó erősítő is. 

Az MC a mikrofon érzékenyebb bemenete, a CO az áramkör kimenete. Az RI és 

IS csatlakozók a Reverbatape zengető és visszhangrendszer csatlakozásai, az 

RO pontra jut az effektezett jel. Az RH egy extra külső bemenet, mondjuk 

dobgép számára, a PN lábra a perkusszív jelek kerülnek. 



 Legvégül pedig a tápegység következik, ehhez nem nagyon kell külön 

magyarázat, működése egyszerű, stabilizált, pozitív ágban testelt. Nincs áram-

szabályzása, könnyen túlterhelhető, zárlattól nem védett. 

 

A trafó primer tekercsével párhuzamosan lévő csatlakozókba lehet dugni a kotta 

és egyéb világítások izzóinak kábeleit, összesen hatot. Az orgona egésze germá-

nium félvezetőkkel van felépítve, ezek ma már nehezen szerezhetők be. 

Helyettesítésükre szóba jöhet a Tungsram AC126-os, vagy AC125-ös, az 

erősítőkben az AC107-es, tápegységben a 10-es tervjelű lehet AC128-as, a 

többi AD162, ASZ16 vagy AU102. Időnként lehet ezekből kapni egységcso-

magokat rádióamatőr bazárban. De nincs elvi akadálya a szilícium tranzisz-

torokra való áttérésnek sem, a munkapontokat kell beállítani a cserélt tran-

zisztornál. 



Egy magyar kísérlet, a BRG orgona 
 A Budapesti Rádiótechnikai Gyárban a fejlesztők egy újprojektbe kezdtek, 

a külföldi szakirodalom tanulmányozása után egy elektronikus orgona építésébe 

fogtak. A hangszer alapjául a Baldwin cég Model 5 típusa szolgált, de a magyar 

orgona jóval szerényebb képességekkel bírt, Csupán egyetlen manuállal és 

pedálsorral látták el, 17 regisztere volt, 16’, 8’ és 4’ fekvésben. A kis 

hangszerből csak a prototípus készült el, nem került sorozatgyártásba. 

Elektromos felépítése hasonlított a Model 5-ére, bár a generátorok és osztók 

több fokozatból álltak, más módon, kondenzátorokkal csatolta át a vezérlő 

impulzust a következő fokozatra. A „fafúvós áramkör”, azaz a négyszögesítő 

differenciálerősítős megoldású, míg a Baldwin egyszerű inverteres, fázisfordítós 

összegzőt használt. A hangszer működési leírása megjelent annó a Rádióamatőr 

Füzetek sorozatban, Sőreg István Hat elektronikus hangszer című kiadványában. 

A közölt ábrák is innen valók. 

 

A zeneszerszám 60 manuál és 24 pedálbillentyűvel rendelkezett, a manuálon 13, 

a pedálon 4 regiszterrel. Két kapcsoló pedig a vibrátót szabályozta, kb. 6 és 8 

Hz-es lebegést biztosítva. A beszámolók és a diszpozíció alapján romantikus 

hangképet lehet róla feltételezni. A végfok és a hangszórók egy külön szek-

rényben nyertek elhelyezést. 

 



 A kis orgona elektroncsöves felépítésű, az akkoriban a Tungsram által 

gyártott színüveg rimlock foglalatú ECC40-es, és az újonnan kifejlesztett novál 

ECC85-ös kettőstriódákkal, a végerősítőben pedig az EL84-es végpentódákkal 

volt az áramkör felépítve. Félvezetőt keveset, 12 db DS60-as diódát találunk 

benne, a vezéroszcillátorok és az első osztófokozat között. 

 

A hangszer tömbvázlata. 

A generátor egység közös mindkét mű számára, a vibrato oszcillátor, és a legalsó 

C hang osztófokozata a tápegység modulon kapott helyet. A billentyű 

kontaktusok után a lábszámok gyűjtősínjeihez külön erősítő tartozik. A regiszter 

szűrők után egy előerősítő jön, itt van elhelyezve a redőnytalp, a hangerő pedál. 

Van egy kimenet magnófelvétel részére. A hangszer famunkáinak végzésénél a 

Fővárosi Kézműipari Vállalat orgonaüzeme adott tanácsokat, részt vállaltak az 

elkészítésben. 



  

A 12 generátor modul egyike. 



 A hanggenerátorok hangonként vannak szeparálva, a legfelsőbb oktáv 12 

félhangjához tartozik egy-egy osztólánc. Ennek első eleme egy nagy stabilitású 

kettős T-tagot tartalmazó szinusz oszcillátor. A P1 jelű trimmer poten-

ciométerrel lehet a vezérlő frekvenciát finoman hangolni, a névleges értékhez 

képest ±3%-nyit. Mivel a V1-es cső első fele a vezéroszcillátor, és ez szinuszos 

rezgést ad, ezt csak vezérlésre használják. A V1-es trióda másik fele az első 

osztó fokozat, de a vezéroszcillátor frekvenciájára van hangolva. Az osztók 

szabályos blocking oszcillátorok, a kimenetükön fűrészfog alakú rezgést 

szolgáltatnak. Ez hasonló a Schober gyártmányú orgonák megoldásához. 

Összesen 7 osztófokozat van egy láncban, ECO kapcsolásban működnek, a 

katódellenállás a munkaellenállás is egyben, innen van meghajtva a következő 

fokozat. Egy RC hálózat alakítja ki a kívánt harmonikus tartalmat, azaz a 

spektrumot az osztó fokozat kimenetén. A tekercsek azonosak minden fokozat-

nál, csak a kondenzátorok kapacitás értékeivel variáltak a tervezők. A Baldwin 

orgonáknál az osztók induktív csatolásúak, azaz egy nagy vasmagra van 

felcsévélve az összes osztó rezgőköri tekercse. 

 

A Baldwin 5-ös hasonló áramköre. 

 A billentyű áramkörök mechanikus kontaktusokból állanak, egy-egy bil-

lentyű 3-3 áramkört működtet. A jelek egy-egy 3,9MΩ-os csillapító ellenálláson 

keresztül kerülnek az érintkezőre, mely alapállásban földeli az osztó kimenetét, 

ezáltal csökkentve az áthallás kockázatát, de nem terheli túlságosan azt. 

Lenyomva a billentyűt, a jel további ellenállásokon át jut egy illesztő erősítő 

bemenetére (1/2 ECC85). Az erősítők katódkövető impedanciaillesztő fokozatok, 

a regiszterszűrőkhöz illesztik az osztók magasabb kimeneti ellenállását. 

 



 



Minden gyűjtősínhez külön erősítő fokozat tartozik, semmi extra nincs benne. 

 

 Az ún. fafúvós áramkör egy négyszögesítő kapcsolás, melyben az 

alaphanghoz hozzáadjuk az egy oktávval magasabb hangot fordított fázisban, 

fele akkora amplitúdóval. Egy differenciál erősítő megfelel erre a célra. 

 

A működés alapelvét már leírtam (lásd Jelformálók c. fejezet), a megvalósítás 

megfelelt az ’50-es évek műszaki színvonalának. Ez az áramkör táplálja a fedett 

fuvola, a csöves fuvola, a vox humana és a gamba szűrő egyik ágát is. 

 A regiszter szűrők a szokásos aluláteresztő és formánsszűrők, az oboa 

szűrő meglehetősen élethű hangzást kelt. A regiszter bilék kikapcsolva földelik 

a szűrők kimenetét, minden szokványos kialakítású. 



 



A regiszterszűrőket követi az előerősítő, az első fokozata egy impedancia illesz-

tő, a második része pedig az expresszió pedált, az orgona fő hangerőszabályzó 

szervét hajtja meg. A két fokozat közötti potenciométer az érzékenységet, azaz 

a hangerő maximumának beállítását teszi lehetővé. A második fokozat egy 

illesztő trafón keresztül hajtja a végfokot, és a redőnytalp mozgatásával a 1,5 k

Ω-os logaritmikus karakterisztikájú potenciométert forgatva söntöljük a 25μF-

os elkóval a kimenetet. Ez egyben fiziológiai hangerőszabályzás is, mert jobban 

a magas hangok csökkennek, a mélyebbek csak lassabb mértékben. 

 

Az előerősítő. 

 A végerősítő különálló ládában van elhelyezve, saját tápegységet tartal-

maz. Egy szokásos AB osztályú, PPP, azaz paralel push-pull végerősítő. A V1 

ikertrióda a fázisfordító, a V2-V3 és V4-V5 pentódák pedig az ellenütemű 

kimenő fokozat komplementer ágait képezik. Két-két pentóda van 

párhuzamosan kötve, ezzel van az amúgy is szerény teljesítmény megnövelve. 

Bővebb műszaki adatokat nem lehetett fellelni az orgonáról, de nagyjából 30 Hz 

és 15 KHz közötti frekvenciákat viszi át az erősítő, a torzítás 2-5% között lehet. 

A négy beépítet hangszóró Orion PD256S lehet, a 250mm-es egységek egy 

belső pótkónusszal, tweeter membránnal is ki vannak egészítve. A kimenő trafő 

viszont nem a szokványos megcsapolt primertekercsű, hanem két primer 

gombolyítása van, katód és anód körben is be van kötve. A végfok cserélhető, a 

hangszórók lehetővé tesznek 30-40W-os egységek beépítését is. 

 



  

 

 



 Egy sajnálatos nyomdahiba folytán a tápegység kapcsolási rajza helyett a 

füzetbe egy másik ábra került, a helyreigazítást a Rádiótechnika 1960/5-ös 

száma hozta le, innen származik a helyes kapcsolási rajz. A hálózati 

transzformátor primer tekercse több ponton megcsapolt, így 110 és 240V között 

több feszültségre is kapcsolható. Az áramköröket egy kétutas beállításban 

működő EZ80-as egyenirányító cső látja el LC szűrőn át 250V egyen-

feszültséggel. Egy kis graetz-hidas táp adja az előfeszültséget a generátor-

résznek. Ez olyan nagy különlegességeket nem tartalmaz eddig. 

 

 Az utolsó frekvenciaosztó már csak itt fért el terjedelmi okokból. Egy 

plusz meghajtó része is van, így a cső teljesen ki van használva. Ez a fokozat a 

kontra C hangot biztosítja, ugyanolyan, mint a többi. A vibrato oszcillátor egy 

különleges Wien-hidas kapcsolás, aszimmetrikus tagokkal. Ha a K2-es kapcsoló 

nincs lenyomva, akkor rövidre zárja az alsó hídágat, ezáltal nem rezeg a 

kapcsolás. Ha a K2-őt bekapcsoljuk, akkor rezegni kezd az oszcillátor. Ha a 

K1-et is benyomjuk, akkor az R12 söntöli az R15-ös ellenállást, a frekvencia 

gyorsabb lesz. Ha csak a K1-et kapcsoljuk be, akkor is rezegni fog, kb 8 Hz-

en. Bármelyik kapcsolóval ki és be lehet kapcsolni a vibrato oszcillátort. Az iker 

trióda katódjai össze vannak kötve, innen vesszük le a moduláló jelet, a P2-es 

potenciométer a löket beállítására való. A cső egyik fele földelt rácsú, a másik 

fele földelt katódú beállításban üzemel, ilyet a Selmer cég is alkalmazott egy 

1956-os, Concert B típusú hangszerében. Csak ott az anódkörben elhelyezett 

potméter szolgált a modulációs mélység, vagyis a löket beállítására. 

 Az alapul szolgáló Baldwin orgona hasonló, de nagyobb, két manuálos 

hangszer volt, a négyszögesítő áramköre más módon működött. A szűrők sok 

esetben kombináltak, kevesebb osztófokozata van. 



 



 A Baldwin Model 5 1947-ben került piacra, 2650 dolláros árával 

versenyképesnek számított az elektronikus orgonák piacán. Winston E. Kock 

szabadalmán alapult az egész szerkezet, tovább is fejlesztette azt, a Model 5A 

már 2’-as regisztert is tartalmazott, a Model 6 és a Model 10 az ötvenes évek 

elején debütált. A szűrős rendszerű templomi orgonái között a Baldwin palettáján 

a csöves Model 11 és a tranzisztoros Model 4 tartotta a csúcsot sokáig. 

 

A Model 5-ös. 

 A BRG ezen az alapon igyekezett a maga orgonáját kifejleszteni, de nem 

követte a próbálkozást gyártás. A helyzetet jól mutatja, hogy 1950-ben a 

Rákosi-diktatúra Pécsett szétverte a legendás Angster orgonagyárat. Az orgona 

klerikális hangszer, nem kell a dolgozó népnek! Egy elektromos orgona 

licencének átvétele, mondjuk a Hammond BC vagy Rt típus pécsi gyártásának 

megszervezése megmenthette volna a vállalatot, de akkor meg a jazz lett volna 

a kommunisták szemében vörös posztó. A BRG későn jött, és nem is volt annyira 

kiforrott a konstrukciójuk, de alapnak ígéretes.   



Út a digitális mintavételig 
 A digitális hangszerek világában két rendszer terjedt el, az egyik az FM 

szintézis, a másik a mintavétel, vagy sampling. Az előzőnél magát a hullámformát 

a jellemző formánsokkal együtt a hangszer processzora számolja ki, modellezi, 

és az D/A átalakító útján analóg jelként küldi az erősítőre. A másik módszernél 

az adott hangszer, orgona esetében a regiszterhez tartozó síp hangjáról felvétel 

készül, és ezt a felvételt játssza vissza a kellő hangmagasságban és hangerővel 

hifi minőségben a hangszer. Sokszor elég csak egy hangról mintát venni, a többit 

a processzor tolja el a hangolásnak megfelelően. Ez gazdaságosabb, mint 

minden regiszter minden hangjáról külön felvételt készíteni 16 bites felbontás-

sal, mert jóval kisebb tárolókapacitás is elég, márpedig a regiszterek hangjának 

egy epromban el kell férni. Ma már 64 MB méretű eprom IC-k is vannak, 

 

A Robb orgona egy sorozatgyártású példánya. 



 Amíg viszont nem volt digitális technika, addig az analóg megoldások után 

kellett nézni. Analóg módon a hang hullámalakját mágnesesen szalagon, optikai 

úton filmen vagy lemezen, vagy sztatikus letapogatás esetén egy a burkológörbe 

profilját tartalmazó fémhengeren lehet „tárolni”. A Magneton, a Photona, az 

Optigan, a Robb Wave Organ mind egy-egy próbálkozás az analóg mintavétel 

útján való hangszeres hangvisszaadásra. Utóbbi még a női ének-hangot is 

megkísérli hűen visszaadni. 

 

A Magneton egyetlen fennmaradt példánya Bécsben. 

Az analóg mintavétel terén a Mellotron volt a legtökéletesebb hangszer, magnó-

szalagokon tárolt hangokat játszott le, a kazettákat cserélni is lehetett, akár egy 

nagy zenekart is lehetett vele helyettesíteni. Az 1960-as és 70-es évek pop és 

rockzenéjében gyakran szerepet kapott ez az instrumentum. Billentyűs volt, de 

nem volt orgona, mert a hangszerek hangjának utánzására lett megalkotva. 

 Az orgonákban alkalmazott digitális áramkörök először csak a vezérlés 

terére terjedtek ki, a regiszter és kombináció beállítások eltárolására. A 

mikroprocesszorok már lehetővé tették azt is, hogy a billentyűk, pedálok, 

kapcsolók és drawbarok jelei is feldolgozásra kerüljenek, esetleg a hang-

generátor IC is digitálisan volt vezérelve. De a hangzást mindig analóg 

szűrőkörök keltették, nem beszélünk mintavett élethű hangszínekről. Az Allen, 

a Rodgers és a Yamaha járta ezt az utat. 



 A ’80-as évek elején megjelenő MIDI-technika (Musical Instruments 

Digital Interface) lehetővé tette a vezérlés mellett a hangzás digitalizálását is, 

még ha csak korlátozottabb mértékben is, 8 bites felbontással. Ekkoriban az 

Allen és a japán Suzuki konszern által felvásárolt Hammond is elkezd foglalkozni 

a digitálisan hangzó orgonákkal. Általánossá válik a sztereó 16 bites, 44.1 KHz-

es rendszerű hangminták alkalmazása. Az első komolyabb számítógépek, az 

Atari 1040-es, az Amiga 500-as, az IBM AT, a Videoton 160-as lehetővé tették 

a részletgazdagabb minták feldolgozását. A digitális orgona egy speciális számí-

tógép, amely a mintavett hangok fájljait kezeli, a skálán transzponálva 

megszólaltatja, csupán regiszterenként egy mintából felépítve a teljes hangzást. 

Az lenyomott billentyűnek megfelelően generálja a megfelelő hangmagasságot 

és a hang kitartásának hosszát, a bekapcsolt regisztereknek megfelelően 

kombinálja a hangszíneket. Esetleg még hangrögzítő funkciót is ellát, az 

orgonista felveheti saját játékát, vezérelhet a hangszeréről más hangszereket, 

hangmodulokat, dobgépet, szintetizátort, sequencert, samplert, loopert.  

  

Az Allen cég első digitális orgonája 1972-ben készült. 



 Hamar felmerült az ötlet, hogy a program vagy a hangkészlet cserélhető 

legyen, ehhez külső memóriában kell tárolni az adatokat. Kezdetben a lyukkártya 

volt a kézenfekvő, majd a Jánossy Marcell által a BRG-ben feltalált és szabadal-

maztatott hajlékony mágneslemez, a floppy. 

 

Kártyaolvasó orgonába építve. 

Az Allen és Rodgers gyárak orgonái belső tárként ferritgyűrűs memóriával 

voltak ellátva, itt tárolták a regiszterek és a kombinációk beállításait, például a 

Rodgers 660 Heritage ilyen volt. A modernebb 605-ös a Zilog Z80-as 

processzorára épült, a főbb vezérlési funkciókat ez végezte. 64 KB rammal és 

egy epromban tárolt programmal működött, minden mása analóg volt. A 

Hammond, miután a japánok vették át, tért át a digitális technikára. A 820-as 

modelljük volt az első digitális hangzású orgonájuk, de még nem a mintavétel, 

hanem a szerényebb képességű FM szintézis elvén működött, de meg is felelt a 

zömmel még drawbarokkal működő, kevés egyedi regisztert tartalmazó hibrid 

orgona számára. De ezen az alapon már el lehetett indulni egy magasabb 

kategória felé, hisz még 1974-ig készült hangkerekes, elektroncsöves hangszer 

a chicagói gyárban. 



 

A 820-as 1981-ben jelent meg, a felhangszintézis mellett pár összetett hangot, 

principal, salicional, trombita, oboa és vox humana hangszínt tudott még. 

 Mivel egy jó digitális mintavételezésű orgona igen nagy számítási 

kapacitással dolgozik, ezért a csak a processzor nem elég, ki kell még egészíteni 

egy vagy két DSP-vel (Digital Signal Processor). Ez amolyan segédprocesszor, 

ami saját ramot és a hullámformát tartalmazó romot kezel. Két DSP esetén egy 

harmadik nagy bonyolultságú IC teremt kapcsolatot közöttük, és az hajtja meg a 

D/A átalakító(ka)t. A Hammond a VASE technológiát használja, a Rodgers egy 

Sony csipkészletet szerel be. Gyakran használnak dupla DSP-t, hogy a számítási 

kapacitás elég legyen, főleg ha még extra hangszínek is vannak, márpedig egy 

modern orgona számos zenekari hangszínt, vonósokat, zongorát, hárfát, gitárt, 

harangokat, szaxofont, kürtöt, tubát, harmonikát, dobokat és még rengeteg más 

hangszert is meg tud szólaltatni, ezek hangjait is tárolni kell. A Hammond 935-

ös 380-féle zenekari hangszínt, effektet, zörejt, pl. ágyúlövést, szirénát, 

telefoncsörgést, állathangokat is meg tud szólaltatni. A standard General MIDI 

256 hangszínét, és még másokat is. Egyes orgonákba még dobgép is beépítésre 

kerül. Ma már ez is digitálisan mintavett dobhangokat alkalmaz, nem csak a 

ritmus program digitális. A zengető, a kórus, a tremolo is mind egy digitális 

egység által lesz működtetve, ennek is futnia kell a programban. A Hammond 

346-os 1984-ben úttörő volt, kár hogy csak a prototípus készült el. 



 

A Böhm DS2002 Orchester, még ma is igen jó hangú orgona, Thomas Vogt is 

játszik rajta https://www.youtube.com/watch?v=JOB_GOhQ3N8 

 

A Roland VK-8 egy jó Hammond klón. 

https://www.youtube.com/watch?v=JOB_GOhQ3N8


Lássunk tehát két kereskedelmileg is sikeres orgonatípust, melyekben 

megvalósultak a technika legújabb eredményei. Az első legyen egy templomi, a 

Hammond 935. Ez egy standard kétmanuálos, pedálos, 33 regiszteres hang-

versenyorgona, az AGO szabványok szerint építve. Manuáljai 61, pedálsora 32 

sugaras állású billentyűvel bír, 256 hangig polifonikus. Művenként egy-egy 

készlet drawbart is tartalmaz, vibrato, kórus és leslie vezérlését teszi lehetővé. 

Egy floppy-meghajtó biztosítja a külső memóriát. 

 

A Hammond legfejlettebb klasszikus orgonája a 935-ös. 

A hangszeren teljes szimfonikus hangzás érhető el, játék közben is lehet váltani 

a zenekariról orgonahangzásra és viszont. A kézi pisztonok mindegyike 

programozható, bármilyen beállítás a gombokhoz rendelhető. Dobprogramot is 

lehet telepíteni, így akár a pedálon basszusgitár, az alsó manuálon vonós, a 

felsőn zongora vagy más hangszínnel kísérhetünk énekest, vagy csak játszha-

tunk szalonzenét. A kimenet sztereó, de lehet két Leslie 771 vagy 971-es 

hangládát hozzákapcsolni, ez utóbbi típus az 525-ös kiegészítő hangdobozokkal 

teheti teljessé a hangzást. A temperálás és a hangolás változtatható, basszus és 

diszkant félre osztható a skála a két csatorna között. 

 



Pedal Great I. Swell II. 

Contra Violone 32’ Montre 8’ Bourdon Doux 16’ 

Principal 16’ Rohrflute 8’ Open Diapason 8’ 

Bourdon 16’ Praestant 4’ Holzgedackt 8’ 

Octave 8’ Harmonic Flute 4’ Gamba 8’ 

Gedackt 8’ Aeoline 4’ Voix Céleste 8’ 

Choralbass 4’ Twelfth 2 2/3’ Octave 4’ 

Mixture IV Principal 2’ Flauto Dolce 4’ 

Fagott 16’ Cornet V Nazard 2 2/3’ 

Trompette 8’ Mixture IV Flautino 2’ 

 Trompette 8’ Mixture III 

 Clarinet 8’ Contra Trompette 16’ 

  Hautbois 8’ 

  Vox Humana 8’ 

 

A színházi orgonák sem maradtak ki a digitalizálás nyújtotta áldásból, hiszen ez 

a típus is megtalálható még ma is, keresik a színházak mellett az éttermek, 

hotelek, kávéházak, szalonok, táncpaloták báltermei. Egy korszerű példánya az 

Allen márka Q211T jelű gyártmánya. A lenti képen látható. 

 



Pedal Accompaniment I. Solo II. 

Ophicleide 16’ English Post Horn 8’ English Post Horn 16’ 

Diaphone 16’ Tuba Horn 8’ Tuba Horn 16’ 

Tibia 16’ Open Diapason 8’ Diaphone 16’ 

English Horn 8 ’ Tibia Clausa 8’ Tibia Clausa 16’ 

Diapason 8’ Clarinet 8’ Violins II 16’ 

Tibia 8’ Violins 8’ Vox Humana 16’ 

Clarinet 8’ Concert Flute 8’ Tuba Horn 8’ 

Flute 8’ Vox Humana 8’ Open Diapason 8’ 

Accomp. to Pedal Piccolo 4’ Tibia Clausa 8’ 

MIDI Concert Flute 4’ Clarinet 8’ 

Bass Drum Mixture III Chrisoglott IV Orchestral Oboe 8’ 

Cymbal Solo to Pedal Snare Violins II 8’ 

 Tom-Tom Vox Humana 8’ 

 Tambourine Fifth 5 1/3’ 

 Cymbal Octave 4’ 

 MIDI Piccolo 4’ 

  Violins 4’ 

  Twelfth 2 2/3’ 

  Piccolo 2’ 

  Tierce 1 3/5’ 

  Glocken Mixture IV 

  Xylophone Mixture IV 

  Cathedral Chimes 

  MIDI 

 

Classical Rank Theatre Rank Tremulants General 

French Trompette English Post Horn Main Persian Cymbal 

Tromba Tuba Horn Tibia/Vox Hum.  

Principal Open Diapason   

Gedackt Tibia Clausa   

Cromorna Clarinet   

Hautbois Orchestral Oboe   

Viola Pomposa Violin   

Viola Celeste Violin Celeste   

Harmonic Flute Concert Flute   

Eng. Vox Humana Vox Humana   

Mixture III Xylophone   

Mixture IV Glockenspiel   

Carillon Chimes   

Az orgona billentyűihez lehet dobhangokat kopulázni, beépített és betölthető 

MIDI hangfájlokat is kezel, szerkeszteni lehet. 



Digitális áramkörök a Yamaha orgonáiban 

 A Yamaha cég Japán egyik legrégebbi hangszergyártó vállalata, már az 

1890-es években gyártott zongorát és minden mást. A gyár nevében a Nippon 

Gakki jelentése; japán hangszerek. 1959-ben dobták piacra az első Electone C1 

típusú orgonát, mely még analóg áramköröket tartalmazott, elektroncsövekkel. 

Aztán jöttek a tranzisztoros modellek, és a számítástechnika fejlődésével a 

hangszerek vezérlő áramköreiben is megjelent a digitális elektronika. Az első 

generációs orgonák még csak a vezérlés terén vonultattak fel pár digitális TTL 

kaput, flip-flopot, majd lehetővé vált a hanggenerátorok és a billentyűzet közti 

rengeteg vezeték egyetlen 4 bit szélességű adatbuszra cserélése. Nemcsak a 

hangmagasságot és a skálát, de a vezérlési funkciókat is meg lehetett így való-

sítani, megtakarítva a kábel-bábelt. A dobgép, a kísérő automata, az arpeggio 

programozása is így történt. Egy 4 bites adatbusz és az órajel szükséges, 

valamint a reset. 

 

Yamaha Electone D700 

Néhány példát bemutatok most, a teljesség igénye nélkül, mert az egyes típusok 

kapcsolási rajzai igen terjedelmesek, ezért különféle modellek egyes érdekes 

részleteit mutatom inkább meg. 



 Az Electone orgonák a ’70-es évektől digitális vezérléssel készültek, a 

nagyobb E, F, G sorozatok még a hangjukat is szintézissel állítják elő. 

Mindegyiknek jellemzője, hogy a billentyűzet kontaktusai mátrixba vannak 

rendezve. Van egy kóder IC, amely a skála hangjainak megfelelő jeleket 13 

vezetéken adja ki c-től a következő c-ig. Oktávonként és művenként van 

beolvasva, a pedál a P, az alsó manuál az L, a felső az U jelű lábakon át. Például 

a g’ hang a felső manuálon a g jelű és az U3 jelű vezetékek rövidre zárásával 

szólal meg. Az adatok a KC1-KC4 jelű lábakon jelennek meg, az adat és a címzés 

együtt, mert több digitális generátort tudunk vezérelni. Ezek az LSI IC-k 

négyszög vagy szinusz jelet adnak ki, az adott hangmagasságban, az adott 

regiszterben, és polifonikusan. 

 

 

A KAC (Keyboard Assigner Circuit) végzi a jelek kódolását, és 4 bites csomaggá 

alakítását. A rendszer -5 és -15 voltos logikai szinten működik. 



A művek billentyűvezetékei a zenei hangoknak megfelelő lábakhoz és az adott 

mű vezérlő buszaihoz csatlakozik. A CL az alsó c, innen indul a skála. A P1, P2 

a pedál két oktávjának gyűjtővezetéke, az L1-5, U1-5 a manuáloké. 

 

Példának itt van a D700-as manuál és pedál érintkezőinek bekötése. A felső 

manuál UK jelzésű hálózata ugyanolyan, mint az LK. Aki ismerkedni akar 

bővebben is a rendszerrel, rengeteg szervízkönyvet és kapcsolási rajzot talál az 

elektrotanya weboldalán. 

 

 A hanggenerátorokból több féle típus van forgalomban, ebből most jöjjön 

két fajta.  Alapvetően a két manuál és a pedál hangjait egy tok állítja elő, a D700-

asban a pedál egység hangjait egy másik külön. A C55-ösben csak egy. A D700 

YM80200-as IC-je szinusz és négyszög hullámokat szolgáltat, utóbbiak formáns 

szűrőkre kerülnek, míg a szinusz jelek erősítés után adják az egyes fuvola-

regiszterek tónusait. A szűrők aktív jellegűek, visszacsatolt földelt emmitteres 

kapcsolásban. Ezek a cselló, oboa, kürt, harsona, klarinét és a diapason 

regiszter hangját adják. A C55 és hasonló orgonák esetében a fuvola 16’-4’ 

regiszterek hangjait is szűrők állítják elő, 3-3 sávra osztva a skálát az adott 

lágéban. Míg az 5 1/3’, a 2 2/3’ és a 2’ fuvola esetén csak egy-egy szélessávú 

szűrő van. Az extra hangok egy másik áramkörrel kerülnek megszólaltatásra. Az 

YM60700-as normál és perkusszív módban, az alsó vagy a felső manuálhoz 



kopulázhatóan működik. A sustaint egy trimmer potenciométerrel lehet 

beállítani. 

 



Az YM80200-as F betűvel kezdődő kimenetei fuvola jelet adnak a számmal jelölt 

regiszterben, az L vagy U a manuált jelzi. Az O betűs lábak a négyszögjeles 

kimenetek, hasonló rendszerben, mint a fuvolák. A pedálhoz külön IC tartozik. 

A C605-ösben van egy Melody Chord nevű áramkör, amely lehetővé teszi az 

egyujjas akkordjátékot. A felső manuál szűrőit használja fuvola hanggal. 

 

A Melody Chord áramkör YM102800-as IC-vel. 



A fuvolaregiszterek szűrői aktív áramkörök, földelt emmitteres kapcsolású, egy 

fokozatú kapcsolásban. A skála három sávra van osztva, minden sáv a manuál 

terjedelmének harmadát foglalja magában. Minden sáv külön szűrőt kapott, és 

ezek közös erősítő fokozatra dolgoznak. 

 

A szűrők T tagot tartalmaznak, és a tranzisztor emitteréről vissza van csatolva 

egy kondenzátoron keresztül a bemenetre. A szűrő fokozat tranzisztora bázis-

áram táplálásos munkapont beállítású. Lásd a fenti ábrát. A C200-asban ezt a 

megoldást követték, de a C55 is hasonló áramköröket tartalmaz. A formáns 

szűrők IC-s felépítésűek, kombinált alul és felüláteresztő szűrőkből állnak. 

 

Példának itt egy oboa szűrő a C-200-asból. 



A dobgép vezérlése a KAS bemeneteire kötött kapcsolósorral történik, és soros 

porton keresztül jutnak az adatok az RTG (Rhythm Generator) áramkörhöz. 

 

Az F1 és F2 pontokról a Cl-C lábakra jut a vezérlő feszültség a rajzon látható 

módon. A kapcsolók váltóérintkezősek, egy vagy két áramkört kapcsolnak a 

megfelelő bemenetre. Diódák végzik a leválasztást az egyes áramkörök között. 

Egy LED jelzi a leütéseket, és a tempót egy potenciométerrel lehet szabályozni. 

Az RTG saját tempó órajel generátorral rendelkezik, a ritmusképleteket belső 

ROM tárban tárolja, összesen 16 féle beállítást tesz lehetővé, de nem lehet 

keverni ezeket. Minden ritmushangszerhez van két-két kimenet, Így a normál 

mellett a kísérő automatika trigger impulzusait is elő lehet állítani hangsze-

renként. A lábdob vezérlése összetettebb, mert a burkológörbét is lehet 

szabályozni, a fel és lefutást. A C-200 az YM60300 jelű dobritmus romot 

tartalmazza, aminek a vezérlése digitális jelekkel történik, soros adatcsomagot 

kap a KAS felől a ritmus kiválasztásához a PD, FC és SY bemeneten. 



 

 

A C-200 dobgép áramkörének vezérlő IC-je az YM60300. Az E75-ös orgona 

áramkörei ennél is bonyolultabbak, mert programozható a dobgép. A vezérlő 

processzor RAM memóriát és LED számkijelzőt is meghajt, valamint két ritmus 

generátort. 16 alapritmus van itt is, metronóm funkcióval, ritmus és break 

variációk, programozási lehetőség, szinkron indítás. 

 Az E75-ös modell a hangokat memóriából hívja elő, a hangminták szinusz-

hullámai ROM-ban vannak tárolva. A szinuszjelek a Hammond orgonáéhoz 

hasonló hangot produkálnak, és még néhány zenekari hangszer, pl. zongora, 

cselló, fuvola, oboa, hárfa, elektromos gitár hangmintája van még rögzítve, 

ezeket tudja visszajátszani FM szintézissel, nagyon sok párhuzamos VCF 

áramkörön át. 

 



 

Érdekességként megemlítendő még a vonós hangok kórus modulátora, amely 

közös fázistolós generátorral működik, amely 120°-os eltéréssel állítja elő a 

három fázisú ütemjelet, 5,4 Hz frekvencián, és 0,54 Hz-en is, így összesen 6 

vezérlőjellel modulál három késleltető egységet. Ezzel már elég jó térhatást 

lehet kelteni egy monó forrás szétpamacsolásával. 

 

 



A Hauptwerk™ rendszere 
 A Hauptwerk egy olyan rendszer, ami PC alapú, egy számítógéphez 

néhány perifériát kell csatlakoztatni, telepíteni egy speciális orgona szoftvert, 

és máris van egy jól használható digitális orgonánk. MIDI szabványú csatlakozón 

keresztül kommunikálnak az egyes részegységek, a billentyűzetek és a regiszter 

modulok. A többi már a számítógép dolga, a program tartalmazza a rendszert, 

és a hangmintákat le lehet tölteni már számos webhelyről. Elég nagy a 

számítógéppel szemben támasztott követelmény, legalább 3GB-nyi szabad RAM 

kapacitással rendelkezzen, kell legalább egy 512GB méretű merevlemez, és 

legalább 2,4 GHz-es processzor. És persze egy jó minőségű hangkártya, az 

integrált nem jó. 

 

A képernyő érintős legyen, mert a rendszer ezen keresztül kommunikál a 

felhasználóval, a parancsokat így fogadja. Ha normális regiszter modulokat 

akarunk használni, akkor más szoftvert kell telepíteni, több féle létezik a piacon. 

Ilyen a magyar fejlesztésű VSO (virtuális Sípos Orgona) rendszer, amit az 

Orgonám Kft fejlesztett ki. Három féle, tanuló, gyakorló és előadó kategória 

létezik belőle, 25-100 ezer forint közötti összegért (2018-as áron). Igen jól 

szimulálja a sípok hangját, gazdag hangkészlettel rendelkezik. Átlagos P4-es 

gépen már fut, akár egy MIDI szintetizátor is lehet a vezérlő billentyűzet. Lehet 

venni a cég által készített hangmintákból, de a Hauptwerk mintáival is 

kompatibilis. Ingyenes hangmintákat is lehet használni, ezek általában egy híres 

hangszer teljes diszpozícióját tartalmazzák, de találunk regiszterenként is. 



http://www.familjenpalo.se/vpo/download 

http://www.jeuxdorgues.com 

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/ourorgan/index.php?title=Sample_Sets 

A fenti oldalakról tudunk letölteni megfelelő hangmintát. Hasonló még a 

Grandorgue nevű program, illetve a Myorgan. 

 A Hauptwerk rendszerhez minimum 2 db 61 billentyűs, azaz öt oktávos 

billentyűzet kell, maximum ötöt lehet használni. A pedál 27 vagy 32 billentyűs 

lehet, ilyeneket több cég gyárt. Fontos, hogy mechanikailag kifogástalan legyen, 

ne sajnáljuk rá a pénzt. A PC minimum P4-es legyen, 500GB-s HDD-vel, 4GB 

RAM-mal, a hangkártya minimum egy Soundblaster Live legyen, de inkább egy 

félprofi stúdiőminőségű Alesis, Yamaha, Roland vagy hasonló. 

 

Olcsó és népszerű: a Fatar 161-es billentyűzet, jó választás. 

 Ha úgy döntünk, hogy magunk építünk egy orgonát, akkor szerezzük be 

először is a szükséges elemeket. Döntsük el, hogy milyet akarunk, milyen célra, 

és mekkora keretünk van rá. Gagyi alkatrészeket ne vegyünk, bármilyen olcsó 

is, mert utólag megbosszulja magát. A klaviatúra minősége a legkényesebb. a 

többit lehet később cserélni jobbra. A Fatar 161-es billentyűzetet MIDI 

csatlakozón keresztül lehet a számítógéphez kapcsolni, egy MIDI illesztő kártyán 

át többet is. De ha több pénzünk van, akkor a Johannus KS2-esét vegyük, ez 2 

manuálos, manuálonként 8 pisztonnal, félig súlyozott billentéssel. USB 

csatlakozós, nem igényel külön tápot, crescendo pedált lehet hozzá kapcsolni. 

Az egész műanyagból van, könnyű felépítésű, a háza MDF lapokból áll, feketére 

festve. Kompatibilis a Hauptwerk és a Miditzer rendszerével, ez utóbbi a 

Wurlitzer fejlesztése. Hátránya, hogy mindjárt 3 USB portot is lefoglal. Mind a 

PC Windows/Linux, mind a Mac operációs rendszerekkel együtt tud dolgozni. A 

MIDI csatlakozó csak a Miditzer rendszerével tud együttműködni, de annál meg 

a pisztonok nem hatásosak. 575 angol fontért kínálják a szerkezetet. 

http://sourceforge.net/apps/mediawiki/ourorgan/index.php?title=Sample_Sets


 

Johannus KS2 mesterbillentyűzet. 

 

Viscount 32 billentyűs pedálsor, sugaras kiképzéssel, kettős crescendo-val. 

A pedálbillentyűzetek közül is több félét lehet találni, a Viscount, a Yamaha és a 

Hammond is gyárt külön digitális MIDI pedálzatot. Van 13, 25, 27 és 32 billentyűs 

változat, a 13 billenytűs spinet méretű orgonához való, csak basszusjátékra jó, 

semmi egyébre, az egy oktáv nagyon korlátozott lehetőségeket ad. 



 

Viscount Legend 25, jazz és rock orgonákhoz remek pedál. 

 Számos cég kínál regisztermodult, amely külső egységként kapcsolható a 

rendszerbe. Ezek sokszor már a hangkészletet is tartalmazzák, nem a PC 

rendszer hangkészletével dolgoznak. De van olyan, ami csak a vezérlési funkciót 

látja el. Vagy mind a két módon használható. Itt van a Viscount CM100. 

 

Akár digitális hangmodulként is használható, de lehet MIDI-n át csak vezérlésre 

használni. Többféle regiszterkészlettel kapható, a vásárló kívánságának 

megfelelőn állítják össze, de van standard is. A Sonus Paradisi Cecilia 

húzókapcsolós, csak vezérlésre alkalmas, teljesen faburkolatú. 



 

Sonus Paradisi Cecilia 240. 

Ha pedig drawbarokat is akarunk, akkor a Viscount, az Oberheim, a Voce, a 

Hammond, a Pari és a Diversi termékei jöhetnek szóba. 

 



 De viszont dönthetünk úgy is, hogy magunk építjük meg az orgonánk 

bemeneti perifériáit, jelesül a pedál és manuál billentyűzetek kapcsoló 

áramköreit, amit majd egy interfészen keresztül egy megfelelő alaplaphoz 

kapcsolunk. Ha ezt az utat járjuk, akkor viszont nekünk kell beszereznünk a 

szükséges kapcsolókat, érintkezőket, de még a billentyűket és pedálokat is 

nekünk kell elkészíteni, vagy elkészíttetni, Ehhez a függelékben megadtam a 

szükséges méreteket és szabványokat. A német Otto Heuss Gmbh kimondottan 

orgonaalkatrészek gyártásával foglalkozik, tőlük meg lehet rendelni a szükséges 

tételeket. 

 

A képen látható módon működik a billentyűkontaktus. Az érintkező blokk 4 

kontaktussal az 5107-000, hat kontaktussal az 5108-000 számú. A nyomóhíd 

11 mm hosszú, típusa 5111-000, a 28 mm-es az 5112-000, ez pedálhoz való. 

 



Regiszterkapcsoló blokk, 14 és 24 voltos mágnesekkel. Nemcsak kézzel, de a 

kombinációk által is lehet mozgatni, egy be- és egy kikapcsoló tekerccsel. A 

tekercsek 35 és 100Ω-osak, 250 és 400 mA áramot vesznek fel. A kapcsolók 

típusa 5013-200 és 5013-400. Van húzókapcsoló is, a fentieknek megfelelő, de 

közel 1A áramot vesz fel a működtető tekercs. A kapcsolók kontaktusai 0,5A-t 

tudnak kapcsolni. Típusa 5019-000, vagy 5020-000, 16-22 mm közti a mozgás. 

 

Az 5201-es regiszterkapcsolóval fel lehet építeni az egész játszóasztalt, a 

szabványos 3375-ös billenőlapokkal, bilékkel ellátva. 

 

A kapcsoló védődiódával van szerelve, szabványos billenő kapcsoló. Több féle 

billenőlap is felszerelhető rá, a 3374-es és 3375-ös típuscsalád tagjai. Ha a 

mágneses kapcsolókat építjük be, akkor a mágnesek vezérlését egy külön 

kártyáról kell biztosítani, és a programot ahhoz kell megírni. A hardver 

milyensége fontos, de a használhatóságot a szoftver határozza meg. Célszerű 

még egy redőnytalp visszajelző, egy ledsoros kivezérlésmérő, mondjuk 

LM3914-es IC-vel megfelel. A bemenetre egyenfeszültséget adunk, amit a 



redőnytalp alapjeladó potenciométeréről veszünk, de egy feszültségosztóval 

még beállítjuk az IC számára megfelelő jelszintet. 

 A kapcsolást nagyban egyszerűsíthetjük, ha az érintkezőket mátrixba 

kötjük C. E. Pykett megoldása szerint. Két 8 bites kört mátrixolunk, de a 64 

lehetőségből csak 61-re van szükségünk, a többit tartaléknak hagyhatjuk meg. 

  

8 oszlopra és 8 sorra osztjuk a manuált, a pedál esetén csak 32 billentyűnk van, 

elég 4 oszlop is. A vezérlő áramkör a 4051-es CMOS IC-kre épül, egy 4049-es 

adja a státuszbitet az adott áramkör kiválasztásához. A rendszerhez csupán egy 

8 bites adatbuszon át kapcsolódik, és közvetlenül más MIDI eszközt is tud 

hajtani, mert van rajta egy kimenet. Ha megépítjük ezt a kis kártyányi áramkört, 

akkor két 61 billentyűs manuált, egy 32 billentyűs pedált, és 80 regiszterkap-

csolót tudunk integrálni a rendszerbe. Egy kétmanuálos orgonánál elég 25-40 

regiszter, a többi érintkező párt a pisztonok és kopulák, a tremolo, chorus, 

flanger, torzító és hápogtató, a zengető vezérlésére használhatjuk fel. Ezzel a 

kis kapcsolással sok problémát megoldhatunk egyszerre, akár 8 bites 

processzorokkal, akár egy Z80-nal, 8080-nal, MC6809-cel is elműködik. 

Vannak speciálisan erre a célra gyártott IC-k, mint a Roland VK77-esben 

használt SSC1000, vagy az SSC1080-as, de ezek elég drágán szerezhetők be, 

nem az amatőr pénztárcájának valók. 



 

A vezérlő áramkör a regiszterek és a billentyűk számára. 



 És ha összeszedtük a berendezéshez szükséges elemeket, akkor még 

mindig ott van a játszóasztal kérdése. Aki kevésbé igényes, csak egy otthon 

használható hangszert akar, annak jó lehet egy IKEA-ban vásárolt íróasztal, 

néhány plusz bútorlap segítségével egész pofás kis játszóasztalt készíthet 

belőle. A Galant fantázianevű termék jó alapot ad erre. De ha a készítendő 

orgonát egy kápolnába, kicsike templomba, kultúrház színháztermébe, egy 

kávéházi szalonba, vagy elegáns bálterembe szánjuk, akkor a játszóasztal nem 

lehet „lapra szerelt”! Nézzünk néhány élő példát, néhány gyári orgona játszó-

asztal tervet, innen vegyük a formát. 

 

Angster-típus: a fasori evangélikus templom orgonája. 

A famunkát magunk is el tudjuk készíteni, ha elég ügyesek vagyunk, ha nem, 

bízzuk asztalosra. A függelékben található erre is méretezés. A főbb gondot 

leginkább a billentyűzetet takaró roló jelentheti, egy jó redőnyt elkészíteni elég 

nehéz. Célszerű még egy kulcsos kapcsolót is beépíteni, hogy csak a kulcs 

elfordítása után lehessen az orgonát bekapcsolni. Az orgonapad illeszkedjen a 

játszóasztalhoz, lehetőleg ugyanolyan fából készüljön. Lehet hokedli rendszerű, 

felnyitható ülőlappal, lehet benne a kottákat tárolni. Tervezzünk korszerű ledes 

világítást a kottatartó, a pedálsor és a manuálok megvilágítására. A 

potenciométerek legyenek toló kivitelűek, így drawbar-húzóval lehet majd 

működtetni azokat. 



 

Rieger-típus: digitális vezérlésűre alakítva. 

 

Az abonyi református templom Rieger orgonájának játszóasztala. 



 

Hammond-típus: a 346-os prototípus. Színpadra, szalonba, bálba termett. 

 A hangszekrényt akusztikailag az adott teremhez tervezzük, stílusában is 

illeszkedjen. Otthoni használatra az orgona működhet a hangkártyára kapcsolt 

sztereó rendszeren át, vagy használjunk 2 darab Leslie hangládát, ezeket a 

szabványos 11 pólusú csatlakozókkal kössük az orgonához. A 720-as Leslie egy 

forgó és egy stabil csatornát használ, az előbbire a Hammond, az utóbbira a 

sípos hangokat tegyük, a programban szét kell választani. Vegyünk több kime-

netű hangkártyát. A hangszekrényt osszuk fel 4-6 csatornára, a fetes 200W-os 

lengyel végfok ide nagyon jó lesz. A hangszekrény ki/be kapcsolását vezéreljük 

az orgonáról egy relén át, ami a tápot szakítja meg. 



Végül pedig egy jól használható diszpozíciót adok meg a házi digitális orgonához. 

„Arkangyal” 36 regiszteres templomi/jazz orgona 

Pedálmű Főmű I. Felsőmű II. 

Principál 16’ Bourdon 16’ Csöves fuvola 8’ 

Alátét 16’ Principál 8’ Gamba 8’ 

Oktáva 8’ Födött 8’ Eolhárfa 8’ 

Födött pommer 8’ Fűzfasíp 8’ Olaszprincipál 4’ 

Cselló 8’ Tengerhullám II Lágy fuvola 4’ 

Quintadena 4’ Oktáva 4’ Nazát 2 2/3’ 

Erdei fuvola 2’ Kupakos fuvola 4’ Oktáva 2’ 

Harsona 16’ Svájci síp 2’ Pásztorsíp 2’ 

Fagott 8’ Kornett III Tercia 1 3/5’ 

Cink 4’ Mixtúra VI Flageolet 1’ 

 Fanfár trombita 8’ Rankett 16’ 

 Töröksíp 4’ Oboa 8’ 

  Vox Humana 8’ 

  Szűzi regál 4’ 

A töröksíp tulajdonképpen schalmei, a pásztorsíp fugara vagy blockflöte. 

Preset     

C Főmű regiszterek Felsőmű regiszterek 

C＃ 88 8800 000 Power 80 3600 000 Mellow Tone 

D 88 8000 008 Gospel standard 88 8406 000 Jazz Leader 

D＃ 00 8000 000 Appointed Jazz 00 8870 778 ’60s Beat 

E 83 8000 000 Jazz Groove 88 8000 888 Fat Tone 

F 00 8400 002 Quiet Music 80 0008 888 Squabble 

F＃ 43 5434 334 Full Accomp. 08 8800 880 Novel Solo 

G 76 8878 667 Theater Brass 60 8088 000 Theater Solo 

G＃ 08 8800 430 Gospel Accomp 80 8808 008 Gospel Solo 

A 88 8888 888 Full Jazz 66 8848 588 Screamy Tone 

A＃ drawbar C csoport drawbar A csoport 

H drawbar D csoport drawbar B csop.+perkusszió 

 

 A klaviatúra kialakítása a Hammond B3-asét kövesse, a drawbar-ok 

mellett jobbra a perkusszió négy kapcsolója, balra a vibrato-chorus tekerő-

gomb, mellette a pedál, az alsó és a felső manuál tremolo kiválasztó kapcsolója 

legyen. A pedál, a felsőmű és a főmű regiszterei mellé kerüljön az extra vox, 

pedálra basszusgitár, az alsóra vonós és hárfa, a felsőre kamara vonós, zongora 

és harangok. A két manuál közti lécen a kézi pisztonok, P+I, P+II, I+II, 16’ el, 

Nyelv el. Az alsó manuál alatt a dobgép (opcionális) gombjai legyenek. A 



lábpisztonok szabad, alap, aliquot, plénum, tutti, színház, jazz és rock beállítá-

sokat működtetnek. 

standard jazz modern latin 

keringő szving lassú rock afro 

induló dixieland twist nanigo 

tangó boogie beat rock cascara 

polka west coast hard rock merengue 

csárdás reggae metál bolero espaňa 

paso doble jazz rock diszkó rumba 

fox trot funky hip-hop mambó 

western soul house szamba 

mazurka rhythm and blues dub bossa nova 

 

Az ajánlott orgonát bármelyik fentebb bemutatott játszóasztal fajtába be lehet 

építeni. Úgy kell méretezni, hogy elférjen minden szükséges kezelőszerv, a 

kottatartót lehet olyan nagyra méretezni, hogy a monitort is rá lehessen 

szerelni, de nagyobb partitúrák is elférjenek, és ne zavarják a kilátást. A Kornett 

3 sora 2 2/3’+2’+ 1 3/5’ összeállítású, a Mixtúra VI 2 2/3’+2’+1 3/5’+1 

1/7’+2/3’+1/2’ kombinációjú, de ne legyen tolakodó, se túl erős. 

 A dobgép kezelőszerveit akár egy fiókban is el lehet rejteni, ami ha nem 

kell, be lehet tolni. Kell az USB csatlakozónak és az SD kártya portnak is helyet 

kialakítani, ezeket is el lehessen zárni a redőny lehúzásával. A játszóasztal aljába 

be lehessen tenni még igény szerint hangszórókat egy kisebb teljesítményű 

végfokkal, ezt monitorként, vagy gyakorláskor lehet használni. 



Magyar eredmények: az Orgonám kft. 
 Nem is gondolná a Kedves Olvasó, hogy immár nálunk is akad egy kis cég, 

amelyik betört a digitális orgonák piacára. De nem a tömeggyártás módszerével, 

hanem igazi kézműves munkával. Megbízásra korszerűsítenek meglévő analóg 

orgonákat, vagy pusztán régi játszóasztalba építenek korszerű elektronikát. 

Hibrid hangszert is készítettek már, mely az elektrofon és az aerofon hang-

keltést kombinálja. Legnagyobb fejlesztésük mégis a VSO program, a Virtuális 

Sípos Orgona nevű szoftver. A cég 2011-ben alakult, Budapesten működik. 

Számos kis és nagy magyar templom orgonáját korszerűsítették, vagy építettek 

teljesen újat, lám az egyházak nem mindenütt ítélik el az „elektromos 

orgonapótlékok” alkalmazását. Ilyen a gazdagréti Szent Angyalok 

plébániatemplom, ahol a cég három manuálos, digitális hangszere szolgál a 

gyülekezet nagy megelégedésére. Vagy a hasonló méretű héhalmi katolikus 

templom hangszere.  

 

A héhalmi templom digitális orgonája. 

Meg is győzik az embert a digitális orgona előnyeiről, ezek azok a tulajdonságok, 

amivel egy sípos hangszer sajnos nem rendelkezik. 



„A DIGITÁLIS, SZÁMÍTÓGÉPES ORGONA ELŐNYEI 

Elismerve a sípos orgonát a Hangszerek Királynőjének, számos olyan 

lehetőséget látunk a digitális, számítógépes orgonákban, melyeket hagyományos 

hangszerek esetén nem, vagy csak igen drágán lehet megvalósítani. Például: 

A darabokhoz illeszkedő diszpozíciók váltogathatók, akár koncert közben 

Az orgona a zenemű hangzásához intonálható, hangolható, temperálható 

Más hangszerrel együtt zenéléskor ahhoz hozzáhangolható 

Transzponálható, ha a kísérendő énekes vagy hangszeres muzsikus más 

hangnemben ismeri a darabot 

Viszonylag kis hangszeren is nagy diszpozíciók használhatók 

A diszpozíciók alakíthatók, módosíthatók 

Bármely regiszter manuálhoz hozzárendelhető 

Úszómű hozható létre bármely diszpozícióhoz 

Ritka vagy drága sípsorok, különleges hangzások is elérhetők (64 lábas 

regiszterek, nyelvsípok, harangjáték stb.) 

Beállítható, változtatható a visszhang 

A digitális visszhang-rendszerrel egy rossz akusztikájú terem hangzása 

javítható 

A szélládák a térben mozgathatók virtuálisan, vagy több hangrendszerrel 

ténylegesen is 

A szélládák hangerőviszonyai is változtathatók 

Szabályozható tremolo sebesség és erő 

Szabadon programozható henger, személyre szólóan elmenthető/betölthető 

Számtalan setzer-kombináció, személyre szólóan elmenthető/betölthető 

Speciális kopulák (pl. Pedál a II.manuálra) 

Basszus- és diszkant-kopula 

A játszóasztal kapcsolói programozhatóak, az éppen szükséges funkcióhoz 

rendelhetők 

Közvetlen digitális hangfelvétel (külső zajoktól mentes)” 

Sajnos, a cégalapítókról túl sok információ nem áll rendelkezésre, néhány 

telefonszám, és elérhetőség csak. A cég történetét taglaló leírást sem találtam, 



úgy látszik, inkább maguk helyett orgonáikra koncentrálnak. Így hát webol-

dalukról idézek néhány gondolatot, bemutatva munkájukat. De egy tipikus 

magyar történeten keresztül megérthetjük, miért is olyan fontos, hogy egy 

elektronikus orgonának nagyon jó hangja legyen. Helyszín a Nógrád megyei 

Szirák község, ahol a cég Opus 9.-es modellje szolgál évek óta. 

 „A plébános atya keresett meg bennünket, és elpanaszolta, hogy a 

templomban levő dzsessz-orgona hangja nem illik a szertartásokhoz. Mivel itt 

a szomszédos kastélyszálló miatt gyakran van reprezentatív esküvő, fontos a 

párok számára, hogy a nász minden része elegáns és ünnepi legyen. Állítólag 

előfordult az is, hogy az esküvőről készült "hivatalos" videóból kivágták az 

orgonaszót, annyira nem tetszett a hangja.” 

Ez jellemző vidéken, hogy egy régi műemléki jelentőségű orgona, bármily kicsi 

is, egyszer csak tönkremegy, nincs, aki javítsa, vagy pénz hiánya miatt romlik 

le, mert elmarad a karbantartás. Ilyenkor egy akármilyen, a piacon éppen 

kapható elektronikus orgonát vesz a plébánia, hogy az istentisztelet ne maradjon 

zeneszó nélkül. Többnyire egy spinet méretű, házi használatra tervezett 

orgonácskát, ami nem való művészi célokra. Egy Hammond B3 drága, és az 

utolsó is 1974-ben készült, a Böhm gyártmányai, mondjuk az Orchester család 

tagjai, vagy a Wersi Toccata, a Johannus típusok nem is voltak idehaza 

forgalomban ekkor (’70-es, ’80-as évek). 

 „De lássuk be: a misén is a pap után a legfontosabb közreműködő a kántor, 

mivel az ének és a szép orgonaszó növeli az áhítatot, és közelebb viszi a híveket 

Istenhez. Pedig a hely kántor nagyon ügyesen és szépen játszik, de ha nem 

megfelelő a hangszer, nem tud csodát tenni.... Vettünk hát egy működésképtelen 

roncsot ... A szokásos: két manuál eltolva, csiricsáré kapcsolók, rengeteg gomb, 

dobgép, potenciométerek minden szabad felületen, "vernyogtató" 

térdkapcsoló... Ilyenkor mindig nehéz beleképzelni: hogy lesz ebből templomi 

hangszer??? Mindenekelőtt rombolni kell, bárhogy is fáj... Nekiestünk hát, és 

szétszedtük. Hát... ebből lesz még valami??? (kérdezte a fotós). Eddig se 

működött a hangszer, de most már végképp megszűnt, mint zeneszerszám. Előtte 

kipróbáltuk, de csak néhány hang működött. Talán meg lehetett volna javítani, 

de nem érdemes. Ha sikerül, amire vállalkoztunk, a minősége egészen más 

lesz!!! 

 Mivel a technikát szerető emberek vagyunk, tisztelettel nézünk ezekre a 

régi dzsessz-orgonákra, a mérnöki lelemény (akkori) csúcsa volt: egy 

kisebbfajta alkatrészboltnak elegendő ellenállás, kondenzátor, tranzisztor van 

beleépítve, ráadásul jórészt kézzel forrasztva-kötözve, elrendezve. Gyönyörűen 

vezetett vaskos kábelkorbácsok élénk színű kígyókként siklanak egyik paneltől 

a másikhoz. És mégis: ha építeni akarunk, először bontani kell. Ahhoz, hogy 



valami új szülessen, valami réginek el kell pusztulnia. Persze nagyon 

odafigyelve!!! Amit lehet, azt megmentünk: erősítő, hangszórók, kapcsolók, 

tápegység, hangváltó, kábelezés (egy része) megmaradt, nagyon tudni kell, mi 

az, amit ki lehet venni, mi az, ami maradjon a helyén. Így aztán kezdtek a dolgok 

letisztulni. A felesleges részek eltávolítása után már látni véltük, mi lehet belőle 

– ha el nem rontjuk (ahogy a vicc mondja). De még ott a sok csiri-csári kapcsoló, 

a vinnyogtató térdnyomó, a billentyűzet sincs jó helyen. Mi lesz ebből??? Sok 

még a megoldandó feladat! Azzal, hogy eltávolítottuk a pot.métereket, üressé 

vált a billentyűzet két oldala. Oda új lapokat kell faragni – tényleg faragni, mivel 

a tartószerkezet alakját is pontosan kell követni. A billentyűzetet erős kézzel 

csapkodja az orgonista, az alatta levő váznak tehertartónak kell maradnia a 

manuálok egymás fölé csúsztatása után is!” 

 

Ilyen volt. Az átépítéshez beszerzett dzsessz-orgona. 

 A fiúk vettek egy romos, működésképtelen spinet méretű kisorgonát, 

(home organ). Volt benne minden, a Jézuskától a géppuskáig. Színes kapcsolók, 

dobgép, tremolo-kórus effekt, drawbar potenciométerek, térdváltó transzponáló 

kar. Pár hang szólt csak rajta, amúgy roncsként árulták. Szétkapták, mint majom 

a zsebórát, de ésszel, mert bizonyos alkatrészek az új hangszerhez is kellenek. 

Regiszterkapcsolók, billentyűk, kábelkorbács maradt meg, minden más kikerült 

a játszóasztalból. Egy teljesen új sztereó hangrendszer is kellett, hogy az új mű 

képes legyen betölteni hangjával a teret. A játszóasztalba került a működtető 

számítópép, a szükséges illesztő modulok. A rendszeren természetesen a cég 

saját VSO programja fut, mint minden más általuk forgalmazott hangszeren. 

 



 

Ilyen lett! Szépen fényezett játszóasztal, az eredeti macskanyelv-kapcsolók új 

felirattal, kopula gombok, új orgonapad. 

Pedálmű I. Főmű II. Pozitívmű Úszómű 

Principalbass 16’ Principal 8’ Rohrflöte 8’ Principalflöte 8’ 

Subbass 16’ Gedackt 8’ Salicional 8’ Viol Celeste 8’ 

Principal 8’ Oktav 4’ Flöte 4’ Hohlflöte 4’ 

Gedackt 8’ Sesquialtera II Nasat 2 2/3’ Rohr Quint 2 2/3’ 

Rauschpfeife IV Superoktav 2’ Waldflöte 2’ Waldflöte 2’ 

Posaune 16’ Mixtur V Superoktav 1’ Terz 1 3/5’ 

P+I Trompete 8’ Cymbel II Sifflöte 1’ 

P+II I+II Scharf III Schalmei 8’ 

P+III I+III Krummhorn 8’  

 Super I II+III  

 

A táblázat tartalmazza a hangszer diszpozícióját. Az orgona csak két manuálos, 

az úszómű, mint harmadik mű szerepel mégis. Ez úgy lehetséges, hogy 

kopulázható mindegyik műhöz, így úszik ide-oda, nincs fix helye. A hangszer 

hangja meg is hallgatható, sajnos a minősége nem túl jó, mert telefonnal lett 

rögzítve. https://www.youtube.com/watch?v=5fUsngOnrX8 

https://www.youtube.com/watch?v=5fUsngOnrX8


 Essen végül szó a hangszerek lelkéről, a VSO programról. Ez végzi el a 

szükséges vezérlési, kapcsolási, hang és jel átalakítási feladatokat. Érdemes 

ellátogatni a vállalat honlapjára, és ott is szétnézni. A cég három féle programot 

kínál, tanuló, gyakorló és előadó művész kategóriában, ennek megfelelően 

változik az ára is, 25, 50, 100 ezer forintos áron. Bár hátránya, hogy jelenleg 

csak Windows alá érhető el, XP verzión már fut. Folyamatos fejlesztés alatt áll, 

talán egyszer Linux és MacOS alá is készül majd verzió. Így hangzik a szlogen: 

„Rendelkezik: 

Setzerrel, Hengerrel, Redőnytalpakkal, Pisztonokkal, 5 manuál + pedálműig 

képes kezelni az orgonákat, 4 külön sípműre lehet bontani az orgonát, 

amelyekhez külön-külön hangrendszer kapcsolható, Többféle regisztrációs 

grafika (Bille, regiszter-húzó), Lenyűgöző eredeti hangminőség, Intonálható 

sípok, regiszterek, művek, Egyszerű kezelhetőség, Könnyű telepíthetőség 

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS!” 

A honlapról (http://orgonam.hu) több féle hangmintacsomag is letölthető, mert 

vannak ingyenesek is. Sajnos nem lehet regiszterenként összeválogatni, hanem 

egy adott orgona diszpozíciója szerint van. Többek között a MüPa, a Melcer-

terem, a krakkói Kenty Szent János templom, a Kalvträsk orgonájának 

hangmintája tölthető le. 

Ha valaki kedvet kapott egy digitális orgona építéséhez, akkor már magyar 

forrásból beszerezheti a szükséges anyagokat. Vegye fel a kapcsolatot a céggel, 

és állnak rendelkezésére. 

Elérhetőségük: 

Cím: 1164 Budapest, Cinke u. 65. 

Adószám: 24668266-2-42 

+36/30/945-3054 (Robi), 

+36/20/557-1567 (Hozé) 

E-mail: info@orgonam.hu 

Ez itt most a reklám helye, támogassuk a magyar ipart! 

 

http://orgonam.hu/
mailto:info@orgonam.hu


A digitális orgonák felépítése 

 A digitális orgonák kérdése először talán az ötvenes évek végén 

merülhetett fel először, mikor elkezdték a számítógép alkalmazási lehetőségeit 

kutatni a zeneszerzés terén. Eleinte egyszerűbb vezérlési feladatokra lehetett 

használni a processzorokat, például a kombinációk, beállítások mentésére egy 

ferritgyűrűs tárban. A ’70-es évektől próbálkoztak a hangminták digitális 

formában való tárolásával, analóg módon már korábban is megoldották ezt, 

például a Magneton, az Optigan, a Welte Lichtton Orgel, vagy akár a Compton 

orgona esetében. Ezen esetekben még forgó tárcsákon és hengereken 

rögzítették a hangszerek és sípok hanghullámait, amit optikai, elektrosztatikus, 

vagy elektromágneses elven kellett letapogatni. 

 

A Compton 352-es Melotone orgona. 



Nagy-Britanniában gyártották a Compton cégnél a Melotone orgonát házi 

használatra, de létezett templomi hangszer is, a 363-as és 247-es típusok. Ez 

utóbbi igen elterjedt volt, sok gyülekezet templomában állt ilyen. A Compton 

orgonában a modulációs görbéket tartalmazó tárcsák elektrosztatikus térben 

forognak, a Robb orgonához hasonló a hangkeltési módja, elég jó a hangja is. A 

Compton elektromos orgonái egészen a ’70-es évek körepéig maradtak 

gyártásban, ekkortól kezdték kiszorítani a modernebb, digitális mintavételezésű 

hangszerek. 

 

Ilyen egyszerű a Compton orgonák alapkapcsolása. 

 A döntő áttörést végül a hadiiparban is menő Rockwell és az Allen közös 

fejlesztése hozta el, ez lett 1971-től az Allen Computer Organ. Ez volt az első 

olyan orgona, amit lyukkártyákkal lehetett programozni, extra hangszíneket 

lehetett betáplálni a gépbe. Akkoriban nagy szám volt ez az IBM-formátumú 

kártya. Az olvasó-programozó egység 22 darab LSI áramkört tartalmazott, az 

egész 48 ezer tranzisztort tartalmazott. Mindezt integrált áramkörök nélkül nem 

lehetett volna megcsinálni. Ralph Deutsch volt a felelős projektvezető, és az öt-

letgazda. A hangszer lehetővé tette a beállítások rögzítését, szerkesztését, és 

kiváló minőségű orgonahangot adott minden regiszterben. 

 Általános érvényű a digitális orgonákra, hogy valamilyen mikroszámítógép 

rendszerre épülnek fel. A legközönségesebb alkatrészekből is állhatnak, például 

egy Zilog Z80-as vagy egy Intel 8086-os processzor is lehet az egész lelke. A 

perifériák a billentyűk, pedálok és kapcsolók állapotát felismerő kapuegy-

ségekből, adatbusz meghajtókból, RAM és EPROM memóriából, D/A át-

alakítókból állnak. Újabban ehhez még hozzá társul a DSP, a digitális jelfel-

dolgozó processzor, valamint annak külön memória egységei. Nagy kapacitású, 

16-64 MB méretű ROM IC-kben elfér a teljes hangkészlet, főleg ha nem .wav, 

hanem .smf formában vannak tárolva. Elég egy pár másodperces minta, abból a 



rendszer képes előállítani a teljes skálát transzponálással, és figyelembe veszi 

a billentyű lenyomásának hosszát is. 

 

Az Allen Computer Organ prototípusa. A jobboldali szekrény a vezérlő egység. 

A digitális orgona tehát egy speciális számítógép, amely leginkább hangokat 

generál. Méghozzá több féle hangszínnel és hangmagasságban, több szólamban. 

A vezérlése lehet program szerinti, vagy manuális, azaz, amikor játszanak rajta. 

Egy jó digitális orgonának tudnia kell többféle hangolási rendszerben működnie, 

az A hang értékét is tág határok között lehet rajta beállítani. Kommunikálnia kell 

különböző MIDI eszközökkel, más számítógépekkel, és legyen rajta legalább egy 

kis LCD kijelző, amin informálni tudja a zenészt, vagy a szervízt is. A bállításokat 

vagy a rögzített játékot, kíséretet legyen képes egy tárból, mondjuk egy SD 

kártyáról, vagy USB tárból, kultúrcerkáról (pendrive) visszajátszani. 

 A legmodernebb Wersi, Galanti, Lowrey orgonákon már nagyméretű 

érintőképernyőn lehet a menüben navigálni, akár egy táblagépen. Jól áttekinthető 

menürendszer segíti a muzsikust, az operációs rendszer valamilyen stabil Linux 

származék. Nincs szükség óriási több GHz-es órajelekre, akár 16 MHz is elég a 

gyors működéshez. Ez is csak egy ipari PC, csak éppen egy feladatra tervezték. 



 

Az Allen orgonához kifejlesztett lyukkártya. 

 

És egy korszerűbb Hammond félvezető memóriakártya. 

 



 

Példának itt a Rodgers 645-ös tömbvázlata. A korai Rodgers digitális orgonák 

még csak a vezérlésben voltak digitálisak, analóg oszcillátorok és szűrők 

állították elő a hangokat. A mostani típusok teljesen digitálisak, csak a legvégén, 

a D/A átalakító után van egy előerősítő, a Hammond XK-3 még elektroncsövet 

is tartalmaz. A digitális orgonákra is érvényesek a számítógépek felépítésére 

vonatkozó szabályok, szabványok. Van adatbusz, címbusz, vezérlőbusz. Kell 

órajel, reset, megszakítás kérés, írás és olvasás engedély, chip select, stb. 



Hangolás és temperálás 
 Ez a kérdés az egyik legfontosabb azok előtt, akik orgonát akarnak 

építeni, vagy terveznek. Először azt kell tudnunk, hogy mely korszak zenéjét 

kívánjuk játszani a hangszeren, esetleg alkalmassá akarjuk tenni több korszak 

zenéjének előadására is. Azt vegyük figyelembe, hogy minden történelmi korban 

más volt a hangolási rendszer, más volt még az A hang értéke is. Az biztos, hogy 

Pithagorasz jött rá elsőként a hangok közti arányokra. Ezek a tiszta hangközök, 

de vannak korlátaik. Nem lehet szabadon minden hangnemben játszani, modu-

lálni. Sokféle rendszer létezik a pitagoraszi skála hibáinak kijavítására, de a 

feladatot sikeresen Johann Sebastian Bach teljesítette, úgy, hogy a skála mentén 

egyenletesen osztotta el 12 részre a kommának nevezett kis részt, amivel az 

oktáv kitolódna. Kezdetben az A’ értéke sem volt mindig 440Hz, ez 1948-tól 

szabványos, addig a zenekarok sokféle értékre hangoltak, leginkább 435Hz-re. 

Bach: 415Hz 

Händel: 422,5Hz 

Mozart: 421,6Hz 

Verdi: 432Hz 

Kamara hangolás: 435Hz  

Sokszor az A’ hang értéke a mérvadó, lássunk egy példát, hogy változnak a 

frekvenciák, ha változtatjuk az A értékét. A temperálás egyenletes. 

hang 432Hz 436Hz 440Hz 444Hz 

C 256,87 259,25 261,63 264,00 

C＃ 272,14 274,66 277,18 279,70 

D 288,33 290,99 293,66 296,33 

D＃ 305,47 308,30 311,13 313,96 

E 323,63 326,63 329,63 332,62 

F 342,88 346,05 349,23 352,40 

F＃ 363,27 366,63 369,99 373,36 

G 384,87 388,43 392,00 395,56 

G＃ 407,75 411,53 415,30 419,08 

A 432,00 436,00 440,00 444,00 

A＃ 457,69 461,93 466,16 470,40 

H 484,90 489,39 493,88 498,37 

C’ 513,74 518,49 523,25 528,01 

Jól látható, hogy az egész skála eltolható, csupán az A hang mozgatásával. Ezt 

egyszerűen vihetjük végbe elektronikus orgonákon, a vezéroszcillátor értékét 

kell odébb hangolni egy transzponálóval (lásd Ahlborn Sonata, Viscount Domus). 

Ha az orgona TOS-t tartalmaz, akkor a temperálás minden esetben az 

egyenletes marad, mert ez az elterjedt. Ha más hangolást akarunk, akkor 



valamilyen digitális megoldást kel keresnünk, mondjuk egy PIC, vagy Atmega 

mikrovezérlőt, amit oszcillátorként használunk, programozható skálákkal és 

hangolással. Tehát az egyenletes temperálás Bachtól ered. 

hang pitagoraszi közepes egyenletes Van Zwolle Just 

C 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

C＃ 1,0535 1,0428 1,0595 1,0700 1,0667 

D 1,1250 1,1207 1,1225 1,1271 1,1250 

D＃ 1,1852 1,1972 1,1892 1,2037 1,2000 

E 1,2656 1,2488 1,2599 1,2680 1,2500 

F 1,3333 1,3379 1,3348 1,3542 1,3333 

F＃ 1,4047 1,3952 1,4142 1,4266 1,4063 

G 1,5000 1.4950 1,4983 1,5028 1,5000 

G＃ 1,5802 1,5592 1,5874 1,6051 1,6000 

A 1,6875 1,6704 1,6818 1,6909 1,6667 

A＃ 1,7778 1,7901 1,7818 1,8058 1,8000 

H 1,8984 1,8605 1,8897 1,9028 1,8750 

C 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

 

Látható, hogy az oktávok mindig kétszeres viszonyban vannak, és sokszor a 

kvint és a kvart tiszta. A pitagoraszi skálán az ókor és a középkor zenéje játsz-

ható korhűen, a közepes temperálás a reneszánsz és kora barokk zenében hasz-

nálatos, míg az egyenletes minden korszak zenéjéhez. A többi korszakfüggő, 

egy adott mester stílusára jellemző. 

 

hang Werckmeister Silbermann Rameau Kirnberger Yasser 

C 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

C＃ 1,0534 1,0532 1,0605 1,0534 1,0756 

D 1,1174 1,1221 1,1223 1,1180 1,1156 

D＃ 1,1851 1,1957 1,1861 1,1851 1,2001 

E 1,2528 1,2566 1,2654 1,2500 1,2446 

F 1,3333 1,3389 1,3358 1,3333 1,3389 

F＃ 1,4046 1,4075 1,4140 1,4062 1,4402 

G 1,4909 1,4998 1,4978 1,4953 1,4937 

G＃ 1,5802 1,5764 1,5852 1,5802 1,6068 

A 1,6704 1,6794 1,6794 1,6718 1,6665 

A＃ 1,7777 1,7893 1,7732 1,7777 1,7926 

H 1,8792 1,8808 1,8916 1,8750 1,8592 

C 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

 

 



hang olasz barokk viktoriánus indiai kínai perzsa 

C 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

C＃ 1,0616 1,0570 1,0534 1,0589 1,0594 

D 1,1221 1.1211 1,1250 1,1221 1,0842 

D＃ 1,1914 1,1878 1,1851 1,1869 1,1892 

E 1,2596 1,2548 1,2500 1,2584 1,2497 

F 1,3374 1,3348 1,3333 1,3293 1,3333 

F＃ 1,4170 1,4101 1,4062 1,4102 1,4060 

G 1,4978 1,4983 1,5000 1,4974 1,5157 

G＃ 1,5871 1,5846 1,5802 1,5790 1,5874 

A 1,6775 1,6769 1,6875 1,6780 1,6245 

A＃ 1,7813 1,7807 1,7777 1,7765 1,7817 

H 1,8873 1,8812 1,8750 1,8783 1,8877 

C 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

 

 A táblázatokat tanulmányozva az is szembeötlik, hogy keleten, az arab és 

ázsiai térségben is használnak 12 fokú kromatikus skálákat, ez már európai 

behatás, a zongora billentyűkiosztása után. Az indiai klasszikus zenében 

megszólal a hinduk jellegzetes kis harmóniuma, ami kromatikus billentyűzettel 

rendelkezik. A régi arab történetírók említik, hogy a bagdadi kalifa és a török 

szultán udvarában is orgona hangjára mulattak régen. Az orgona eredetileg is 

könnyűzenei, szórakoztató hangszer volt, csak a későbbi koroktól vált az 

egyházak hangszerévé. 

 Egy híres indiai zenész, Korla Pandit alakított ki egy zenei stílust, amit 

exotica néven is említenek. Pandit kezdetben jazzt és bluest játszott, majd a 

tradicionális indiai zene és a modern jazz és pop vegyítéséből alkotta meg az 

exoticát. Mind a Hammond, mind a sípos Wurlitzer és elektromos Conn orgo-

nákon játszott. A keleti zenében már a XVII. századtól létezik a 12 fokú kroma-

tikus skála, de vannak másfélék is, akár 42 hangközre is felosztanak egy oktávot, 

sőt a negyedhangokat is szeretik, főleg a vonósok, lantosok. Tessék egyszer 

meghallgatni Omar Bashir-t, a „lant hercegét”, remekül játszik arab és perzsa 

zenét, de még Paco de Lucia és Carlos Santana számait is! Vannak különleges 

zongorák és harmóniumok, Jankó-rendszerű klaviatúrával, melyek lehetővé 

teszik a negyedhangok megszólaltatását, és az Elka cég is kísérletezett ilyen 

rendszerű szintetizátorokkal (Concorde 811, 812). 

 

     



Mintadiszpozíciók, megépíthető rendszerek 

 Aki szeretne elektronikus orgonát építeni, és azt már eldöntötte, hogy 

analóg, netán digitális legyen az építendő hangszer, de még nem is tudja, hogyan 

fogjon hozzá, annak szól ez a fejezet. Először is, azt kell tudnunk, hogy hova is 

szánjuk az orgonát, ez dönti el a diszpozíció fajtáját. Tudnunk kell, hogy az 

orgonán mely korszak zenéjét fogják majd játszani, esetleg alkalmasnak kell 

lennie több műfaj megszólaltatására. Láthatunk példát a barokk, a romantikus, a 

modern diszpozícióra is. A diszponálásnál jó néhány szabályt figyelembe kell 

venni, a sípos orgonáknál még a terem mérete is megszabja a maximális 

regiszterszámot, valamint a fúvó teljesítménye. Elektronikus orgonáknál ilyen 

korlátokba nem ütközünk, de itt is van néhány norma és standard, amit be kell 

tartani. A játszóasztal kialakítása feleljen meg a nemzetközi A. G. O. előírá-

soknak. Az adott regisztercsaládok egyensúlyára figyelni kell, a 

nyelvregiszterek aránya nem lehet túl magas, általában 20% lehet az összesen 

belül. Törekedjünk művenként legalább egy kart teljessé tenni, a főművön a 

principál, a redőnyművön a fuvolakar legyen teljesen kiépítve. Vonós 

regiszterből általában egy-egy szokott lenni művenként, de ha szeretnénk 

zenekari vonósokat is megszólaltatni, akkor bizony ezeket külön kapcsolósorral 

működtessük. Ha szeretnénk perkusszív hangzásokat is használni, a kisebb 

orgonákon művenként egy-egy lehet gazdaságos, a nagyokon 2-3 is lehet 

művenként. Ezek többnyire harang, hárfa, zongora, csembaló, gitár, basszusgitár 

hangját utánzó regiszterek, miket külön lehet bekapcsolni. 

 Amennyiben van igény a Hammond orgona hangjának utánzására, akkor 

kövessük az eredeti Hammond kiosztását, mind a presetek, mind a drawbarok 

elhelyezése esetén is. Ha az orgonánk kisebb, kb. max, 30 regiszteres, akkor 

elég manuálonként egy-egy készlet drawbar, az alsó manuálon 5, a felsőn 7 

preset. Ezek váltására használjunk pistonokat, egy legyen a drawbaroké, egy 

pedig a „sípos” üzemmódé. A nagy 35-40 regiszteres orgonánál kövessük a B3-

as, vagy hasonló orgona megoldását, használjunk inverz színű billentyűket, de a 

C a cancel mód helyett a sípos regisztereket fogja kapcsolni. A preseteket 

magunk variálhatjuk össze, erre is látunk majd példát. A dobgép jó hasznunkra 

lehet gyakorlás közben, vagy ha egy bárban vagy étteremben, kávéházban 

zenélünk, mert nem mindig van dobos. Ha ilyet is be kívánunk építeni, jól 

elérhető helyre tegyük, oldjuk meg a hangerő külön szabályozhatóságát. 

Telepítsünk jó minőségű hangmintákat, lehetőleg 16 bites A/D átalakítót. A 

következő példákon láthatunk néhány gyakorlatban jól alkalmazható diszpozíciót, 

melyeken bármely kor orgonazenéje tökéletesen visszaadható, vagy a pop, rock 

és jazz zenében is szép hangzást nyújt. 

 



„Múzsa”, 27 regiszteres, magyar ízlésű diszpozíció 

Pedál Főmű I. Redőnymű II. 

Principal 16’ Principal 8’ Bourdon 16’ 

Bourdonbass 16’ Csöves fuvola 8’ Fedett fuvola 8’ 

Oktavbass 8’ Salicional 8’ Gamba 8’ 

Fuvolabass 8’ Oktáv 4’ Principal 4’ 

Quint 5 1/3’ Csúcsos fuvola 4’ Fuvola 4’ 

Korálbass 4’ Quint 2 2/3’ Nazát 2 2/3’ 

Mixtúra V Szuperoktáv 2’ Erdei fuvola 2’ 

Harsona 16’ Mixtúra IV Terc 1 3/5’ 

 Trombita 8’ Harmonia Aetheria III 

  Oboa 8’ 

A kiegészítő kapcsolók a lenti táblázatban. 

Extra hangszínek Kopulák Perkusszió 

pedal drawbar P+I ki/be 

basszusgitár P P+II lassú/gyors 

vonósok I. I+II közepes/hangos 

harangok I. II+16’ 4’/2 2/3’ 

angyalhárfa I. II+4’  

vonósok II. Nyelv ki Moduláció 

szaxofon II. 16’ ki Leslie ki/be 

harmonika II.  Leslie lassú/gyors 

vadászkürt II.  Vibrato I. 

zongora II.  Vibrato II. 

spanyol gitár II.  tekerőgomb V1-3, C1-3 

jazz gitár II.   

 

A presetek kiosztása, pistonokkal kapcsolva 

I Főmű  VIII Redőnymű  

II Drawbar I.  IX Drawbar II.  

III 83 8000 000 Jazz Groove X 80 3600 000 Mellow Tone 

IV 88 8800 000 Power XI 88 8406 000 Jazz Leader 

V 00 8800 000 Appointed Jazz XII 60 8088 000 Theater Solo 

VI 00 7656 311 Theater Accomp. XIII 08 8800 880 Novel Solo 

VII 88 8888 888 Full Jazz XIV 84 8600 046 Meditation 

   XV 80 8808 008 Good Ol’ Gospel 

   XVI 66 8848 588 Screamy Tone 

 

A fenti példa egy kis falusi templom orgonájának felel meg. 



„Ízisz”, délnémet barokk diszpozíció, 35 regiszter 

Pedalwerk Hauptwerk I. Schwellwerk II. 

Prinzipal 16’ Quintaton 16’ Bourdon 16’ 

Majorbass 16’ Prinzipal 8’ Rohrflöte 8’ 

Oktave 8’ Gedackt 8’ Gamba 8’ 

Hohlflöte 8’ Salizional 8’ Prinzipal 4’ 

Koralbass 4’ Oktave 4’ Fugara 4’ 

Gemshorn 2’ Nachthorn 4’ Oktave 2’ 

Spitzflöte 1’ Nasat 2 2/3’ Schweizer flöte 2’ 

Posaune 16’ Superoktave 2’ Sifflöte 1 1/3’ 

Trompete 8’ Sesquialtera II Schwegel 1’ 

Klarine 4’ Mixtur IV Zimbel III 

 Trompete 8’ Dulzian 16’ 

 Schalmei 4’ Oboe 8’ 

  Regal 4’ 

II=2 2/3’+1 3/5’     III=1 1/3’+1’+4/5’      IV=1 1/3’+1’+2/3’+1/2’ 

„Aina”, 33 regiszter, modern diszpozíció 

Pedal Great I. Swell II. 

Open Diapason 16’ Open Diapason 8’ Bourdon 16’ 

Subbass 16’ Clarabella 8’ Principal 8’ 

Octave 8’ Salicional 8’ Rohrflöte 8’ 

Gedackt 8’ Octave 4’ Viola di Gamba 8’ 

Choralbass 4’ Blockflute 4’ Octave 4’ 

Gemshorn 2’ Twelfth 2 2/3’ Coppel flute 4’ 

Mixture V Fifteenth 2’ Nazard 2 2/3’ 

Posaune 16’ Tierce 1 3/5’ Flautina 2’ 

Trumpet 8’ Mixture IV Mixture III 

Clarion 4’ Trompete 8’ Oboe 8’ 

 Schalmey 4’ Cornopean 8’ 

  Regal 4’ 

 

 Egy délnémet barokk és egy XX. század közepi angol diszpozíciót látha-

tunk a fenti táblázatokban. Hasonlóak, de érdemes egy kicsit jobban 

összehasonlítani őket. A brit ízlés jól kiépítette az egyes karokat minden művön, 

viszonylag kevés regiszterrel, míg a német sok magas fekvésű regisztert 

alkalmaz, ami itáliai sajátosság, Németország déli részén a XVIII. század elején 

Silbermann, Gabler, Schnittger orgonáin figyelhető meg. 

 

 



„Titania”, modern diszpozíció 39 regiszterrel 

Pedal Hauptwerk I. Schwellwerk II. 

Principal 16’ Quintade 16’ Bourdon 16’ 

Zartbass 16’ Principal 8’ Gedäckt 8’ 

Oktav 8’ Flute Douce 8’ Voix Celeste 8’ 

Flöte 8’ Oktav 4’ Principal 4’ 

Choralbass 4’ Nachthorn 4’ Konzertflöte 4’ 

Rauschbass III Schwiegel 2’ Nasat 2 2/3’ 

Bauernpfeife II Sesquialtera II Oktav 2’ 

Posaune 16’ Mixtur VI Rohrpommer 2’ 

Tromba 8’ Trompete 8’ Larigot 1 1/3’ 

Clarion 4’ Krummhorn 8’ Oktavlein 1’ 

Zink 2’ Schalmei 4’ Terz-Sept II 

  Zimbel III 

  Obertöne II 

  Rankett 16’ 

  Oboe 8’ 

  Vox Humana 8’ 

  Regal 4’ 

 

Rauschbass=2 2/3’+2’+1 3/5’ 

Bauernpfeife=1 1/3’+1’ 

Sesquialtera=2 2/3’+1 3/5’ 

Mixtur=2 2/3’+2’+1 1/3’+1’+2/3’+1/2’ 

Terz-Sept=1 3/5’+1 1/7’ 

Zimbel=4/5’+1/2’+1/3’ 

Obertöne=2/11’+1/9’ 

 Ennél a diszpozíciónál sok érdekességet találunk, jó sok nyelvjátékot. És 

a kevertjátékok is szokatlanok, ezek a XX. század során terjedtek el a nagyobb 

hangverseny orgonákon. Ez a diszpozíció öszvér, a barokk, a romantikus, a 

modern és az orkesztrális hatásokat is megtalálhatjuk rajta. A mixtúrákban a 

szeptim és nóna sorok használata újszerű, a disszonáns hangokat a kortárs zene 

igényelte, a pedál mixtúrái barokk ízlésűek. Bátran állíthatjuk, hogy ilyen 

orgonán bármilyen zenét el lehet játszani. 

 

 



„Cleopatra”, 40 regiszter, neobarokk diszpozíció 

Pedal Great I. Swell II. 

Principal 16’ Principal 8’ Bourdon 16’ 

Majorbass 16’ Clarabella 8’ Stopped Diapason 8’ 

Octave 8’ Salicional 8’ Rohrflöte 8’ 

Gedäckt 8’ Octave 4’ Aeolharfe 8’ 

Violoncello pomposa 8’ Blockflöte 4’ Principal 4’ 

Qintadene 4’ Quint 2 2/3’ Koppelflöte 4’ 

Nachthorn 2’ Superoctave 2’ Sesquialtera II 

Mixture VII Tierce 1 3/5’ Octave 2’ 

Posaune 16’ Mixture IV Waldflöte 2’ 

Trompete 8’ Dulcian 16’ Larigot 1 1/3’ 

Clarion 4’ Cromorne 8’ Flageolet 1’ 

 Schalmei 4’ Terziette II 

  Oboe 8’ 

  Vox Humana 8’ 

  Bärpfeife 8’ 

  Klarina 4’ 

  Jungfrauregal 4’ 

 

 Ennek az orgonának a hangképe megközelíti egy barokk sípos orgonáét, 

de van rajta néhány romantikus regiszter, pl, az Aeolharfe, ami halkabb is, mint 

a többi, a Clarabella sem barokk kori, hanem későbbi változat. A főművön nincs 

trombita regiszter, de a Cromorne és a Schalmei együtt igen jól pótolja. A 

redőnyművön három regál is van, szólóra az oboa és a klarina alkalmas. Egy kis 

mixtúra, a Terziette a 4/5’ és 2/3’ sorokat tartalmazza. 

 Egy kétmanuálos, console méretű orgonánál a 40 regiszter az elméleti 

maximum, ennél több változatot nem érdemes beépíteni. Ez bőven elegendő. A 

minimum 25, annál kevesebbet sem érdemes. A sípos orgonák készítői sokszor 

találkoznak nehézségekkel, helyhiánnyal, pénzhiánnyal, ezért készülnek 20 

regiszteresnél kisebb orgonák is. Ám ezek művészi értéke csekély, mert nem 

lehet maradéktalanul visszaadni rajtuk a teljes zeneirodalmat, valahol csonkul. 

Egy jó orgona legalább 25-30 regiszterrel rendelkezik, egy nagyobb 3 manuálos 

legalább 50-nel, ennyi kell is. Az elektronikus orgonáknál nincsenek ezek a 

hátrányok, de a túl sok regiszter ott sem tanácsos, mert nem is lehet kihasználni, 

meg nem is illeszkedne a művészi elvárásokhoz. Művészi célra spinet orgonát 

ne használjunk, még kórus kíséretére sem! Otthon el lehet vele zenélgetni, 

slágereket, meg ilyesmit, de komolyzenére, dzsesszre nem való. 

 



„Semiramis”, 40 regiszter, romantikus hangzás 

Pedal Great I. Swell II. 

Contrabass 32’            1 Quintaton 16’             12 Bourdon Doux 16’      24 

Principal 16’               2 Principal 8’               13 Principal 8’               25 

Subbass 16’                3 Rohrflöte 8’               14 Gedäckt 8’                26 

Octave 8’                   4 Salicional 8’              15 Gamba 8’                  27 

Hohlflöte 8’                5 Octave 4’                  16 Octave 4’                  28 

Choralbass 4’             6 Blockflöte 4’              17 Flute Harmonique 4’  29 

Gemshorn 2’               7 Rauschpfeife II          18  Nasat 2 2/3’              30 

Mixture VIII               8 Nachthorn 2’             19 Superoctave 2’          31 

Posaune 16’               9 Mixture IV                20 Waldflöte 2’               32 

Trumpet 8’               10 Trompete 8’              21 Tierce 1 3/5’             33 

Clarion 4’                 11 Dulcian 8’                 22 Mixture III                34 

 Clarion 4’                  23 Rankett 16’               35 

  Oboe 8’                     36 

  Vox Humana 8’         37 

  Krummhorn 8’           38 

  Schalmei 4’               39 

  Regal 4’                    40 

 

És most alakítsuk ki a kombinációkat, gazdaságosan 8-at érdemes az egész 

orgonára. De szoktak művenként is külön-külön. 

0 szabad bármelyik regiszter aktív lehet 

I fond 1+3+5+14+17+26+28+31 

II solo 1 

vegyes 

3+4+7+15+23+29+37 

III solo 2 

nyelv 

9+11+21+23+35+36+40 

IV aliquot 3+5+8+14+18+27+29+33 

V pleno 1 

barokk 

2+4+6+9+13+16+18+20+22+26+28+31+34+38+39 

VI pleno 2 

romantikus 

2+4+6+8+9+10+13+16+18+20+21+23+24+26+29+ 

30+32+33+34+36 

VII tutti 1+2+4+6+7+8+9+10+11+12+13+16+18+20+21+23+ 

24+25+28+30+32+33+34+35+38+40 

 

A kombinációkat a lábkapcsolókkal lehet működtetni, a kézi pisztonokat egyéb 

vezérlési célokra célszerű használni. Aki akar, szerelhet be hengert, bár ennek 

nincs túl nagy jelentősége, egy jól kiépített kombináció többet ér. 

 



„Amneris”, 28 regiszteres, romantikus diszpozíció 

Pedal Hauptwerk I. Oberwerk II. 

Principal 16’ Pommer 16’ Rohrflöte 8’ 

Subbass 16’ Principal 8’ Gamba 8’ 

Oktavbass 8’ Gedäckt 8’ Aeolharfe 8’ 

Bourdon 8’ Salicional 8’ Principal 4’ 

Koralflöte 4’ Oktav 4’ Koppelflöte 4’ 

Gemshorn 2’ Blockflöte 4’ Nasat 2 2/3’ 

Posaune 16’ Flachflöte 2’ Oktav 2’ 

P+I Mixtur V Waldflöte 2’ 

P+II Trompete 8’ Acuta III 

 Regal 4’ Oboe 8’ 

 I+II Vox Humana 8’ 

 

„Héra”, 39 regiszteres neobarokk diszpozíció 

Pedal Hauptwerk I. Schwellwerk II. 

Contrabass 32’ Principal 8’ Lieblich Bourdon 16’ 

Principal 16’ Gedäckt 8’ Geigenprinzipal 8’ 

Subbass 16’ Cello pomposa 8’ Rohrflöte 8’ 

Octave 8’ Octave 4’ Gamba Angelica 8’ 

Holzflöte 8’ Blockflöte 4’ Octave 4’ 

Choralbass 4’ Quint 2 2/3’ Offenflöte 4’ 

Flachflöte 2’ Octave 2’ Nasat 2 2/3’ 

Mixtur VIII Mixtur IX Nachthorn 2’ 

Posaune 16’ Zimbel II Spitzquinte 1 1/3’ 

Trompete 8’ Dulzian 16’ Flageolet 1’ 

Zink 4’ Trompete 8’ Sept-None II 

 Krummhorn 8’ Klein terz 4/5’ 

  Harmonia Aetheria III 

  Oboe 8’ 

  Harfenregal 8’ 

  Schalmei 4’ 

 

Mixtur VIII=3 1/5’+2 2/3’+2 2/7’+2’+1 3/5’+1 1/3’+ 1’+8/9’ 

Mixtur IX=2’+1 1/3’+1’+4/5’+2/3’+4/7’+1/2’+4/9’+1/3’ 

Zimbel II= 2 2/3’+1’ 

Sept-None II= 1 1/7’+8/9’ 

Harmonia Aetheria III= 4/5’+2/3’+1/2’ 



„Renaissance”, 27 regiszter, német reneszánsz diszpozíció 

Pedal Positiv I. Hauptwerk II. 

Prinzipal 16’ Quintadena 8’ Prinzipal 8’ 

Bordun 16’ Prinzipal 4’ Gedäckt 8’ 

Oktave 8’ Blockflöte 4’ Oktave 4’ 

Gemshornbass 8’ Oktave 2’ Nachthorn 4’ 

Querflöte 4’ Supergemshorn 2’ Quint 2 2/3’ 

Bauernflöte 2’ Nasat 1 1/3’ Supergedäckt 2’ 

Sordun 16’ Zimbel III Mixtur IV 

Dulzian 8’ Krummhorn 8’ Rankett 16’ 

Jungfrauregal 4’ Schalmei 4’ Trompete 8’ 

 

„Palestrina”, olasz reneszánsz orgona, 37 regiszterrel 

Pedale Positivo I. Organo Grande II. 

Principale 16’ Flauto Maior 8’ Quintaton 16’ 

Bordone 16’ Salizionale 8’ Principale 8’ 

Ottava 8’ Principale 4’ Flauto Coperta 8’ 

Flauta Basso 8’ Copula Minor 4’ Gemshorn 8’ 

Super Ottava 4’ Nazardo 2 2/3’ Ottava 4’ 

Corno da Notte 2’ Ottava 2’ Flauto Minor 4’ 

Fugara 1’ Sifflet II Duodecima 2 2/3’ 

Serpento 16’ Ripieno IV Quintadecima 2’ 

Dulcian 8’ Ranketto 16’ Decima e Sesta 1 3/5’ 

Regale di Vergine 4’ Cromorna 8’ Decima e Nona 1 1/3’ 

 Regale 8’ Vigesima Seconda 1’ 

 Chiarina 4’ Vigesimasesta 2/3’ 

  Vigesimanona 1/2’ 

  Tromba 8’ 

  Schalmei 4’ 

 

 A reneszánsz korban sok olyan fúvós hangszer volt, ami mamár nincs 

használatban. Ilyen volt a sordun, aminek jellegzetes zümmögő hangja van, de 

leginkább a fagottéhoz hasonló. A serpent egy görbe, kígyószerűen tekergő 

zeneszerszám volt, jellegzetes rézfúvós. Az olasz orgonaépítészet a XVII. 

századig nem használ mixtúrát, hanem önálló sípsorokat készítenek, ezekkel 

bármilyen összeállítás megvalósítható. 

 

 



„Romance”, 31 regiszteres orkesztrális orgona 

Pedal Great I. Swell II. 

Diapason 16’ Open Diapason 8’ Soft Bourdon 16’ 

Majorbass 16’ Melodia 8’ Stopped Flute 8’ 

Octave 8’ Dulciana 8’ Viola Magica 8’ 

Bass Flute 8’ Octave 4’ Principal 4’ 

Quintadena 4’ Dulce 4’ Harmonic Flute 4’ 

Tuba Profunda 16’ Nachthorn 2’ Nazard 2 2/3’ 

French Horn 8’ Mixture V Octave 2’ 

P+I Trumpet 8’ Flautina 2’ 

P+II Clarion 4’ Tierce Flute 1 3/5’ 

 I+II Flageolet 1’ 

 Tremolo Bassoon 16’ 

  Clarinet 8’ 

  Vox Humana 8’ 

  Oboe 8’ 

  Saxophone 8’ 

  Tremolo 

  Reeds off 

 

„Corona”, 40 regiszter, romantikus diszpozíció 

Pedal Hauptwerk I. Recit II. 

Untersatz 32’ Praestant 16’ Bourdon Doux 16’ 

Principal 16’ Principal 8’ Flute Traversiere 8’ 

Subbass 16’ Bleigedäckt 8’ Salicionale 8’ 

Oktavbass 8’ Oktave 4’ Unda Maris 8’ 

Rohrflöte 8’ Koppelflöte 4’ Praestant 4’ 

Koralbass 4’ Quint 2 2/3’ Flute a Pavillon 4’ 

Rohrquintade 4’ Superoktave 2’ Nasard 2 2/3’ 

Nachthorn 2’ Waldflöte 2’ Octavin 2’ 

Hintersatz VI Mixtur VI Tierce 1 3/5’ 

Sordun 32’ Trompete 8’ Flageolete 1’ 

Posaune 16’ Klarine 4’ Terziette II 

Holztrompete 8’  Fourniture V 

Klarine 4’  Basson 16’ 

Zink 2’  Hautbois 8’ 

  Chalumeau 4’ 

A fenti példa a német és a francia ízlés egyesítése. 

 

 



„Aphrodite”, színházi orgona, 34 regiszterrel 

Pedal Accompaniment I. Solo II. 

Diaphone 16’ Open Diapason 8’ Bassoon 16’ 

Bourdon 16’ Cello 8’ Trombone 16’ 

Tuba Profunda 16’ French Horn 8’ Open Diapason 8’ 

Major Flute 8’ Vox Mystica 8’ Viola 8’ 

Trumpet 8’ Octave 4’ Oboe 8’ 

Flute 4’ Viola 4’ Trumpet 8’ 

 Flute d’Orchestre 8’ Vox Humana 8’ 

 Flute d”Amour 4’ Clarinet 8’ 

 Piccolo 2’ Octave 4’ 

  Violina 4’ 

  Tibia 16’ 

  Tibia 8’ 

  Tibia 5 1/3’ 

  Tibia 4’ 

  Tibia 2 2/3’ 

  Tibia 2’ 

  Tibia 1 3/5’ 

  Tibia 1 1/3’ 

  Tibia 1’ 

 

Extra Voice Orchestra General 

Drawbar P Kinura P+I 

Bass Guitar P English Horn P+II 

String Bass P Saxophone I+II 

Symphonic Orchestra I Accordion Vibrato I 

Harpsychord I Musette Vibrato II 

Soft Strings II Harmonica Tibia Leslie 

Grand Piano II Guitar Main Leslie 

Rhodes Piano II Harp Leslie tremolo/chorale 

 Zither Percussion on 

 Celesta Decay soft 

 Upper/Lower Second/Third 

 

 A preset kialakítása olyan legyen, mint egy normál klasszikus orgonánál, 

követve a jól bevált szokást, használjunk inverz színű billentyűket, 2-2 készlet 

drawbart, alkalmazzuk a tekerőgombot a vibrato-chorus szabályzására. A 

dobgépet lehet a pistonokkal vezérelni. 

 



„Szép Heléna”, színházi orgona 41 regiszterrel 

Pedal Accompaniment I. Solo II. 

Diaphone 16’ Bourdon 16’ Tibia 16’ 

Majorbass 16’ Jazz Flute 8’ Tibia 8’ 

Tuba Profunda 16’ Jazz Flute 4’ Tibia 5 1/3’ 

Gedackt 8’ Nazard 2 2/3’ Tibia 4’ 

Cello 8’ Piccolo 2’ Tibia 2 2/3’ 

Flute 4’ Flute Forte Tibia 2’ 

Pedal Forte Open Diapason 8’ Tibia 1 3/5’ 

 Salicional 8’ Tibia 1 1/3’ 

 French Horn 8’ Tibia 1’ 

 Clarinet 8’ Tibia Forte 

 Vox Mystica 8’ Tuba Mirabilis 16’ 

 Octave 4’ Bassoon 16’ 

 Salicet 4’ Principal 8’ 

 Accomp Forte Viola d’Amour 8’ 

  Oboe 8’ 

  Trumpet 8’ 

  Vox Humana 8’ 

  Octave 4’ 

  Violina 4’ 

  Clarion 4’ 

  Twelfth 2 2/3’ 

  Fifteenth 2’ 

  Fife 1’ 

  Orchestra Forte 

 

Egy színházba, operába szánt orgonánál nem csak a szép és plasztikus hangzás 

a követelmény, hanem a jó kezelhetőség, és a sokoldalúság is. A régi amerikai 

moziorgonákon volt rengeteg plusz funkció is, a néma filmek korában, bizonyos 

effekteket (sípolás, hajókürt, dörgés, lódobogás, madárfütty, sziréna, stb.) az 

orgonista szólaltatott meg, ma is elmegy még ez, színházi előadáson kellhet is. 

A zenekari hangszerek utánzása és a dobgép alapkövetelmény kell, hogy legyen. 

A gyári hangszereken gyakran vannak színes kapcsolók, a nyelvjátékok piros, a 

vonósok sárga, a perkusszió lila macskanyelv-kapcsolókkal indítható. A fuvolák 

és principálok esetében marad a fehér, a feketék vezérlésre, a kékek szóló 

hangszínek kapcsolására szolgálnak. 

 

 



„Éjkirálynő”, 40 regiszteres modern diszpozíció 

Pedal Great I. Swell II. 

Bourdonbass 32’ Principal 8’ Lieblich Bordun 16’ 

Principal 16’ Hohlflöte 8’ Principal 8’ 

Subbass 16’ Gemshorn 8’ Rohrflöte 8’ 

Octavbass 16’ Oktav 4’ Gamba 8’ 

Gedäckt 8’ Blockflöte 4’ Oktav 4’ 

Choralbass 4’ Quint 2 2/3’ Konzertflöte 4’ 

Nachthorn 2’ Superoktav 2’ Nasat 2 2/3’ 

Hintersatz V Terz 1 3/5’ Waldflöte 2’ 

Posaune 16’ Kornett V Larigot 1 1/3’ 

Trompete 8’ Mixtur IV Flageolet 1’ 

Klarine 4’ Rankett 16’ Zimbel III 

 Dulzian 8’ Oboe 8’ 

 Regal 4’ Vox Humana 8’ 

  Trompete 8’ 

  Schalmei 4’ 

  Singend Cornet 2’ 

 

Extra Voice Animation Percussion 

Bass Guitar P Tremolo Great Second      4’ 

Drawbar P Tremolo Swell Third         2 2/3’ 

Symphonic Orchestra I Vibrato Lower Fifth          1 3/5’ 

Solo Harp I Vibrato Upper Eight         1’ 

Soft Strings II Leslie on/off Decay Normal/Fast 

Grand Piano II Leslie Tremolo/Chorale Volume Normal/Soft 

 

Coupling (piston) Combination (láb piston) 

I+II 0   Cancel 

P+I I    Fonds 

P+II II   Aliquot 

16’ off III  Plein Jeu 

Reed off IV Tutti 

 Ez a diszpozíció különösen alkalmas után építésre, egy jó gyakorló, házi, vagy 

színpadi koncertorgona lehetősége rejlik benne. Jó jazz és rock orgona is. 

Kövessük a kialakításnál a Hammond Elegante elrendezését, a játszóasztal 

alakja is lehet hasonló, vagy a Rieger cég régi sípos orgonáinak formája. A 

vibrato és chorus szabályzására a jó öreg tekerőgomb való, manuálonként 2-2 

drawbar készlet, a pedálokhoz csak 2 darab. A torzítóhoz és más potencio-

méterekhez is használjunk drawbart, így egységes lesz a megjelenésük, lehet 

színes húzókákat tenni rájuk. 



Most lássuk a presetek kérdését, példának öt variációt. A baloldali oszlopok a 

felső, a jobboldaliak az alsó manuálhoz tartoznak. 

Egyházi: 

C＃ 80 8808 008 Good old 

Gospel 

88 8000 008 Gospel Standard 

D 00 4764 210 Oboe 8’ 00 8645 032 Gedeckt 8’+Copula 

4’+Quint 2 

2/3’+Blockflute 2’ 

D＃ 08 8800 430 Gospel Solo 08 8880 888 Gospel Accomp 

E 00 4720 123 Vox Humana 8’ 00 3687 454 Gamba 8’+Principal 

4’+Piccolo 2’ 

F 00 6644 322 Swell 

Principals 

00 6845 433 Great+Reeds 

F＃ 84 8600 046 Meditation 86 8868 068 Sweet Tone 

G 31 6725 121 Dulciana 

16’+Dulce 

8’+Flute 2’ 

00 3644 330 Trumpet 8’+Flute 4’ 

G＃ 00 7666 675 Cromorne 

8+Nazard 2 

2/3+Tierce 1 

3/5 

63 3511 110 Bourdon 16’+Gemshorn 

8’ 

A 32 7645 222 Full Swell 42 7866 244 Full Great 

 

Színházi: 

C＃ 80 8808 000 Ethel Smith 82 8001 212 Soft Tone 

D 88 8880 000 Pop 08 8400 000 Pop Accomp 

D＃ 88 8000 808 Lenny Dee 00 8408 004 Tibia 8’+2’ 

E 00 2500 234 Vox 8’+Tibia 4’ 00 7656 311 Accomp 8’ 

F 60 8088 000 Theatre Solo 43 5434 334 Accomp 16’ 

F＃ 85 8855 557 Ken Griffin 06 6600 440 Brass Accomp 

G 08 8800 880 Novel Solo 63 5800 000 Nice Tone 

G＃ 78 0700 635 Klaus Wunderlich 88 8040 000 Pleasant 

A 87 8766 553 Full Theatre 76 8878 667 Theatre Brass 

 

 

 

 

 



Jazz: 

C＃ 75 8000 008 Shirley Scott 88 0000 000 Rod Argent 

D 68 6004 002 Boston Foreplay 88 8800 000 Power 

D＃ 88 8400 080 Joey DeFrancesco 88 8000 000 Jimmy Smith 

E 88 8406 000 Jazz Leader 83 8000 000 Jazz Groove 

F 80 8000 008 Silky Tone 00 8800 000 Appointed Jazz 

F＃ 48 4800 678 Molly Hatchet 80 0800 000 Jessie Crawford 

G 88 8666 888 Full and High 84 8400 008 Block Chords 

G＃ 88 3200 125 Jimmy McGriff 78 8500 478 Brian Auger 

A 80 0008 888 Squabble 88 8888 888 Full Jazz 

 

Latin-Funk: 

C＃ 86 0016 188 Jamaican Groove 80 0080 800 Oriental 

D 88 5324 588 Blues Solo 82 5800 008  Blues Accomp 

D＃ 88 8000 232 Funky Solo 68 6800 004 Funky Accomp 

E 00 6876 400 Ray Charles 00 8800 800 John Medeski 

F 88 8630 000 Booker T Jones 80 3000 048 Faith 

F＃ 88 8424 680 Magnus Enorson 88 8877 666 Earl Grant 

G 60 8622 060 Salsa 80 3600 000 Mellow Tone 

G＃ 88 8808 008 Billy Preston 88 8000 888 Fat Tone 

A 88 8804 664 Richard Holmes 86 8800 004 Melvin Crispel 

 

Rock: 

C＃ 88 8643 200 Michael Wilk 43 8704 000 Brian Wilson 

D 85 6000 008 Tom Coster 88 8800 345 Rock and Roll 

D＃ 88 8000 023 Jon Lord 88 8842 000  Rick Wright 

E 88 8800 800 Heavy Metal 06 8840 003 Play slowly 

F 88 0880 880 The Spider 84 8020 000 Spider Bass 

F＃ 88 0070 770 Matthew Fisher 88 8300 560 Al Kooper 

G 86 8860 842 Gothica 88 6411 417 Thick Bars 

G＃ 88 8800 840 Keith Emerson 48 6330 000 Tony Banks 

A 66 8848 588 Shoutin’ 86 4686 468 Corona 

 



A Hammond generátorok adatai 

 

 

 



 

A Hammond orgona hanggenerátorai egy rugókra felfüggesztett keretbe vannak 

építve. A motor egy középen átmenő főtengelyt hajt, arról pedig fogaske-

rekekkel az oldalt lévő tárcsákat. A fenti táblázatban látható, hogy mely 

billentyűk mely harmonikusokat kapcsolják az adott gyűjtősínre. Egy console 

orgonának 91 hangkereke van, a H100 és X66-77 családnak 96. Ahhoz, hogy 

teljesen ki lehessen építeni minden kórust 1’-ig, ahhoz 109 generátor kellene. 

Így a felső regiszter repetál, a tetején ismétel, egy oktávot visszaugrik. Ezt 

hívják foldback-nek. A spinet orgonák csak 86 hangkereket tartalmaznak, de 

csak 3 1/2 oktáv a manuálok terjedelme, ott a pedálok csak a 16’-at adják, elég 

egy kontaktus is. A console-nál 8 kontaktus van pedálonként, hasonló táblázat 

mutatja a harmonikusokat. 

 



 

A kimenő feszültség 250mV és 11V között változik, az alsóbb oktávokban 

magasabb, felfelé haladva csökken. A fogaskerekek fogszáma páros, 2, 4, 8, 16, 

32, 64, 128 és 192. Ezek vannak kombinálva gazdaságosan, az adott 

frekvenciának megfelelően. 

 

 



 



Integrált áramkörök kódjai 
 Az egyes orgonagyárak a hangszereikben használt félvezetőelemeket 

gyári kódjelekkel látták el. Ezzel nehezítik a szerviz munkáját, mert nem egy-

szerű beazonosítani, hogy ha egy IC tönkrement, mivel lehet helyettesíteni. Erre 

van itt egy kis segítség. A sok karakterű számsor a gyári kódjel, mellette az IC 

jellege és típusszáma olvasható. Mellette pedig az ára USA dollárban, 2009-es 

áron. 

Conn 

72132-001, IC, ELEKTRONIKUS FESZ. OSZTÓ                      MFC6040,                         4.28 

72133-001, IC, DUAL FLIP-FLOP                                           SFC6052,                         19.90 

72147-101, IC, TOS                                                               MM5555,                      29.00 

72161-001, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                    A0201PA,                     82.46 

72161-003, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                   A0202PA,                      82.46 

72181-101, IC, MONOSTABIL MULTIVIBR.                             SN54121,                       2.00 

72185-001, IC, FLIP-FLOP                                                     SN7476N,                       1.80 

72185-101, IC, FLIP-FLOP                                                     SN5476J,                        1.80 

72258-001, IC, OSZTÓ                                                            SAJ110,                         29.70 

72265-002, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                    C9149,                         39.90 

72265-003, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                    C9210,                         49.48 

72265-004, LSI, SUPER SOLO GENERÁTOR                             C9514,                           43.48 

72265-005, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                   C9896,                          39.90 

72265-006, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                    C9897,                         39.90 

72265-007, LSI, EXTRA PLAYER GENERÁTOR                         C9986,                         39.90 

72332-001, IC, VÉGERŐSÍTŐ                                                EHD4353P,                     79.36 

72333-001, IC, MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                      LM307N,                         2.28 

72391-001, LSI, MULTIPLEXER                                               MM5558,                     107.08 

72392-001, LSI, SOROS-PÁRH. KONVERTER                                    MM5559,                       59.90 

72393-001, IC, HEX INVERTER                                              CD4009AE,                     3.04 

72393-101, IC, HEX INVERTER                                              CD4049,                         1.18 

72395-001, LSI, SOROS-PÁRH. KONVERTER                          MM5864,                      39.90 

72396-001, IC, DUAL 4 BEMENETŰ NAND KAPU                    CD4012AE,                     1.42 

72398-001, IC, DUAL J-K FLIP-FLOP                                      CD4027AE,                     1.98 

72400-001, LSI, BILLENTYŰKAPU                                          MC5501,                       39.46 

72411-001, IC, QUAD ANALÓG KAPCSOLÓ                             CD4016A,                       1.24 

72412-001, IC, SHIFT REGISZTER                                          MM74C164,                    5.90 

72413-001, IC, SHIFT REG 128 BIT                                         MM5055N,                    39.40 

72414-001, IC, +5V FESZÜLTSÉGSZABÁLYZÓ                         LM309K,                       9.32 

72414-002, IC, +5V FESZÜLTSÉGSZABÁLYZÓ                         LM323K,                     15.00 

72415-001, IC , -5V FESZÜLTSÉGSZABÁLYZÓ                          LM320K-5,                  12.42 

72415-003, IC, -12V FESZÜLTSÉGSZABÁLYZÓ                         LM320K-12,                 12.42 

72461-001, IC, HEX BUFFER                                                   MM5610AN,                    6.56 

72462-001, IC, NÉGYES LATCH                                              7475N,                           3.92 

72463-101, IC, DEKÓDER 1 A 16-BÓL                                    SN74159N,                       4.64 

72468-001, IC, HEX INVERTER                                              74C04N,                         0.82 



72469-001, IC, TOS                                                                M082/MK50241,            31.90 

72475-001, IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ NAND KAPU                     SN7400N,                  2.00 

72476-001, IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ NAND KAPU                       74C00N,                  2.07 

72477-001, IC, DUAL J-K FLIP-FLOP                                        MM74C76N,                1.72 

72513-001, IC, DUAL 4 BEMENETŰ NAND KAPU                             74C20N,                1.24 

72541-001, IC, TRIPLA 3 BEMENETŰ NAND KAPU                           74C10N,               0.80 

72542-001, IC, 8 BEMENETŰ NAND KAPU                                       74C30N,               1.24 

72543-001, IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ OR KAPU                               74C32N,               0.80 

72544-001, IC, NÉGYES D FLIP-FLOP                                             74C175N,              1.50 

72549-004, LSI, PEDAL GENERÁTOR,                                                                        86.58 

72549-005, LSI, PEDAL GENERÁTPOR                                             MM5874N,          86.58 

72551-001, LSI, PEDÁL GENERÁTOR                                              MM5892N,           79.36 

72593-001, LSI, AKKORD/BASSZUS GENERÁTOR                            M251B1AC,          73.84 

72594-001, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                               M252,               25.54 

72594-002, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                               M252,               25.54 

72594-003, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                               M252,               28.98 

72594-004, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                               M252,               28.98 

72594-005, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                               M252,               38.78 

72594-006, LSI, RITMUS GENERÁTOR                                               M252,               28.98 

72602-001, IC, 4-BIT BINÁRIS SZÁMLÁLÓ                                       MM74C193N,        2.90 

72603-001, LSI, TOS                                                                          M087,              31.90 

72604-001, IC, ANALÓG KÉSLELTETŐ                                              SAD512,            23.46 

72607-001, IC, QUAD 2-IN AND KAPU                                              74C08N,  

72608-001, LSI, DEMUX-BILLENTYŰKAPU                                       1420A,               57.88 

72608-003, LSI, DEMUX-BILLENTYŰKAPU                                       M1084,              90.52 

72649-001, IC, 18 BIT SHIFT REGISZTER                                        CD4006A,              2.00 

72651-001, IC, QUAD 2 BEMENETŰ NOR KAPU                                74C02N,                1.12 

72653-001, IC, DEKÓDER/DEMUX                                                    74C154N,              2.00 

72826-001, IC, MUX-DEMUX 16 CH                                                  CD4067B,            5.36 

72830-001, IC, DUAL 4 BEMENETŰ AND KAPU                                CD4082B,             2.34 

72831-001, IC, FEL/LE SZÁMLÁLÓ                                                   MC14516B,           2.82 

72834-001, IC, DUAL 4-IN NOR                                                       CD4002CN,           1.32 

72836-001, IC, TRIPLA 3 BEMENETŰ NAND KAPU                           MC14023UB,           1.72 

73015-001, IC, 4-BITES KOMPARÁTOR                                           MC14585B,            2.62 

73016-001, IC, LEDSOR MEGHAJTÓ                                                 LM3914,             11.72 

73017-001, IC, ADAT SZELEKTOR                                                   MC14512B,           1.92 

73018-001, IC, LEFUTÓ ÉLRE INDULÓ SZÁMLÁLÓ                          MC14018B,            1.92 

73019-001, IC, HEX FLIP FLOP                                                        MC14174B,           1.92 

73020-001, IC, L/R SHIFT REGISZTER                                             CD40100,             28.92 

73039-001, IC, OKTÁV BUFFER                                                        MM7407,             1.52 

73040-001, IC, FESZÜLTSÉGKOMPARÁTOR                                        LM311,               1.52 

Farfisa 

W1000 IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ NAND KAPU                                  7400              2.00 

W1001 IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ AND KAPU                                  SN7408N              4.62 

W1002 IC, DUAL J-K FLIP-FLOP                                                         7473              3.00 

W1003 IC, DUAL D FLIP-FLOP                                                             7474              5.40 

W1004 IC, HEX INVERTER                                                                  7404              6.16 



W1005 IC, TRIPLA 3 BEMENETŰ NAND KAPU                                      7410             4.62 

W1006 IC, DUAL 2 BEMENETŰ AND/OR INVERTER                               7451             4.62 

W1007 IC, MONOSTABIL MULTIVIBR.                                                  74122             5.40 

W1009 IC, DUAL MONOSTABIL MULTIVIBR.                                    SN29730N 40.78 

W1010 IC, FREKVENCIA OSZTÓ                                                       SNB748F            15.00 

W1012 IC, PRIORITY ENCODER                                                        SN74148N   5.40 

W1013 IC, ADAT MULTIPLEXER                                                          74151 

W1014 IC, DUAL MONOSTABIL MULTIVIBR.                                         74123              2.00 

W1015 IC, HEX SCHMITT TRIGGER                                                       7414              7.24 

W1016 IC, BCD-DECIMAL DEKÓDER                                                     7442              9.86 

W1017 IC, DUAL MONOSTABIL MULTIVIBR.                                         74221              2.00 

W1100 IC, 7 FOKOZATÚ OSZTÓ                                                          SFF5002E 23.40 

W1103 LSI, SUPERPARTNER ROM                                                      SFF70700 52.32 

W1106 IC, TOS                                                                            TMS3839NC            30.00 

W1108 IC, PEDÁL GENERÁTOR                                                      AY-1-1313 40.00 

W1110 LSI, RITMUS GENERÁTOR ROM                                            M256B1AG 29.08 

W1111 LSI, TOS                                                                                    S50242 31.90 

W1112 LSI, RITMUS GENERÁTOR ROM                                       MM5871AA/N 21.24 

W1113 IC, ANALÓG KÉSLELTETŐ                                                     TDA1022 25.60 

W1114  075-047298 KÓDÚ IC                                                              SA1005  22.40 

W1115 LSI, 33 BITES S/P KONVERTER                                             MM5559N 59.90 

W1116 LSI, 13 BITES PEDAL LATCH                                                   M147B1 40.00 

W1118 LSI, AKKORD/BASSZUS GENERÁTOR                                   M251B1AC 79.90 

W1119 LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                         F257A            30.00 

W1120 LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                         F257B            30.00 

W1121 LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                         F257C            26.94 

W1122 LSI, AKKORD GENERÁTOR                                               AY-5-1317A           25.40 

W1123 LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                           F542            33.86 

W1127 IC, TOS                                                                              TMS3616NL          30.00 

W1150 IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ NAND KAPU                                   CD4011              1.50 

W1151 IC, DUAL 4 BEMENETŰ NAND KAPU                                     CD4012CP   1.50 

W1152 IC, TRIPLA 3 BEMENETŰ NAND KAPU                                      CD4023   1.72 

W1153 IC, DUAL J-K FLIP-FLOP                                                            4027              1.98 

W1154 IC, NÉGYES D LATCH                                                            CD4042B              3.66 

W1155 IC, HEX INVERTER                                                                    CD4049   1.18 

W1156 IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ AND KAPU                                        CD4081   1.12 

W1157 IC, DUAL D FLIP-FLOP                                                              CD4013   1.50 

W1158 IC, DUAL AND/OR INVERTER                                                       4085              5.40 

W1159 IC, DUAL MONOSTABIL MULTIVIBR.                                      CD4528CP    5.40 

W1160 IC, 4-BITES MAGN COMP                                                      MM74C85N   5.54 

W1161 IC, HEX D FLIP-FLOP                                                                  40174   4.14 

W1162 IC, 4-BITES FEL/LE SZÁMLÁLÓ                                              74C193N   2.90 

W1163 IC, DUAL BINÁRIS FEL SZÁMLÁLÓ                                           CD4520B   4.62 

W1164 IC, NÉGYES BILATERÁLIS KAPCSOLÓ                                             4016   1.24 

W1165 IC, 7 FOKOZATÚ OSZTÓ                                                          HBF4737 30.00 

W1166 IC, PRIORITY ENCODER                                                             4532B              3.82 

W1167 IC, 8 CSATORNÁS ADAT SZELEKTOR                                     MC4512              6.00 

W1169 IC, HEX INVERTER                                                                       4069   0.82 

W1170 IC, DUAL 4-BITES SHIFT REGISZTER                                            4015   3.00 



W1171 IC, DUAL 1 A 4-BÓL DEKÓDER                                            MC14555              6.00 

W1201 IC, MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                                       76131              5.00 

W1202 IC, 10-ES TRANZISZTOR ARRAY                                          TBA470                6.16 

W1207 IC, 10-ES TRANZISZTOR ARRAY(CE)                                   TDA0470              8.00 

W1209 IC, ÁLLÍTHATÓ  FESZÜLTSÉGSZABÁLYZÓ                          LM723CN              4.00 

W1210 IC, RITMUS GENERÁTOR                                                       F257B            30.00 

W1211 IC, TRANZISZTOR ARRAY                                                       CA3046             4.90 

W1212 IC, ELŐERŐSÍTŐ                                                                   IL11710            10.00 

W1213 IC, ELŐERŐSÍTŐ                                                                      76131N              7.00 

W1215 IC, 12-ES TRANZISZTOR ARRAY (CE)                                    TDA470D   6.16 

W1216 IC, DC HANGERŐSZABÁLYZÓ                                                 TCA730            24.00 

W1217 IC, IDŐZÍTŐ                                                                             LM555               3.00 

W1219 IC, FESZÜLTSÉGSZABÁLYZÓ                                              uA78MG12              7.00 

W1222 IC, DC HANGSZÍN SZABÁLYZÓ                                               TCA740            20.00 

W1227 IC, MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                                        LM3080N              4.00 

W1229 IC, AUDIO VÉGFOK - 5W                                                       TDA2611              15.0 

W1233 IC, NÉGYES MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                           LM324N     6.30 

W1702 TRANZISZTOR, PNP                                                                BC287              5.00 

 

Hammond 

075-000090, MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                                   CA741CS 

075-000100, KETTŐS D FLIP-FLOP                                                CD4013 

075-000200, 7 FOKOZATÚ OSZTÓ                                                   C2412 

075-000210, TOS                                                                            MK50241 

075-000220, TOS                                                                             MK50240 

075-000300, ZAJGENERÁTOR                                                          MM5837 

075-000324, NÉGYES MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                      LM324 

075-000339, NÉGYES KOMPARÁTOR                                                CA339 

075-000380, BILLENTYŰ ÉS OSZTÓ                                                MK6008N 

075-000424, BILLENTYŰ ÉS OSZTÓ                                                MK6006 

075-000426, BILLENTYŰ ÉS OSZTÓ                                                MK6007 

075-000427, BILLENTYŰ ÉS OSZTÓ                                                MK6014 

075-000428, BILLENTYŰ ÉS OSZTÓ                                                 MK6041 

075-000429, BILLENTYŰ ÉS OSZTÓ                                                 MK6049 

075-000430, RITMUS GENERÁTOR                                                   C9389 

075-000431, BILLENTYŰ ÉS OSZTÓ                                                 C2404 

075-000432, AKKORD/BASSZUS GENERÁTOR                                    C2463 

075-000433, RITMUS GENERÁTOR                                                   C9714 

075-000434, AKKORD/BASSZUS PROCESSZOR                                CD2634 

075-000435, ARPEGGIO DEKÓDER                                                     CD2635 

075-000440, BILLENTYŰ ÉS OSZTÓ                                                  C2621 

075-000450, DOBHANGGENERÁTOR 

075-000460, RITMUS GENERÁTOR                                                  C10507 

075-000462, RITMUS AUTOMATA VEZÉRLŐ                                      C11711 

075-003004, ANALÓG KÉSLELTETŐ                                                MN3004 

075-003080, FESZÜLTSÉGVEZÉRELT ERŐSÍTŐ                             CA3080E 

075-003280,   FESZÜLTSÉGVEZÉRELT ERŐSÍTŐ                              CA3280 



075-004001, NÉGYES 2 BEMENETŰ NOR KAPU                               CD4001 

075-004007, KOMPENZÁLT INVERTER                                           CD4007 

075-004011, NÉGYES 2 BEMENETŰ NAND KAPU                            CD4011 

075-004012, NÉGYES 2 BEMENETŰ NAND KAPU                            CD4012 

075-004013, DUÁL D FLIP-FLOP                                                   CD4013 

075-004015, DUÁL 4 BITES SHIFT REGISZTER                           CD4015BE 

075-004016, NÉGYES BILATERÁLIS KAPCSOLÓ                             CD4016 

075-004022, NYOLCAS SZÁMLÁLÓ/OSZTÓ                                      CD4022 

075-004023, TRIPLA 3 BEMENETŰ NAND KAPU                             CD4023 

075-004025, TRIPLA 3 BEMENETŰ NOR KAPU                                CD4025 

075-004042, NÉGYES D LATCH                                                      CD4042 

075-004046, FÁZISZÁRT HUROK                                                   CD4046 

075-004052, ANALÓG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER                CD4052 

075-004066, NÉGYES BILATERÁLIS KAPCSOLÓ                             CD4066 

075-004069, HATOS INVERTER                                                     CD4069 

075-004071, NÉGYES 2 BEMENETŰ OR KAPU                                CD4071 

075-004093, NÉGYES 2 BEMENETŰ SCHMIDT TRIGGER             CD4093BE 

075-004514, 4 BITES LATCH                                                      CD4514B 

075-004516, BINÁRIS FEL/LE SZÁMLÁLÓ                                    CD4516B 

075-004520, DUÁL FEL SZÁMLÁLÓ                                            CD4520B 

075-004555, DUÁL 1 A 4-BŐL DEKÓDER                                     CD4555BE 

075-017912, -12V STABILIZÁTOR                                                   7912 

075-017915, -15V STABILIZÁTOR                                                  7915 

075-017924, -24V STABILIZÁTOR                                                  7924 

075-027824, +24V STABILIZÁTOR                                                 7824 

075-042148, 6 FOKOZATÚ OSZTÓ                                        PD455, GEM470 

075-043341, 7 FOKOZATÚ OSZTÓ                                             PL4C07C 

075-045037, KETTŐS JK FLIP-FLOP                                       TD1073,  9094 

075-046270, JK FLIP-FLOP                                                TD3472P, 7472A 

075-046287, 4 TRANZISZTOR                                                       MM5520 

075-047242, TOS                                                                         MM5832 

075-047243, TOS                                                                         MM5833 

075-052088, DUÁL FESZÜLTSÉGVEZÉRELT OSZCILLÁTOR        CD4024BE 

319-21003,  VÉGFOK                                                                    STK-029 

319-22003,  MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                                   TA7066 

319-22004,  MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                                  TA7054 

 

Kimball 
 
411CIN0065  IC, DUAL D FLIP-FLOP                                        SN7474             2.32 

411CIN0220  IC, DUPLA 1 A 4-RE DEKÓDER                           SN74155N           10.00 

411CIN0240  IC, DUAL MONOSTABILMULTIVIBR.                     SN74221N               10.00 

411CIN0300  IC, AUDIO VÉGFOK                                              TDA2030            14.96 

411CIN0330  IC, SZABÁLYOZHATÓ MŰV. ER.                           LM13700N            14.82 

411CIN0450  IC, NÉGYES S-R LATCH                                      SN74279N              8.50 

411CIN0565  IC, 7 FOKOZATÚ OSZTÓ                                    TMS3612BNC            32.91 

411CIN0580  LSI, PEDÁL OSZTÓ                                             AY1-1313          160.00 

411CIN0700  IC,                                                                   SN74LS432N              8.50 



411CIN0741  IC, RAM 2K x 8                                                    HM6116LP-3            26.27 

411CIN0780  IC, STATIKUS CMOS RAM                                      MM2114N-3 33.68 

411CIN0980  IC, DUAL MONOSTABIL MV.                                  MM74C221            20.28 

411CIN1237  IC, ANALÓG MUX/DMX                                           HCF4053              2.00 

411CIN1255  IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ XOR                                  HCF4030              4.84 

411CIN1760  IC, MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                         TAA611-A12   4.90 

411CIN1816  IC, HANGERŐ/BALANSZ SZAB.                                   LM1036            21.14 

411CIN1930  IC, FESZÜLTSÉG SZABÁLYZÓ                                     LM317T              6.01 

411CIN1937  IC, DNR ZAJCSÖKKENTŐ                                          LM1894N            18.52 

411CIN1939  IC, DUAL KOMPARÁTOR                                            LM393N              4.48 

411CIN1943  IC, BCD LED MEGHAJTÓ                                           74LS247N   4.14 

411CIN1945  IC, 4 A 16-HOZ DEKÓDER                                        SN74154N              9.34 

411CIN1946  IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ OR KAPU                               74LS32N   2.00 

411CIN1957  IC, NYOLCAS BUSZ MEGHAJTÓ                                 74LS245N   1.50 

411CIN1958  IC, DUAL MONOSTABIL MULTIVIBRÁTOR                 74LS123N   3.00 

411CIN1963  IC, DEKÁD SZÁMLÁLÓ                                              74LS90N              1.50 

411CIN1972  IC, 3 - 8 SOROS DEKÓDER                                        74LS138N        2.50 

411CIN1982  IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ NOR KAPU                         74LS02N              1.50 

411CIN1985  IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ NAND KAPU                       74LS08N   1.50 

411CIN1988  IC, TRIPLA 3 BEMENETŰ NAND KAPU                        74LS10N   1.50 

411CIN1989  IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ NAND KAPU                       74LS26N   1.50 

411CIN1995  IC, HEX INVERTER                                                      74LS04N   1.50 

411CIN2000  IC, DUAL 2 - 4 DEKÓDER                                          74LS155N   1.50 

411CIN2001  IC, NYOLCAS D FLIP FLOP                                        74AS374N   2.00 

411CIN2003  IC, NYOLCAS D FLIP-FLOP                                       74LS374N   2.00 

411CIN2004  IC, NYOLCAS BUF/DRIVER                                        74LS244N   2.88 

411CIN2006  IC, HEX D FLIP-FLOP                                            SN74LS378N   1.50 

411CIN2008  IC, 4-BITES BINÁRIS SZÁMLÁLÓ                               74LS393N   2.70 

411CIN2011  IC, NYOLCAS D LATCH                                             74LS373N   1.50 

411CIN2012  IC, NYOLCAS D FLIP-FLOP                                       74LS377N   4.00 

411CIN2014  IC, DUAL 4 BEMENETŰ NAND KAPU                          74LS20N              1.50 

411CIN2027  IC, 4W-OS AUDIO VÉGFOK                                           TDA1904   4.14 

411CIN2050  IC, DUAL SZABÁLYOZHATÓ MŰV. ER.                      LM13600N   5.18 

411CIN2060  IC, JFET MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                      TL082              6.02 

411CIN2062  IC, JFET MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                      TL082P          7.28 

411CIN2065  IC, HEX INVERTER/BUFFER                                           7406N              1.96 

411CIN2070  IC, ANALÓG KÉSLELTETŐ                                          TDA1022 25.60 

411CIN2072  IC,                                                                              TDA1902   6.52 

411CIN2212  LSI, 8 CSATORNÁS HANGGENERÁTOR               TMS3631AN2L 89.00 

411CIN2240  LSI, 8 CSATORNÁS HANGGENERÁTOR               TMS3631RI105A 79.90 

411CIN2242  LSI, MIKROPROCESSZOR                                      TMS7000NL2 39.90 

411CIN2300  LSI, RAM 1K x 4                                                     MM2114N-2 23.88 

411CIN2315  LSI, BILLENTYŰÁRAMKÖR                                           SM305A 50.00 

411CIN2320  LSI, BILLENTYŰÁRAMKÖR                                           SM305B 50.00 

411CIN2700  LSI, EPROM (ÜRES)                                                         2532            19.90 

411CIN2730  LSI, RITMUS GENERÁTOR                                TMS3639-122            59.90 

411CIN2731  LSI, RITMUS GENERÁTOR                                TMS3639-123            59.90 

411CIN2732  IC, RITMUS GENERÁTOR                                      TMS3639-124   59.90 

411CIN2733  LSI, RITMUS GENERÁTOR                                  TMS3639-125            59.90 



411CIN2734  LSI, RITMUS GENERÁTOR                                      TMS3639-126   59.90 

411CIN2735  LSI, RITMUS GENERÁTOR                                       TMS3639-127  59.90 

411CIN2800  IC, HEX 3 ÁLLAPOTÚ BUFFER                                    MC14503   5.46 

411CIN2860  IC, TOS                                                              MK50242/M086 33.90 

411CIN2950  IC, HEX INVERTER                                                           7404N   1.00 

411CIN3000  IC, OPTOCSATOLÓ                                                        TIL111   7.42 

411CIN3120  IC, MIKROPROCESSZOR                                         UPD8085AC            30.00 

411CIN3220  IC, HEX LED MEGHAJTÓ                                                  75492N   4.00 

411CIN3365  IC, +5V STABILIZÁTOR                                                     78S05   4.14 

411CIN3398  IC, PROGRAMOZHATÓ IDŐZÍTŐ                                          N8254 44.92 

411CIN3399  IC, ASZINKRON CIA                                                     MC68B50P 35.42 

411CIN3401  IC, OPTOLEVÁLASZTÓ                                                    6N138 26.18 

411CIN9000  IC, VÉGFOK                                                               STK080            24.00 

411CIN9005  IC, VÉGFOK                                                                STK086            36.00 

411CIN9010  IC, VÉGFOK                                                                 STK465            40.00 

551-006-00  IC, DUAL OSZTÓ                                                           MFC6020   9.00 

551-007-00  IC, SZIMPLA OSZTÓ                                                        MFC4040   3.00 

551-010-00  IC, NÉGYES NAND KAPU                                                MC846P   6.00 

551-011-00  IC, MONOSATBIL MULTIVIBRÁTOR                            MC74121P   6.00 

551-012-00  IC, NÉGYES OR KAPU                                                     MC1808          9.50 

551-013-00  IC, J-K FLIP-FLOP                                                           MC845P   6.00 

551-014-00  IC, NÉGYES NOR KAPU                                                   MC1810P   6.00 

551-015-00  IC, NÉGYES AND KAPU                                              MC1806P   3.00 

551-019-00  IC, DUAL J-K FLIP-FLOP                                          SN74107N   6.00 

551-020-00  IC, 7 FOKOZATÚ OSZTÓ                                                 SAJ110 29.90 

551-021-00  IC, 7 FOKOZATÚ OSZTÓ                                                MC1302P   51.0 

551-022-00  IC, DUAL MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                      MC1458CP   3.30 

551-023-00  IC, MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                                  MC1741   2.22 

551-025-00  IC, SZABÁLYOZHATÓ MŰV. ER.                                     CA3080   3.18 

551-026-00  IC, MODULÁTOR                                                            LM1496   2.80 

551-029-00  IC, ZAJGENERÁTOR                                                       MM5837N   4.00 

551-030-00  IC, VCO FUNKCIÓ GENERÁTOR                                       LM566   5.66 

551-031-00  IC, NÉGYES 2 BEM. MULTIPLEXER                                MM74C157   6.86 

551-032-00  IC, 18 BITES SHIFT REGISZTER                                      CD4006B   3.80 

551-033-00  IC, NÉGYES NOR KAPU                                            MC4001BCP   1.26 

551-034-00  IC, OR KAPU                                                           MC14071BCP   1.38 

551-035-00  IC, 16 AZ 1-RE MULTIPLEXER                                   MM74C150N 23.33 

551-037-00  IC, +12 VOLT STABILIZÁTOR                                         LM341P   3.40 

551-038-00  IC, DUAL D FLIP-FLOP                                                 CD4013B   1.50 

551-039-00  IC, NÉGYES LATCH                                                 MC14042BCP   3.66 

551-040-00  IC, NÉGYES NAND KAPU                                                 CD4011B   1.50 

551-041-00  IC, PRIORITÁS KÓDER                                                  MC14532   3.82 

551-042-00  IC, -12V STABILIZÁTOR                                              MC7912CP   6.34 

551-043-00  IC, ANALÓG MULTIPLEXER                                           CD4051   5.24 

551-044-00  IC, IDŐZÍTŐ                                                                  MC1455   2.02 

551-045-00  IC, 4 BITES BINÁRIS SZÁMLÁLÓ                                MC14161B   4.64 

551-047-00  IC, SZABÁLYOZHATÓ MŰV. ER.                                    CA3080   3.98 

551-051-00  IC, NÉGYES AND KAPU                                             MC14081B   1.14 

551-052-00  IC, OSZTÓ                                                                  MC1452OB   4.62 



551-054-00  IC, HATOS INVERTER                                                MC14069     0.82 

551-055-00  IC, -9V STABILIZÁTOR                                            MC7909CT   7.00 

551-056-00  IC, 4-16 VONAL DEKÓDER                                       MC14515B   5.58 

551-057-00  IC, DUAL 1 A 4-RE DEMULTIPLEXER                       MC14555B              2.26 

551-058-00  IC, DUAL MONOSTABIL MULTIVIBRÁTOR                 MC14528B   5.04 

551-059-00  IC, 4 BITES SHIFT REGISZTER                                  MC14035B   7.54 

551-063-00  IC, 1024 x 1 RAM                                                        MM2102A   7.30 

551-064-00  IC, 12 BITES BINÁRIS SZÁMLÁLÓ                                 MM4040   4.90 

551-066-00  IC, 8 BEMENETŰ NAND KAPU                                   MM4068              1.48 

551-067-00  IC, 64 BITES SHIFT REGISZTER                                 MM4031              4.14 

551-068-00  IC, DUAL 4 BITES SHIFT REGISZTER                               4015              3.00 

551-070-00  IC, HEX SCHMITT TRIGGER                                        MC14584   3.24 

551-071-00  IC, KÉSLELTETŐ                                                          MN3009 12.76 

551-072-00  IC, NÉGYES ANALÓG KAPCSOLÓ                                  MM5666   2.42 

551-074-00  IC, +12V STABILIZÁTOR                                          MC78L12A   3.00 

551-077-00  IC, NÉGYES XOR KAPU                                              DM7486N   2.18 

551-078-00  IC, DEKÁD SZÁMLÁLÓ/OSZTÓ                                  SC45941PK   2.18 

551-079-00  IC, DUAL 4 BEMENETŰ AND KAPU                              SC45943   3.44 

551-080-00  IC, TRIPLA 3 BEMENETŰ AND KAPU                         MC14073B   2.40 

551-084-00  IC, 4 BITES AND/OR SZELEKTOR                                  MM4519   1.38 

551-085-00  IC, HEX D FLIP-FLOP                                                   MM40174   4.90 

551-086-00  IC, 8 BITES SHIFT TÁROLÓ REGISZTER                               4094   4.56 

551-087-00  IC, BINÁRIS FEL/LE SZÁMLÁLÓ                                      MC14516   3.54 

551-088-00  IC, BCD- DECIMÁL DEKÓDER                                            4028   2.64 

551-089-00  IC, NÉGYES KOMPARÁTOR                                          LM3302N   2.64 

551-090-00  IC, KIZÁRÓ NOR KAPU                                                CD4077B   1.36 

551-092-00  IC, -15V STABILIZÁTOR                                         LM7915CT              4.82 

551-093-00  IC, HEX O-D BUFFER                                               MM74C906   1.60 

551-094-00  IC, -5V STABILIZÁTOR                                           MC7905CT              4.14 

551-095-00  IC, 8 BEMENETŰ NOR KAPU                                        MC14078   1.36 

551-096-00  IC, MEGHAJTÓ ARRAY                                               ULN2003A   4.44 

551-097-00  IC, 512 FOKOZATÚ KÉSLELTETŐ                               SAD512D 30.00 

551-099-00  IC, XOR KAPU                                                         CD4070BCN   2.18 

551-100-00  IC, DUAL D FLIP-FLOP                                             74LS74AN   1.52 

551-101-00  IC, HEX INVERTER                                                     74LS05N       1.48 

551-102-00  IC, NÉGYES NAND KAPU                                             74LS00N   1.28 

551-103-00  IC, DUÁL MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                       LM4558   1.88 

551-104-00  IC, HEX VONALBUFFER                                                   74C907   1.66 

551-105-00  IC, 1K RAM                                                              NMC6508N5 24.50 

551-107-00  IC, NÉGYES 2 BEMENETŰ NAND KAPU                           CD4011B   2.42 

551-109-00  IC, ANALÓG KÉSLELTETŐ                                         922-0166 32.78 

551-110-00  IC, OPTOCSATOLÓ                                                        MO3021   9.30 

551-111-00  IC, FÁZISZÁRT HUROK                                               CD4046A   3.18 

551-112-00  IC, +12V STABILIZÁTOR                                        LM340-T12   2.42 

551-113-00  IC, DUAL 1 - 4 DEKÓDER                                         MC14556BCP   4.14 

551-114-00  IC, 4 BITES TELJES ÖSSZEADÓ                                       MM4008   3.30 

551-115-00  IC, 8 BITES D/A KONVERTER                                   DAC0808LCN   5.52 

551-116-00  IC, NYOLCAS D FLIP-FLOP                                       MM74C374   6.22 

551-117-00  IC, DUAL D FLIP-FLOP                                                 74HC74   3.44 



551-118-00  IC, DUAL 4 BEM. NAND KAPU                               MC14012UBC   1.38 

551-119-00  IC, HEX INVERTER                                                   MM74HC04N   1.36 

551-120-00  IC, 16K x 4 RAM                                                     TMS4416-20 41.46 

551-121-00  IC, HEX 3 ÁLLAPOTÚ BUFFER                                        4503BCN   1.10 

551-140-00  IC, QD 3 ÁLLAPOTÚ BUFFER                                         74HC125N   2.48 

551-141-00  IC, HEX 3 ÁLLAPOTÚ BUFFER                                    74HC367N   3.28 

551-142-00  IC, NÉGYES 2 BEM. MULTIPLEXER                                74HC157N   2.92 

551-143-00  IC, NÉGYES 2 BEM. AND KAPU                              MM74HC08N   1.78 

551-144-00  IC, NÉGYES D FLIP-FLOP                                              74HC175N   3.04 

551-145-00  IC, NYOLCAS 3 ÁLLAPOTÚ BUFFER                              74HC244N   5.80 

551-146-00  IC, HATOS D FLIP-FLOP                                                   74HC174N   3.04 

551-147-00  IC, NYOLCAS 3 ÁLLAPOTÚ INVERTER BUFFER           74HC240N   5.80 

551-148-00  IC, NYOLCAS 3 ÁLL. D FLIP-FLOP                         74HC374N              6.22 

551-149-00  IC, TRIPLA 3 BEM. NAND KAPU                              74HC10N              1.78 

551-150-00  IC, DUÁL 4 BITES SZÁMLÁLÓ                                     74HC393   4.82 

551-151-00  IC, DEKÓDER/DEMULTIPLEXER                                  74HC138N   3.30 

551-152-00  IC, 3 BEM. NOR KAPU                                              MM74HC27N   1.80 

551-153-00  IC, NÉGYES 2 BEM. OR KAPU                                 MM74HC32N   1.80 

551-154-00  IC, TRIPLA 3 BEM. NAND KAPU                                     74HC11N   1.80 

551-155-00  IC, NÉGYES 2 BEM NOR KAPU                                     74HC02N   1.80 

551-156-00  IC, 8 x 2K RAM                                                    TMS4016-25NL 26.26 

551-157-00  IC, PROG TIMER                                                      UPD8235C-5 23.00 

551-158-00  IC, DUAL 4-1 KAPU                                                MC14052BCP   2.42 

551-159-00  IC, 23 LED MEGHAJTÓ                                                  MM5480 13.14 

551-160-00  IC, 14 LED MEGHAJTÓ                                                 MM5481 12.44 

551-161-00  IC, 4 BITES BINÁRIS SZÁMLÁLÓ                                    74LS93   1.72 

551-162-00  IC, 4 BITES BINÁRIS SZÁMLÁLÓ                                     74HC93N   1.72 

551-163-00  IC, NÉGYES 2 BEM. NAND KAPU                                  74HC00N   1.80 

551-165-00  IC, OPTOCSATOLÓ                                                     MOC3023 15.52 

551-166-00  IC, HEX INVERTER                                              MC74HCU04N   3.10 

551-167-00  IC, 7 FOKOZATÚ SZÁMLÁLÓ                                       CD4024B   2.42 

551-174-00  IC, CMOS RAM                                                             6508A            25.72 

551-252-00  IC, NÉGYES 2 BEM. OR KAPU                                          7432              2.62 

552-001-01  LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                                 59.90 

552-002-01  LSI, „ENTERTAINER” IC                                                  C2592 49.90 

552-003-00  TOS                                                                MK50240N/M083  

552-004-00  LSI, NON-SUST KEYER                                                   C9988 49.90 

552-005-00  LSI, DEMULTIPLEXER                                                    C2433            79.90 

552-006-00  LSI, SWINGER BASS IC                                                                 59.90 

552-006-01  LSI, SWINGER BASS IC                                                                        69.90 

552-007-01  LSI, MIKROPROCESSZOR                                               C2591            59.90 

552-008-01  LSI, RG II RITMUS GENERÁTOR                                                      59.90 

552-008-02  LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                                 59.90 

552-009-00  LSI, AKKORD GENERÁTOR                                                                 39.90 

552-010-00  LSI, SWINGER BASS II                                                                 39.90 

552-013-00  LSI, ÓRAJEL GENERÁTOR                                            MM5387A        64.44 

552-014-00  LSI, KÉSLELTETŐ                                                        TCA350 24.86 

552-015-00  LSI, RG III RITMUS GENERÁTOR                                                      69.90 

552-015-01  LSI, RG III RITMUS GENERÁTOR                                                      69.90 



552-016-00  LSI, SUSTAIN BILLENTYŰKAPU                                                      39.90 

552-017-00  LSI, CPU II                                                                                      81.90 

552-018-00  LSI, BRASS BILLENTYŰKAPU I                                                    119.90 

552-020-00  LSI, RITMUS ROM                                                                           29.90 

552-021-00  LSI, SWINGING CHORD ROM                                                      29.90 

552-022-00  LSI, SUSTAIN BILLENTYŰKAPU II                                                      83.90 

552-023-00  LSI, NSK III/ANTIGONE                                                                 90.00 

552-024-01  LSI, AKKORD/RITMUS PROCESSZOR                            C11083          159.90 

552-025-00  LSI, NSK II                                                                  C10281            49.96 

552-027-00  LSI, TOS                                                                      M083            31.90 

552-029-00  LSI, BILLENTYŰKAPU (PULLS)                                    S10430          150.00 

552-032-01  VLSI, SUSTAIN BILLENTYŰKAPU III                                            94.00 

552-033-01  VLSI, VEZÉRLŐ/BILLENTYŰKAPU                                                    127.90 

552-034-01  VLSI, RITMUS/BASSZUS GENERÁTOR                                          103.90 

552-035-00  VLSI, MIKROCOMPUTER                                                                 59.90 

552-035-01  VLSI, MIKROCOMPUTER                                                                 59.90 

552-036-01  VLSI, SPECIÁLIS EFFEKT BILL.                                                    119.90 

552-039-00  LSI, EPROM 2716 (ÜRES)                                                                 20.74 

552-039-01  LSI, EPROM - 653 PRESET                                                                 37.94 

552-039-02  LSI, EPROM - 646 PRESET                                                                 37.94 

552-039-03  LSI, EPROM EXP PATT                                                                 37.94 

552-039-04  LSI, EPROM PHANTOM BASS                                                       37.94 

552-043-00  LSI, 22 HANGÚ BILLENTYŰKAPU                                                      59.90 

552-050-00  LSI, CPU                                                                       Z80A           19.90 

552-051-00  LSI, PIO CONTROLLER 4MHZ                                                      20.00 

552-052-00  LSI, Z-80A  (4 MHZ)                                                                           13.66 

552-054-00  LSI, 128 x 8 STATIKUS RAM                                         6810P           10.16 

552-055-00  LSI, TV MODULÁTOR                                                 LM1889             5.60 

552-056-00  LSI, VIDEOPROCESSZOR                                     TMS9928ANL          101.90 

552-057-00  LSI, EPROM 8K x 8 (BLANK)                                           2764            25.37 

552-058-00  LSI, 16K RAM                                                       MK4516N-20 18.90 

552-059-00  LSI, EPROM                                                                  2532            33.73 

552-060-00  LSI, DINAMIKUS RAM VEZÉRLŐ                                                      81.90 

552-061-00  LSI, FESZÜLTSÉGVEZÉRELT SZŰRŐ                          CEM3320            40.00 

552-062-00  LSI, POLIFONIKUS GENERÁTOR                                  M112            79.90 

552-075-00  LSI, EPROM (ÜRES)                                                       2564            51.90 

Lowrey 
 
420-035663-000 Custom IC,                                                        VC 1042           35.10 

420-035664-000 Custom IC,                                                        VC 1041           55.00 

491-034804-000  IC: MN3204 ANALÓG KÉLSELTETŐ                                 39.58 

491-034808-000  IC: CD4049 CMOS                                                                   3.60 

491-034809-000  IC: CD4050, (991-028650-001)                                             3.20 

491-034810-000  IC: CD4066, (991-029876-001)                                             1.70 

491-034811-000  IC: CD4069, (991-027359-00)                                             5.90 

491-034812-000  IC: CD4584, (991-033097-000)                                              2.78 

491-034813-000  IC: VC4050B                                                                           118.00 

491-035610-000  IC: VC4059                                                                             34.00 



491-035611-000  IC:                                                                     VC4060  87.30 

491-035613-000  IC:                                                                     VC4064  10.00 

491-035614-000  IC:                                                                      VC4065  28.00 

491-035647-000  IC:                                                                     VC1036  18.00 

491-037806-000  IC:                                                                   CD4040B    4.00 

491-037808-000  IC: 74HC00, TTL NAND KAPU                                              2.58 

491-037862-000  IC: 68HC05/4, H60 Siel 1.0                                                     118.00 

491-037863-000  IC: SIEL 001.2, H60                                                                140.00 

491-037864-000  IC: TDA2822, H60                                                                  14.00 

491-038088-000  IC: CD4051 (991-029868-001)                                              2.40 

920-025507-000  Custom IC:  HANGGENERÁTOR,                           EA5068  35.00 

920-028273-000  Custom IC: RITMUS GENERÁTOR                        EA5072-1  34.00 

920-028278-000  Custom IC: SIC, SOROS PORT   

920-028278-000  Custom IC: SIC,                                                               100.00 

920-028279-000  Custom IC: PIC, PÁRHUZAMOS PORT (920-032712-0)            25.90 

920-028630-000  Custom IC: 13 HANGÚ PEDÁL LATCH & TOS,          M147  38.00 

920-028662-000  Custom IC: ROM D325/M525                                             58.00 

920-028675-000  Custom IC: ROM D325/M525                                             58.00 

920-029846-000  Custom IC: MIKROPROCESSZOR 8085A, D600                       46.80 

920-029847-000  Custom IC: 8212 Latch 74S412                                             19.90 

920-029850-003  Custom IC: ROM, L22, L65, L70                                             58.00 

920-029850-021  Custom IC: ROM, (920-029850-003)                                  58.00 

920-029850-022  Custom IC: ROM, (920-029850-003)                                  58.00 

920-029850-023  Custom IC: ROM, (920-029850-003)                                  58.00 

920-030196-001  Custom IC: POP, (920-030196-002)                                  25.90 

920-030196-002  Custom IC: PROGR. OSZCILLÁTOR- POP                                  25.90 

920-030218-000  Custom IC: OSZTÓ/BILLENTYŰ,                                          198.00 

920-030234-000  Custom IC: MIKROVEZÉRLŐ 8035, M150                                  19.90 

920-030235-000  Custom IC: MIKROVEZÉRLŐ 8048, L2, L5, L15                      78.00 

920-030577-000  Custom IC: RAM 6810                                                       19.90 

920-030708-000  Custom IC: RAM, (920-030708-001)                                  30.90 

920-030708-001  Custom IC: RAM MK4118N-40 - 16k                                  30.90 

920-030722-001  Custom IC: (920-030722-018)                                             37.90 

920-030722-002  Custom IC: ROM, D600 IC: 1                                             37.90 

920-030722-003  Custom IC: ROM, D600 IC: 2 (920-033866-10)                       51.90 

920-030722-004  Custom IC: ROM, D600 IC: 3 (920-033866-11)                       51.90 

920-030722-005  Custom IC: ROM, D600 IC: 4                                                  37.90 

920-030722-006  Custom IC: ROM, D600 IC: 5........(MEGJEGYZÉS:              37.90 

920-030722-007  Custom IC: ROM, D600 IC: 6........MINDEN 15 MX1 ROM             37.90 

920-030722-008  Custom IC: ROM, D600 IC: 7........CSERÉLHETŐ                       37.90 

920-030722-009  Custom IC: ROM, D600 IC: 8........A KS-MX1              37.90 

920-030722-010  Custom IC: ROM, D600 IC: 9........Adapter panelra              37.90 

920-030722-011  Custom IC: ROM, D600 IC: 10.......$129.95-ért)                       37.90 

920-030722-012  Custom IC: ROM, D600 IC: 11                         37.90 

920-030722-013  Custom IC: ROM, D600 IC: 12                         37.90 

920-030722-014  Custom IC: ROM, D600 IC: 13                         37.90 

920-030722-015  Custom IC: ROM, D600 IC: 14 (920-33866-12)                      51.90 

920-030722-016  Custom IC: ROM, D600 IC: 15                                            37.90 

920-030722-017  Custom IC: ROM, D600 IC: 7, 28-as panel                                  37.90 



920-030722-018  Custom IC: ROM, M150, M152                                            37.90 

920-030722-019  Custom IC: ROM, M375                                                       37.90 

920-030729-000  Custom IC: POP 24,                                           EA5076             39.90 

920-032511-000  Custom IC: TEK BILLENTYŰ IC                                            79.00 

920-032511-001  Custom IC: KS-TEK Custom billentyű Retro Panel                      79.00 

920-032668-001  Custom IC: ROM, (920-035181-001, D575)                                  58.00 

920-032668-002  Custom IC: ROM, (920-035181-005), D575                                  58.00 

920-032668-003  Custom IC: ROM, (920-035181-003), D575                                  58.00 

920-032668-004  Custom IC: ROM, (920-035181-003), D575                                  58.00 

920-032668-005  Custom IC: D350 Set, (920-35181-4,-35712-1)                       84.00 

920-032710-000  Custom IC: TEK 2/3 - BILLENTYŰ                                            58.00 

920-032712-000  Custom IC: Parallel port vezérlő - PIC                                  25.90 

920-032908-001  Custom IC: MIKROVEZÉRLŐ ROM8049, L-25                       98.00 

920-032908-002  Custom IC: MIKROVEZÉRLŐ ROM8049, (033016-1)            75.00 

920-032908-003  Custom IC: MIKROVEZÉRLŐROM8049, (033016-1)            75.00 

920-033010-000  Custom IC: A/D Konverter 50808                                            36.50 

920-033012-000  Custom IC: RAM  D575                                                       50.70 

920-033016-001  Custom IC: MIKROVEZÉRLŐ 8051, D350, D450, D575            75.00 

920-033016-002  Custom IC: MIKROVEZÉRLŐ, (920-033016-001)                       75.00 

920-033047-000  Custom IC: 4 PÓLUSÚ VCF                                   SSM2044        18.20 

920-033332-005  Custom IC: (920-035181-001)                                             58.00 

920-033332-006  Custom IC: (920-035181-005)                                             58.00 

920-033332-007  Custom IC: (920-035181-003)                                             58.00 

920-033332-009  Custom IC: (920-035181-003)                                             58.00 

920-033332-010  Custom IC: (920-035181-4/35712-1) Set                                  84.00 

920-033332-011  Custom IC: (920-035181-005)                                             58.00 

920-033332-014  Custom IC: (920-035181-001)                                            58.00 

920-033347-001  Custom IC: MIKROVEZÉRLŐ 8050, L55                                  66.80 

920-033347-002  Custom IC: MIKROVEZÉRLŐ 8050, M155                                  66.80 

920-033347-003  Custom IC: MIKROVEZ. L55/L66 – (920-033347-6)             66.80 

920-033347-006  Custom IC: MIKROVEZ. 8050, L55/L66, M155                       66.80 

920-033866-001  Custom IC: EPROM AZ MX1-HEZ Upgrade Bd Ver 1.0          119.90 

920-033866-008  Custom IC: EPROM L66 RITMUS (920-033866-17)             57.90 

920-033866-009  Custom IC: EPROM, (920-030722-002)                                  37.90 

920-033866-010  Custom IC: ROM D600 IC:2 Upgrd  w/ -11,-12                       51.90 

920-033866-011  Custom IC: ROM D600 IC:3 Upgrd  w/ -10,-12                       51.90 

920-033866-012  Custom IC: ROM D600 IC:14 Upgrd  w/-10,-11                       51.90 

920-033866-017  Custom IC: EPROM, L66 RITMUS Adapter.                                  57.90 

920-033866-100  Custom IC: MX1 ROM Adapter & kábel Upgrade                      259.90 

920-034210-002  Custom IC: (920-035181-4,-35712-1) Set                                  84.00 

920-034267-000  Custom IC: 8259A PROGRAMOZHATÓ MEGSZAKÍTÁS VEZ.  22.10 

920-034268-000  Custom IC: 8284 ÓRAGENERÁTOR                                             20.20 

920-034631-000  Custom IC: 8282 NYOLCAS LATCH                                      36.00 

920-034633-000 Custom IC: 8286 Buffer                                                       23.50 

920-035181-000  Custom IC: 64K EPROM, ÜRES                                            30.00 

920-035181-001 Custom IC: EPROM, D575 (kurrens verzió), IC:7                      58.00 

920-035181-002 Custom IC: EPROM, D575 (Non LED Verzió), IC:43                       58.00 

920-035181-003  Custom IC: EPROM, D575 IC:8                                            58.00 

920-035181-004  Custom IC: EPROM, D350 w/920-035712-0 1                      58.00 



920-035181-005  Custom IC: EPROM, D575 (Kurrens LEDES), IC43                      58.00 

920-035184-001  Custom IC: EPROM, D350, (920-035712-001)                       58.00 

920-035371-000  Custom IC: 8255 PÁRHUZAMOS PORT                                  39.00 

920-035712-001  Custom IC: ROM D350/450 (920-035181-004-GYEL)             34.00 

920-035847-000  Custom IC: PSG, PROGRAMOZHATÓ GENERÁTOR, VC1034C-01  97.00 

920-035923-000  Custom IC: SSM2300 Sample & Hold MŰV. ER.                       19.00 

920-036399-000  Custom IC: 74LS139 TTL                                                         2.58 

920-037279-000  Custom IC: HM6264 RAM 64K                                            31.00 

991-013182-001  IC: 6 FOKOZATÚ OSZTÓ, KS-455 Retro                                  17.95 

991-013182-002  IC: 6 FOKOZATÚ OSZTÓ, KS-455 Retro                                  17.95 

991-015942-000  IC: MFC4040 SZIMPLA OSZTÓ                                             5.40 

991-015942-001  IC: MFC6020 DUPLA OSZTÓ                                               9.00 

991-015942-002  IC: OSZTÓ/ Reset (497-025965-0)                                            19.90 

991-015942-003  IC: MFC6050 DUPLA OSZTÓ Resetelhető                                  17.90 

991-018494-000 IC: RITMUS ROM                                                                 30.00 

991-018495-000  IC: MC8118L, 6 FOKOZATÚ RESETELHETŐ SZÁMLÁLÓ             30.00 

991-018813-001  IC: 7 HANGÚ TOS, (KS-813-1)                                             39.95 

991-018813-002  IC: 6 HANGÚ TOS, Use (KS-813-2)                                  39.95 

991-018813-003  IC: TOS MODUL                                                                59.95 

991-019354-000  IC: 74107, TTL                                                                    2.40 

991-019355-000  IC: 74154, TTL                                                                   6.50 

991-019356-000  IC: 74193, TTL                                                                    7.20 

991-020055-000  IC: 7405, TTL                                                                    1.90 

991-020077-000  IC: TCA-350, BBD – (991-20077-002)                                  25.00 

991-020077-001  IC: TCA-350Y, BBD                                                                  21.60 

991-020077-002  IC: TCA-350, BBD                                                                 25.00 

991-021331-001  IC: 6 FOKOZATÚ OSZTÓ, (KS-455 Retro)                                 17.95 

991-021331-002 IC: 6 FOKOZATÚ OSZTÓ,  (KS-5823 Retro)                       17.95 

991-021443-000  IC: 7442, TTL                                                                             2.50 

991-021444-000  IC: CA3080S – (991-021444-002)                                             4.50 

991-021444-001  IC: CA3080S – (991-021444-002)                                              4.50 

991-021444-002  IC: CA3080S Lineáris                                                         4.50 

991-022215-000  IC: 74164 TTL                                                                   4.00 

991-022729-000  IC: MM5565BX/N RITMUS GENERÁTOR                                  39.90 

991-022790-000  IC: 74153 TTL                                                                    3.78 

991-022791-000  IC: LM555 IDŐZÍTŐ                                                                   3.78 

991-022793-000  IC: MM5559 33 Bites Soros-Parallel Konverter                       39.90 

991-022793-001  IC: MM5559 33 Bites Soros-Parallel Konverter                       39.90 

991-022794-000  IC: RC4136 MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                              5.50 

991-022948-000  IC: RITMUS GENERÁTOR – (991-022948-001)                       35.90 

991-022948-001  IC: RITMUS GENERÁTOR                                                      35.90 

991-024103-000  IC: LM324N NÉGYES MŰVELETI ERŐSÍTŐ                         3.80 

991-024108-000  IC: 5837N ZAJGENERÁTOR                                                         3.80 

991-024125-000  IC: AKKORD GENERÁTOR - (991-026003-002E)                      55.00 

991-024542-000  IC: LM3900 MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                              3.80 

991-024543-000  IC: LM566 VCO                                                                   5.66 

991-024579-000  IC: RITMUS GENERÁTOR                                                       30.00 

991-024593-000  IC: 74C00N 15 Volt CMOS                                                         3.90 

991-024594-000  IC: 74C04N 15 Volt CMOS                                                         3.90 



991-024595-000  IC: 74C154N 15 Volt CMOS                                                        5.90 

991-025224-000 IC: 74C73 15 Volt CMOS                                                        2.98 

991-025225-000  IC: 74C74 15 Volt CMOS                                                         3.90 

991-025226-000  IC: 74C164 15 Volt CMOS                                                         5.38 

991-025244-000  IC: MC1458C DUÁL MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                    3.90 

991-025267-000  IC: LM348 KOMPENZÁLT MŰVELETI ERŐSÍTŐ                         3.90 

991-025515-000  IC: CD4011U, CMOS                                                                  1.90 

991-025515-001  IC: CD4011B CMOS                                                                    2.60 

991-025515-002  IC: CD4011UB CMOS                                                         2.60 

991-025516-000  IC: CD4071B CMOS                                                                    3.10 

991-025517-000  IC: CD4081B                                                                              2.50 

991-025536-000  IC: 74C02 Dual 15 Volt CMOS                                              3.90 

991-025539-002 IC: MM5823 6 FOKOZATÚ OSZTÓ  (KS-5823)                       17.95 

991-025543-000 IC:                                                                    LM366               3.80 

991-025576-000 IC: 74C14/CD40106 15 Volt CMOS                                             3.90 

991-025584-000 IC: MN3002 KÉSLELTETŐ                                                       28.00 

991-025599-000  IC:  CD4532B CMOS                                                                   3.80 

991-025858-000  IC:                                                                   74LS10              2.50 

991-026002-001  IC: CD4027B, (991-026022-001)                                              2.40 

991-026003-000  IC: CFG – (991-026003-002E)                                             55.00 

991-026003-001  IC: CFG – (991-026003-002E)                                             55.00 

991-026003-002E  IC: AKKORD GENERÁTOR                                 EA5071            55.00 

991-026003-002N  IC: AKKORD GENERÁTOR (National)                                  59.00 

991-026005-000  IC: CD4070B/74C86 CMOS                                                         2.70 

991-026005-001  IC: CD4070B/74C86 CMOS                                                         3.30 

991-026006-000  IC: CD4520B – (991-026006-001)                                              3.80 

991-026006-001  IC: MC14520B CMOS                                                                  3.80 

991-026022-000  IC: CD4027B (991-026022-001)                                              2.40 

991-026022-001  IC: CD4027B CMOS                                                                   2.40 

991-026023-000  IC: CD4028B CMOS                                                                    3.10 

991-026024-000  IC: CD4029A CMOS                                                                    4.20 

991-026025-000  IC: CD4001 – (991-026025-00)                                             1.60 

991-026025-001  IC: CD4001 – (991-026025-00)                                             1.60 

991-026025-002  IC: CD4001B CMOS                                                                    1.60 

991-026389-000  IC: RITMUS GENERÁTOR,                                EA5072            30.00 

991-026549-000  IC: LM340-18T – (992-024149-011)                                   5.20 

991-026603-000  IC: CD4006B CMOS                                                                    4.10 

991-026604-000  IC: 74C08 CMOS 15 Volt CMOS                                              3.90 

991-026605-000  IC: CD4023B CMOS                                                                    3.00 

991-026605-001  IC: CD4023B CMOS                                                                    3.00 

991-026606-000  IC: CD4075B CMOS                                                                    3.00 

991-026606-001  IC: CD4075B CMOS                                                                    3.00 

991-026607-000  IC: 74C174 CMOS 15 Volt CMOS                                              6.78 

991-026608-000  IC: CD4031A CMOS                                                                   3.80 

991-026609-000  IC: CD4015A CMOS                                                                   3.50 

991-026613-000  IC: CD4085B CMOS                                                                   2.60 

991-026614-000  IC: CD4086B CMOS                                                                   2.60 

991-026615-000  IC: CD4017A CMOS                                                                   3.50 

991-026616-000 IC: CD4514B CMOS                                                                   3.90 



991-027326-000  IC: MK50240, MO83B  TOS                                                       39.95 

991-027358-000  IC: CD4013B – (991-027358-001)                                              3.10 

991-027358-001  IC: CD4013B Selected                                                         3.10 

991-027359-000  IC: CD4069B CMOS                                                                   1.90 

991-027359-001  IC: CD4069B CMOS                                                                    1.90 

991-027359-002  IC: CD4069B CMOS                                                                    1.90 

991-028616-001  IC: CD4035 CMOS                                                                    2.90 

991-028650-001  IC: CD4050 CMOS                                                                    3.20 

991-028679-000  IC: CD4016A CMOS                                                                    3.10 

991-028679-001  IC: CD4016B CMOS                                                                   2.60 

991-028680-001  IC: CD4019B CMOS                                                                    3.20 

991-028681-001  IC: CD4024B CMOS                                                                    2.70 

991-028682-001  IC: CD4025B CMOS                                                                    2.70 

991-028683-001  IC: CD4046B CMOS                                                                    2.70 

991-028684-001  IC: CD4073B CMOS                                                                    2.90 

991-028685-001  IC: MC74174 TTL                                                                    2.30 

991-028686-000  IC: MC74C906, (991-028686-001)                                             5.20 

991-028686-001  IC: MC74C906 15 Volt CMOS                                                     5.20 

991-028687-001  IC: MC14585B CMOS                                                                   2.50 

991-028688-000  IC: LM311 MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                              2.00 

991-028689-000  IC: CD4512 – (991-028689-001)                                             3.30 

991-028689-001  IC: CD4512B CMOS                                                                   3.30 

991-028690-000  IC: SAD512D KÉSLELTETŐ   

991-028691-000  Tranzisztor: 2SC1684 NPN                                                         1.96 

991-029852-000  IC: 7407 TTL                                                                              1.90 

991-029853-000  IC: 74150 TTL                                                                    2.40 

991-029854-000 IC: 74LS00 TTL                                                                    1.90 

991-029855-000  IC: 74LS02 TTL                                                                   1.90 

991-029856-000  IC: 74LS04 TTL                                                                   1.90 

991-029857-000  IC: 74LS08 TTL                                                                    1.90 

991-029858-000  IC: 74LS10, TTL                                                                   1.90 

991-029859-000  IC: CD4511B CMOS                                                                   2.98 

991-029860-000  IC: 74121 TTL                                                                   1.90 

991-029861-000  IC: 74LS154 TTL                                                                   9.40 

991-029861-001  IC: 74LS154 TTL – (991-029861-000)                                    9.40 

991-029862-000  IC: 80C95 CMOS                                                                   2.60 

991-029863-000  IC: 72313 NAT/72476/81362                                             14.90 

991-029864-000 IC: 7414 TTL                                                                             1.90 

991-029866-000  IC: CD4021B CMOS                                                                   3.90 

991-029867-001  IC: CD4066B CMOS                                                                   1.70 

991-029868-001  IC: CD4051B CMOS                                                                    2.40 

991-029869-001 IC: CD40103, CMOS                                                                    3.60 

991-029872-000  IC: ULN2004A, Array, 6-15v 16 lábú CMOS                         2.90 

991-029873-000  IC: UDN2982A Array 5-45v 18 lábú CMOS                                   5.90 

991-029873-035  IC: UDN2983A, Array, 30-75v 18 lábú TTL                         5.90 

991-029874-000  IC: LM339 MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                             2.58 

991-029875-000  IC: LM723 FESZÜLTSÉGSZABÁLYZÓ                                   2.50 

991-029876-000  IC: LM 13600, MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                    6.30 

991-029876-001  IC: LM13600 MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                              6.30 



991-029888-000  IC: LM358 MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                              3.30 

991-030236-000  IC:                                                               74LS138              2.50 

991-030244-000  IC: 74LS74 TTL                                                                   2.50 

991-030253-000  IC: 74LS155 TTL                                                                   1.90 

991-030254-000  IC: LM393 MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                             2.50 

991-030511-000  IC: CD4515 CMOS                                                                    7.38 

991-030720-000  IC: 74LS27 TTL                                                                    1.90 

991-030721-000  IC: 74LS32 TTL                                                                    1.90 

991-030724-000  IC: CD4094 CMOS                                                                   3.60 

991-030753-000  Tranzisztor: PNP, (991-013599-000)                                   1.10 

991-031060-000  IC: 74LS244 TTL                                                                    4.60 

991-031061-000 IC: CD4053B CMOS                                                                    2.70 

991-031063-000 IC: 74LS240 TTL                                                                    3.90 

991-031834-000  IC: 74LS377 TTL                                                                    3.90 

991-031917-001 IC: CD4516 CMOS                                                                    3.90 

991-031918-000  IC: 74LS85 TTL                                                                    3.90 

991-032032-000  IC: CD4052 CMOS                                                                    3.40 

991-032034-000  IC: UN2003 Array                                                                    3.40 

991-032518-000  IC: CD4504B CMOS                                                                    7.00 

991-032909-000  IC: 74LS15 TTL                                                                    1.90 

991-032970-000  IC: 74LS374 TTL                                                                   3.80 

991-032975-000  IC: 74LS367 TTL                                                                   2.40 

991-033018-000 IC: 74LS11 TTL                                                                   1.90 

991-033020-000  IC: 74LS107 TTL                                                                    1.90 

991-033051-000  IC: 74LS137 TTL                                                                    1.90 

991-033097-000  IC: CD4584B CMOS                                                                    2.98 

991-033146-000  IC: TL082/MC34002 KETTŐS MŰV. ER.                                   3.70 

991-033353-000  IC: 74LS138 TTL                                                                   3.30 

991-033881-000  IC: 74LS174 TTL                                                                    2.58 

991-034206-000  IC: 74LS51N TTL                                                                   1.90 

991-034224-001  IC: CD4024B CMOS (991-028681-00)                                    2.70 

991-034245-000  IC: R5106 KÉSLELTETŐ                                                      35.90 

991-034292-000  IC: 74LS139 TTL                                                                    2.58 

991-034425-000  IC: MM5837 ZAJGENERÁTOR -24108-000                                    3.80 

991-034573-000 IC: SSM2024 ÁRAMVEZÉRELT ERŐSÍTŐ                                 12.30 

991-034900-000  IC: CD4094 CMOS (991-030724-000)                                   3.60 

991-035473-000  IC: SSM2024 ÁRAMVEZÉRELT ERŐSÍTŐ                                  12.30 

991-038060-000  IC: MN3005 KÉSLELTETŐ                                                       74.00 

991-038065-000 IC: NE572 KOMPANDER                                                        7.50 

Thomas 

13-5005-6 IC,      DUAL OSZTÓ                                                         MFC6020           8.64 

13-5008-6 LSI, RITMUS ROM                                                                                  100.00 

13-5009-6 IC, DUAL OSZTÓ RESETELHETŐ                                      MFC6050          19.90 

13-5010-6 LSI, KÉSLELTETŐ (TO77)                                                TCA350            37.72 

13-5011-6 IC, 7 FOKOZATÚ  OSZTÓ                                                  SAJ110            29.90 

13-5015-6 IC, TRANZISZTOR ARRAY                                                CA3046              4.90 

13-5018-6 IC, MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                                  LM741                2.08 



13-5019-6 IC, SZABÁLYOZHATÓ MŰV. ER.                                        CA3080             4.90 

13-5020-6 IC, FESZÜLTSÉGSZABÁLYZÓ                                            LM723N            4.00 

13-5022-6 IC, 4-16 VONALDEKÓDER                                                74154N              6.40 

13-5027-6 LSI, RITMUSSZÁMLÁLÓ                                                                           90.00 

13-5036-6 IC, NÉGYES OSZCILLÁTOR                                               TCA430N           9.98 

13-5037-6 IC, BCD-DECIMÁLIS DEKÓDER                                         7442N                9.86 

13-5038-6 IC, NÉGYES 2 BEM. NAND KAPU                                      7400N                1.20 

13-5039-6 IC, DUAL OSZTÓ                                                              7476                10.00 

13-5040-6 IC, NÉGYES 2 BEM. NOR KAPU                                         7402N               1.76 

13-5041-6 IC, NÉGYES HEX INVERTER                                             7404N                1.76 

13-5042-6 IC, TRIPLA 3 BEM. NAND KAPU                                       7410N                1.76 

13-5043-6 IC, 4 BITES BISTABIL LATCH                                          7475                   3.22 

13-5044-6 IC, MONOSTABIL MULTIVIBRÁTOR                                 74121                 1.38 

13-5045-6 LSI, 101 BILLENTYŰKAPU                                                                        59.90 

13-5046-6 IC, DUAL D FLIP-FLOP                                                    CD4013AE           2.18 

13-5049-6 IC, IDŐZÍTŐ                                                                      NE555                 1.78 

13-5051-6 LSI, AKKORD GENERÁTOR                                                                      299.00 

13-5057-6 IC, 7 FOKOZATÚ OSZTÓ                                                  AY-1-1007B      30.00 

13-5058-6 LSI, CUSTOM FEATURES                                                                       600.00 

13-5059-6 LSI, RITMUSPROCESSZOR                                                                      299.00 

13-5060-6 IC, NÉGYES MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                      LM324                6.30 

13-5061-6 IC, 6 FOKOZATÚ OSZTÓ                                                  MC8118L           30.00 

13-5063-6 IC, ZAJGENERÁTOR                                                        MM5837N             4.00 

13-5065-6 IC, NÉGYES MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                     RC4136               6.60 

13-5067-6 IC, NÉGYES 2 BEM. NAND KAPU                                     CD4011A               1.88 

13-5070-6 IC, DUAL MŰVELETI ERŐSÍTŐ                                        uA739BC              6.92 

13-5071-6 IC, OTA (T05)                                                                 CA3080A             6.60 

13-5072-6 IC, HEX BUFFER                                                              CD4049A             7.58 

13-5073-6 IC, NÉGYES 2 BEM. NOR KAPU                                        CD4001               1.70 

13-5074-6 IC, NÉGYES 2 BEM XOR KAPU                                          CD4030 

13-5076-6 LSI, TOS                                                                         M086B               33.90 

13-5078-6 LSI, AKKORD GENERÁTOR                                             AY-5-1317         79.90 

13-5079-6 LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                                        29.90 

13-5080-6 IC, SHIFT REGISZTER                                                     MN3002               29.90 

13-5085-6 IC, SZABÁLYOZHATÓ MŰV. ER.                                       LM3080N             2.82 

13-5086-6 IC, SZABÁLYOZHATÓ MŰV. ER  (TO-5)                           LM3080 

13-5087-6 LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                 AY-5-1315A     39.90 

13-5089-6 LSI, 50B HANGGENERÁTOR                                            MM5429N            79.90 

13-5090-6 IC, +5 VOLT STABILIZÁTOR                                          7805CT                   3.14 

13-5092-6 IC, +8V STABILIZÁTOR                                                7808CT                  3.98 

13-5095-6 IC, +15V 1A STABILIZÁTOR                                          7815CT                   3.98 

13-5096-6 IC, +18V 1A STABILIZÁTOR                                         7818CT                    3.98 

13-5097-6 IC, +24V STABILIZÁTOR                                             7824CT                   3.98 

13-5098-6 IC, NÉGYES NORTON MŰVELETI ERŐSÍTŐ                    LM3900                   3.14 

13-5099-6 IC, FESZÜLTSÉGVEZÉRELT OSZCILLÁTOR                   SSM2040              50.00 

13-5100-6 IC, FESZÜLTSÉGVEZÉRELT  TRANZIENS GENERÁTOR SSM2050              29.90 

13-5101-6 IC, DUAL LINEÁRIS FESZ. VEZ. ERŐSÍTŐ                      SSM2020              29.90 

13-5102-6 IC, +12V STALIZÁTOR                                                 LM326N               12.28 

13-5109-6 IC, NÉGYES NAND LATCH                                            CD4044                  4.86 



13-5116-6 IC, 3 ÁLLAPOTÚ NYOLCAS D LATCH                         74LS373                   1.50 

13-5117-6 IC, VEZÉRELT 3 ÁLLAPOTÚ INVERTER                      CD4502                     4.86 

13-5118-6 IC, NÉGYES OR KAPU                                                  7403N                      1.96 

13-5119-6 IC, HEX BUFFER                                                          7407                       2.04 

13-5123-6 IC, NÉGYES D LATCH                                               74LS175                     4.40 

13-5124-6 LSI, SOROS-PÁRHUZAMOS KONVERTER                   MM5559                   59.90 

13-5125-6 IC, HEX 3-ST BUFFER                                              74LS367                    1.98 

13-5127-6 LSI, RITMUS GENERÁTOR                                        AL-80306                 30.00 

13-5129-6 LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                                        49.90 

13-5130-6 LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                                        39.90 

13-5131-6 LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                                        49.90 

13-5133-6 LSI, RITMUS GENERÁTOR                                                                         39.90 

13-5139-6 IC, NÉGYES 2 BEM. NAND KAPU                              CD4081AE                  1.06 

13-5141-6 LSI, MIKROPROCESSZOR                                             P8035L                  20.00 

13-5143-6 LSI, 2K ROM                                                               3216A                     29.90 

13-5145-6 IC, 3 ÁLLAPOTÚ NÉGYES LATCH                             CD4044B                      3.02 

13-5146-6 LSI, RAM I/O EXPANDER                                              8155                     79.90 

13-5147-6IC, HEX 3 ÁLL. BUFFER                                          MM80C97                      1.96 

13-5153-6 IC, +6V STABILIZÁTOR                                            78L06                          3.98 

13-5156-6 IC, HEX INVERTER                                                  CD4069                       1.58 

13-5192-6 IC, HEX BUSZ MEGHAJTÓ                                         74367                         1.70 

13-5194-6 IC, AUDIO VÉGFOK - 1W                                              LM380                      4.08 

13-5195-6 IC, HEX OR KAPU                                                      74L336                      1.56 

13-5196-6 IC, DUAL D FLIP-FLOP                                              74LS74                      1.56 

13-5197-6 IC, NÉGYES ANALÓG KAPCSOLÓ                               CD4066                      1.88  

13-5199-6 IC, NYOLCAS VONALMEGHAJTÓ                               74LS243 

13-5200-6 IC, NÉGYES D LATCH                                                  40175 

13-5201-6IC, 14 FOKOZATÚ SZÁMLÁLÓ                                      CD4020 

13-5202-6 IC, 2 DIGITES LCD MODUL                                        29DSR19  

13-5203-6 IC, NÉGYES 2 BEM. NAND KAPU                               74LS00 

13-5204-6 IC, NÉGYES 2 BEM. NOR KAPU                                  74LS02 

13-5205-6 IC, LP SCHOTTKY HEX INVERTER                             74LS04                      1.76 

13-5206-6 IC, VCO FUNKCIÓ GENERÁTOR                                  LM566                        5.66 

13-5207-6 LSI, ROM - 4K                                                           MM52132HJF           49.90 

13-5208-6 IC, NÉGYES 2 BEM. AND KAPU                                   74LS08 

13-5209-6 LSI, 8048 TESZT PROM                                               2716 

 

 

 

 



A játszóasztal méretei 
 Az orgonagyártásban szigorú szabványok vannak, melyek meghatározzák 

a játszóasztal méreteit, a billentyűk, pedálok, hosszát, szélességét, dőlésszögét, 

valamint a kapcsolók és más kezelőszervek elhelyezésének módját. Az amerikai 

AGO szabvány volt az első, mely az orgona kialakítására vonatkozott, és a brit 

BDO szabvány. 

 



A példánkban egy négy manuálos nagyorgona elrendezését láthatjuk, a szabvány 

előírja a manuáloknak a vízszintes síkhoz való ferdülését. A billentyűk végei 45

°-ban meg vannak vágva, a zongorabillentyűkre jellemző egyenes kialakítás 

ritka, csak a Hammond él vele, waterfall-típusként is ismert. 

 

Az AGO szerinti pedál kialakítás, a méretek collban vannak. 

 

 

 



 

Ugyanez metrikus adatokkal. 

 

 



 

 

 

Az Allen C8 főbb méretei 

 

 

Egy S&H gyártmányú orgonapad a BDO szabvány szerint. 



 

 

A billentyűk méretei milliméterben, AGO szabvány szerint. 

 Ezek után lássunk néhány jól használható játszóasztal kialakítást. A 

rajzokat magam készítettem, jól illusztrálva, hogyan is kellene egy modern 

elektronikus orgona játszóasztalának kinéznie. Alapul vettem a Hammond 

Elegante kialakítását, valamint a Rieger cég játszóasztalait. A drawbar-oknál, 

preseteknél követem a Hammond módszerét. A regiszterkapcsolók mindig bille-

rendszerűek, a különféle potenciométerek mozgatását is drawbar húzókákkal 

lehet végezni, ezek színes fogantyúkat kapnak. 

 A játszóasztal mellett fontos még a hangszekrény kialakítása, ahogyan az 

orgona egyéb részeihez hasonlóan harmonizáljon a környezetével. Kérjük 

műbútorasztalos tanácsát, tanulmányozzuk a bútorstílusokat. Több féle 

kialakítást is figyelembe vehetünk, lehet egyszerű láda, szekrény, de kaphat 

síputánzatot is. Egyéni ízlés, pénzügyi helyzet, és sok más tényező, pl. hely, 

akusztika dönti el a hangláda/szekrény kialakítását. Csak néhány példát mutatok 

be, amit lehet variálni is. Saját rajzaimmal illusztrálom a témát. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Hangszekrény a „Maria Theresia” szalonorgonához. Diszpozíciója megegyezik 

a „Szép Heléna” típuséval. Lehet 200W-os végfokokat is beépíteni. 



 

Neobarokk játszóasztal, hozzáillő orgonapaddal. 

 



Rieger stílusú játszóasztal. A regiszterkapcsolók felett a dobgép kapcsolói, a 

crescendo pedál visszajelzője balra, jobbra a kombinációk jelzőlámpái. A másik 

billenő talp a Wah-wah pedál. 



 

A Hammond stílusú játszóasztal. 



Dobprogramok 
 Ha orgonánkat ki szeretnénk egészíteni egy dobgéppel, de a beszerezhető 

dobgenerátor IC-k nem tartalmazzák azt a ritmust, amit szeretnénk, akkor fel 

kell programoznunk egy mikrovezérlőt (PIC16C690 vagy hasonló), vagy egy 

epromba kell beégetni a ritmusprogramokat. Nem foglalnak sok helyet, már 16 

KB-n is elfér egy néhány. Viszont ismernünk kell az adott ritmust a kottából, 

ehhez kérhetjük egy dobos tanácsát, vagy magunk is átírhatjuk a hangjegyeket. 

Egy ütemtáblázat jó segítséget ad, hogy melyik pillanatban mely ütőhangszer 

kapjon vezérlést. Az alap ritmusok 2/4, 3/4, 4/4, 6/8 és 12/8 metrumúak, ritka 

az 5/4 vagy 7/4-es groove. Néhány példát mutatok erre a lentiekben. A számláló 

16-ig, 24-ig vagy 32-ig számol, 3-tól 10-ig terjed az ütőhangszerek száma. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Most pedig a 16-osok jönnek, fentebb a 24 ütemű ritmusképletek vannak. 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Most jöhetnek a 32-es üteműek. 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 A táblázat felső sora a kottában előforduló ütemeket jelzi, alatta pedig a 

számláló skálája látható, 1-től 16-ig, 24-ig vagy 32-ig kell számolni, itt kell 

resetelni a számlálót, és elölről kezdeni. Az X-ek jelzik, hogy melyik ütemben 

kell az adott hangszernek megszólalni. Ha a PIC19C690 mikrovezérlőt 

használjuk, abba éppen belefér 10-20 program, és éppen elégséges 10 analóg 

oszcillátor impulzusvezérlésére, kapuzására. 4 bemenetet lehet BCD vagy hexa 

kódú vezérlésre használni a programválasztáshoz, ez 16 programot tesz 

lehetővé. Ha 5 vagy 6 bemeneten vezérelünk, akkor 32 vagy 64 programot 

indíthatunk, de ehhez nagyobb kapacitású mikrovezérlő kell. Egy 4 bites 

adatbusszal lehet egy DSP-t vezérelni, amely külső tárból olvassa be a 

hangmintákat. A PIC16F874A sokkal jobb, több vezérlési lehetőséget tartalmaz, 

több a kivezetés, nem kell spórolni a program írásánál, van elég hely, akár 8 bit 

szélességű adatbuszt is lehet használni, még akár egy LCD kijelzőt is lehet 

alkalmazni, mondjuk a HD44780-astm vagy az LM016-ost. Ez két sorban, 

alfanumerikus karakterekkel jelez, kiírja a ritmus nevét, számát, a tempót, stb. 

PIC helyett Atmega vagy Arduino vezérlő is szóba jöhet. 
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Laudatio Organi! 
Dicsértessék az orgona! És nem csak a nagy sípos, hanem az elektromos is, 

aminek hazánkban sajnos még mindig nincs igazi kultusza. Ennek több oka van, 

egyrészt egy ilyen hangszer drága, másrészt a magyar ember nem igazán zenél 

otthon, egy felmérés szerint a fiatalok 89%-a hallgat naponta zenét (minden 

fajtát) több órán át, de csak 14%-uk játszik valamilyen hangszeren. Orgonán 

csak nagyon kevesen. Másrészt az orgona a magyar ember tudatában, mint 

templomi hangszer szerepel, el sem tudja képzelni, hogy másra is jó. Na meg 

nem volt honi gyártású orgona, amit kapni lehetett volna olcsón. Gitárokat, dobot 

gyártottunk. Másrészt az elektromos orgona még a profi orgonisták között is 

mostohagyerek, lenézett pária, még az „orgona” jelzőt is megvonják tőle. 

„Ha valamely orgonaszerű hangszerben nem sípok, de pl. rádiólámpák vagy 

gramofónlemezek és ezek tartozékai hangzanak, akkor az a hangszer nem 

orgona!” Geyer József, lelkész, orgonatervező 

Már az elején eldöntötték, hogy a síposság az orgonaság kritériuma, nem a 

hangzás, vagy a felépítés milyensége. Szegény Hammond mennyit küzdött, hogy 

a találmányát orgonának lehessen nevezni. A villanygitár akkor most nem gitár? 

De az, tehát a villanyorgona is „orgona”, csak másmilyen. Elektrofon. Azért 

írtam e kis könyvet, hogy megismertessem a magyar zenekedvelőket e 

csodálatos hangszerrel, a muzsikusok is ismerjék saját hangszerüket, hogy min 

is játszanak. És nem utolsó sorban a szerviz szakembereknek adok segítséget 

a javításhoz, az amatőröknek kedvet az építéshez. Ahogy Amerikában szinte népi 

hangszerré tudott válni az elektromos/elektronikus orgona, nálunk is egyszer 

talán egy kicsit népszerűbb lehet még. Már a jazzklubokban hallható időnként, 

és néhány idősebb rock zenész is időnként leporolja egy koncert erejéig, talán 

néhány vendéglős és kávéház tulajdonos is kicseréli a pianínót egy orgonára. 

Talán egyszer a muzsikusok ráunnak majd a mai szintetizátorok steril, sablonos 

hangzására, és újra regiszterkapcsolókat akarnak majd nyomkodni, drawbarokat 

huzigálni, és a manuálokat kopulázni, hogy valami grandiózus, isteni, vagy savas, 

karcos, dögös, rotyogó-szörcsögő hangorkán áradjon a Leslie-tölcsérekből. 

Talán egyszer ez is eljön. 

Miklós Attila, 2019 október 


