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TEMPLOMUNK HANGSZEREI – A HARMÓNIUM
Fent, a templomunk kórusának szegletében, a szép hangú
orgonánk mellett ott áll magányosan a hangszerek
királynőjének kistestvére: egy 2x2 sípsoros Angster
gyártmányú harmónium. E hangszert lábbal működtetett
fújtató segítségével lehet megszólaltatni. A fújtatás által
vákuum keletkezik a szélládában, s a billentyűk által
megnyitott szelepeken keresztül magasabb nyomású levegő
áthalad az átcsapó nyelvsípokon.
Az elektronikus hangszerek megjelenéséig nagyon sok helyen
ezzel a hangszerrel pótolták az igen költséges orgonát vagy az
iskolákban, otthonokban a zongorát is. Viszonylag olcsón
hozzá lehetett jutni az ilyen típusú iskolaharmóniumokhoz.
Mikor az orgonák megszólaltatásához még egy külön fújtató
személy kellett, szinte minden kántor rendelkezett egy
harmóniummal, melyen otthon egyedül is gyakorolhatott.
Sajnos nem sikerült kideríteni, hogy pontosan melyik évben
gyártották, de templomunkkal egyidős lehet, mert a
hangszeren látható réztáblán ezt olvashatjuk: ,,Az Úr
dicsőségére és Béluska fiuk emlékére ajándékozta Kiss Ferenc
és neje 1927'' Tehát nagy valószínűség szerint a
templomszentelés ünnepén 1927. szeptember 28-án, már e
hangszeren kísérhette az énekeket vitéz Hajabács István
főkántor.

Utána egy a könnyűzenében használatos elektromos orgona
vette át az énekkíséret helyét. 2005-re már az elektromos
hangszer és a használaton kívül került harmónium felett is
eljárt az idő. Ez utóbbit Bálint
Vilmos asztalos mester és egy
idős hangszerész mester: Maróti
Mihály segítségével rendbe
hozatta az egyházközség, s 2010
karácsonyáig ismét akusztikus
hangszer szolgáltatta a zenei
kíséretet.
Bár manapság csak áramszünet
esetén hallhatjuk a tangóharmonika vagy a szájharmonika
hangjára emlékeztető hangját,
talán sokakban felidézhet egyegy emlékképet azokból az időkből, amikor még csak ez a
hangszer állt templomunk kórusán.
Ha valaki szeretné megtekinteni, meghallgatni, jöjjön fel
bátran a kórusra!
- folytatjuk (Gábor Tamás)
RÖVID HÍR
• Búcsúünnepünk szeptember 6-án, vasárnap 11 órakor lesz
a hagyományos körmenettel (ha az időjárás engedi).

VASÁRNAP
aug. 23.

11.00

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
+Havér Erzsébet

18.00

Engesztelő imaóra

KEDD
aug. 25.
8.00

Kalazanci Szent József áldozópap
– e.
A Szent Mónika Kör tagjaiért és
az édesanyákért

Úgy hallottam az idősektől, hogy Nikolényi András kántortanító hozzájutott egy sokkal szebb hangzású harmóniumhoz,
s kántorsága alatt azt használta a szentmiséken. Sajnos e
hangszernek a sorsáról nem tudunk semmit sem.
Kántorelődöm, Hódi Ferenc 1961-től az 1980-as évekig az
Angster-harmóniumon szolgálta a szentmiséket, szertartásokat.

CSÜTÖRTÖK
aug. 27.
VASÁRNAP
aug. 30.

Szent Mónika – E.
18.00

Igeliturgia

11.00

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP
Kiss-Rigó László püspök atyánkért
kinevezése 14. évfordulóján

18.00
Engesztelő imaóra
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