
 

 

 
 

  
 

         

 

(2021/9.)  
A MINDSZENTI TEMPLOM ORGONÁJA 

 
A Mindszenti-templom orgonája 

ezekben a hetekben nagyobb karban-

tartó javításon esik át. Az elmúlt évek 

használata során, bizonyos károso-

dást szenvedett. Emiatt „életmentő 

beavatkozásra” van szükség, hogy 

további károsodás ne történhessen. 

Amíg e munkálatok zajlanak, ejtsünk 

néhány szót magáról az orgonáról. 

Az orgonát 118 évvel ezelőtt épí-

tette Angster József és fia, a pécsi or-

gonagyár tulajdonos-család tagja. Az 

orgonagyárban akkor mintegy 80-

100 fő dolgozott, évente mintegy 40 

különböző méretű templomi orgonát 

készítettek. A Miskolcon épített 

Angster orgonák között, a Mind-

szenti-templom orgonája sorban a 

negyedik. Szent Anna-templom 

1894, Avasi-templom 1895, Belvá-

rosi Református templom 1901, 

Mindszenti-templom 1903. Majd egy 

hosszabb szünet után, a Zenepalota 

orgonája következik 1923, végül a 

Minorita templomé 1950. A Mind-

szenti-templom orgonája, az Opus 

418-as számot viseli, és azonos mé-

retű a Kossuth utcai református 

templomban kétévvel előbb épített 

orgonával. A város két főtemplomá-

ban tehát szinte egyszerre készül két 

azonos méretű Angster-orgona.  

A hangszer későbbi átalakítása 

Szalay Lajos egyházmegyei zene-

igazgató tervei alapján valósult meg 

a hatvanas években. Ekkor kapja a 

kettő helyett, a három manuálos ját-

szóasztalt. Szalay tervezi 1962-ben 

az egri bazilika nagyorgonájának át-

építését is.  

Így kerül sor, a központi Angster 

szélrendszer helyett több kisméretű 

merülőfúvó beépítésére is, amit egy, 

a toronyszobában elhelyezett motor 

táplál. Az Angster sípanyag felhasz-

nálása mellett több új regisztert is be-

építettek, és az ón mellett, vörös rezet 

is használtak.  

Az eltelt hatvan év alatt is több ja-

vításon esett át az orgona. A jelenlegi 

javítási feladatok a fúvómotor kör-

nyezetének megtisztítása és a torony-

szoba portalanítása volt.  



 

 

A merülő fúvók magasságát sza-

bályzó gátszelepek, nem megfelelő 

módon működtek, ennek oka, a bőrö-

zések és a záró felületek kopása. A 

hangszer harmadik manuáljának 

szélládái közül az alsó ötregiszteres 

ládának bőrözése elöregedett, ennek 

cseréje is megtörténik. Mindhárom 

manuál és a pedál szélládáinak tisztí-

tása, és a sérült síptartók javítása is 

feladata a mostani munkálatoknak. 

Az orgona pedálsípjainak egy része 

sérüléseket szenvedett, a sípdugók 

nyele illetve a síplábak egy része el-

tört. A sérült redőnyszekrény javí-

tása, valamint a hangszer összes síp-

sorának javítása, tisztítása és a hang-

munkák elvégzése is része a mostani 

beavatkozásnak. Mindezen munkák 

összköltsége 2.738.000,- Forint. 

    Ha a templom homlokzatán elhe-

lyezett központi ablakot nem kell szi-

getelni, és az üvegtégláit megerősí-

teni, akkor a munkálatok várhatóan 

húsvétra fejeződnek be. A javítást 

Koppány Zoltán orgonaépítő és fia 

végzi. 

----------- 

HIRDETÉS 

 Ma a katolikus iskolák javára fordítjuk a perselyadományokat. 

 Szeretettel kérjük a kedves testvéreket, ha valakinek fényképfelvétele 

van a Mindszenti-templom orgonájáról, szívesekdjék a plébániának 

kölcsön adni másolás céljára. Szeretnénk az orogonaházat az eredeti 

állapotába visszaállítani, és ehhez szükség van olyan fotókra, amelyen a 

díszítőminták és a lámpatestek is jól láthatók. 

 A héten elsőcsütörtökön délelőtt 8- és 10 óra között, elsőpénteken a 

reggeli szentmise után gyóntatunk. Gyónni lehet még ezenkívül a  

szokásos időpontokon: csütörtök-, péntek- és szombaton az esti 

szentmise előtt egy fél órával. 

 Március 7-től 14-ig (jövővasárnaptól a rákövetkező vasárnapig) 

templomainkban tartós élelmiszer gyűjtés lesz, melynek szegények 

közötti szétosztásáról a Katolikus Karitász csoportjai gondoskodnak. 

Kérjük -tartós élelmiszer formájában- nagylelkű adományaikat! 

 A növekvő járvány-veszélyre tekintettel a szentmisék után a 

sekrestyében ne időzzenek hosszan. Most csak a legszükségesebb 

ügyeket intézzék! Gondoljanak arra, hogy sok helyen zárva vannak a 

templomok. 

 A Mindszenti Templom hírlevele a bejáratnál található, bátran vigyék! 


