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i. Adatok az év történetéhez.
1920 —  1921.A zeneiskola fennállása óta lefolyt 27 tanév között egy sem volt oly válságos, mint az idei. Az alább részletezett okokból intézetünk hivatásának csak igen korlátolt mértékben tudott megfelelni s ez okok következtében az előző évek sokat ígérő fejlődését az idén zuhanásszerű visszaesés váltotta fel.A válságos helyzetet elsősorban a tanárkérdés megoldhatatlansága idézte elő.Különösen a hegedű-tanszakunk az, melyen a tanítás folyamatosságát már a múltban is csak képesítés nélküli tanerők, óraadók alkalmazásával s állandó nehézségekkel küzdve tudtuk valamikép biztosítani.A két szervezett hegedütanári állás közül az egyik már a múlt tanévben betöltetlenül állt s 1920. augusztusában pedig H. Szabó Imre leköszönésével a második is megüresedett.Ugyancsak betöltetlenül állt a múlt tanév óta az 5 zongoratanári állás közül egy.A 3 megüresedett állásra a pályázat 1920. augusztusában 18044/1920. szám alatt meghirdettetett ugyan, de sem ez, sem a személyes utánjárás nem vezetett eredményre.Nehezbitette helyzetünket az is, hogy Csornák Elemérné tanár orvosi bizonyítvány alapján szeptember hóra szabadságot kért és kapott.Ez okból a szeptember 2-án megkezdett beírásokat félbe kellett szakítanunk s a helyettesítésre vonatkozó tanácsi intézkedés bekövetkeztéig a jelentkezőket beírás helyett csupán előjegyzésbe vettük.A felügyelő bizottság az óraadók alkalmazására és javadalmazására javaslatot tett, de a városi tanács ettől eltérően, arra való hivatkozással, hogy a pályázathirdetés eredménytelen maradt s az óraadók megfelelő képzettséggel nem bírnak, a 20348/1920. sz. alatt elhatározta, hogy a zeneiskolai oktatást az ez idő szerint rendelkezésre álló 3 zongoratanárral kezdi meg, a hegedű oktatást pedig szünetelteti. Miután a zongora tanszakra a beírások ideje alatt összesen 118 növendék jelentkezett, 3 tanárhoz pedig csak 72 tanuló osztható be, a kiválogatás kényes munkáját pedig sem a tanári kar, sem a felügyelő bizottság nem vállalta, a városi Tanács a fenti végzésében megállapította a régi és új növendékek közül vegyesen felveendő



72 növendék névsorát is. E növendékek anyakönyvezése szeptember 14-én történt meg. Az új növendékekre kötelező felvételi vizsgálatoktól az idén a határozat sajátosságából folyóan el kellett tekintenünk s a tanítást félhónapi késedelemmel végre megkezdhettük.Csornák Elemérné szabadságának lejártával újabb 24 növendék lett volna felvehető, azonban az október 14-én megtartott pótiratkozások alkalmával mindössze 16 zongora- és 1 elmélet-szakos növendék jelentkezett felvételre.Mig tavaly az intézet normális működése igazgató és az 5 rendes tanár mellett alkalmazott 1 helyettes tanár és 10 óraadó munkálkodásával biztosítva volt s ezek 310 növendék tanítását látták el, addig az idén a zeneiskolának összesen csak 89 növendéke volt.A tanév lefolyása épp olv zavaros volt, mint a kezdete.1920. október 28-án fűtőanyag hiányában a tanítást félbe kellett szakítanunk. Többszöri sürgetésre is csak január közepén jutottunk a 3 tanterem és igazgatói iroda fűtéséhez szükséges tüzelőanyaghoz s 2l/a hónapos fűtés-szünet után január 17-én a tanítást újból megkezdhettük. Azonban ismét csak 3 tanárral, mert Sisa Hedvig tanárnő időközben férjhez ment s Kecskemétről eltávozott. Részben ez, részben az időközi kimaradások a növendékek újabb beosztását tették szükségessé, ami csak Csornák Elemérné óratöbblet vállalásával volt biztosítható.A már 3 hónappal megrövidült tanévet egy váratlan intézkedés következtében május 28-án, vizsgák megtartása nélkül, be kellett fejeznünk.Ugyanis a város a pénzügyigazgatósági kirendeltség elhelyezésére a -zeneiskola épületét ajánlotta fel s az átalakítási munkálatok sürgősségére való tekintettel helyiségeinket junius 1-re ki kellett üríteni. Mivel a zeneiskola új helye csak szeptemberre lehet készen s más megoldás hiányában a felszerelési tárgyak a színházi diszlettárba helyeztettek el, a tanítást tovább nem folytathattuk.Természetesen az ily viszontagságok között eltöltött tanévben eredményes működésről szó sem lehet. Az év végéig járt 79 növendék közül, a legenyhébb elbírálás mellett is, csak 41-nek lehetett az osztálybizonyitványt kiadni. Ösztöndíjjal való jutalmazásra pedig a tanári kar egyetlen növendéket sem tudott ajánlani.Annak megemlítésével, hogy a lezárult tanévben 6 növendék részesült egész és 3 növendék fél tandíjmentességben s hogy a középiskolák részére adományozott tandíjmentes helyekre ajánlás nem történt, beszámolónknak végére értünk.A helyzet bizonytalanságára való tekintettel, a jövő tanévre vonatkozó 
tudnivalókról aközönséget annak idején a helybeli lapok s beirási hirdet
mények útján fogjuk tájékoztatni.



ii. A tantestület tagjai.1. M. Bodon Pál, igazgató, Orsz. m. kir. zeneakadémiát végzett zeneszerző; oki. énektanitó. Tanította a zeneelméletet, az összhangzattant és karéneket, összesen heti 6 órában. Szolgálati ideje 12 év.2. Özv. Bereczky Jenőné, Orsz. m. kir. zeneakadémiát végzett rendes tanár. Tanította a zongorát heti 18 órában. Szolgálati ideje 28 év.3. Csornák Elemérné, áll. képesített oki. rendes zongoratanár. Tanította a zongorát heti 2272 órában. Szolgálati ideje 12 év.4. Dávid Nándorné, áll. képesített ok. rendes zongoratanár. Tanította a zongorát heti 18 órában. Szolgálati ideje 26 év.5. Sisa Hedvig, áll. képesített oki. rendes zongoratanár. Évközben állásától megvált.Iskolaszolga Rapcsányi Lőrinc, alkalmaztatott 1903. november 1-én.in. Felügyelet.A szervezeti szabályok V-ik fejezet 7-ik §-a értelmében a zeneiskola fölött a város nevében a műszaki felügyeletet a felügyelő bizottság gyako- roljá, melynek tagjai a polgármesteren, mint elnökön és főjegyzőn, mint előadón kívül 6 szakértő — kiket a közgyűlés választ — és az igazgató.A zeneiskola ügyei a tanév folyamán a főjegyzői ügyosztályból az újonnan szervezett művelődésügyi ügyosztályba helyeztettek át s a felügyelő bizottságban főjegyző helyét a művelődésügyi tanácsnok foglalta el.
*Itt emlékezünk meg arról a veszteségről, mely a zeneiskolát Pásthy 

Károly  felügyelő bizottsági tag elhunytával érte.Pásthy Károly már a zeneiskola szervezeti szabályzatának megalkotásában is tevékeny részt vett s 27 éven át lankadatlan érdeklődést tanúsított a zeneiskola ügyei iránt. Széles látókörével, higgadtságával és csalat- kozhatlan judiciumával sok nehéz kérdés megoldásában volt a bizottság segítségére. Munkálkodásával szerzett elévülhetlen érdemei elismeréséül emlékezetét a bizottság jegyzőkönyvileg örökítette meg.*A bizottság tagjai voltak a lefolyt tanévben: dr. Szombatfalvy Majthényi Miklós polgármester, mint elnök; Harkay Béla tb. főjegyző, majd dr. Nyúl Tóth Pál tb. művelődésügyi tanácsnok, mint tanácsi előadó; M. Bodon Pál igazgató; Baktay Albert ügyvezető bankigazgató; Farkas Kálmán ref. főgimnáziumi tanár; dr. Garzó Béla ref. fögiinnáziumi igazgató; Györffy Balázs ügyvéd; dr. Meczner Sándor ref. jogakadémiai tanár; Pásthy Károly ny. igazgató.



B ív. Növendékek névsora.Rö vi dí t é s e k :  tm. =  tandíjmentes; ftm . — féltandijmentes; kim. — kimaradt; 
o. ékv. — osztályból évközben vizsgázott.

Özn. Bereczky Jenöné növendékei. I. osztály: Báthori Erzsébet, Dömötör Lajos, Dömötör Sándor, Oláh Béla, Soós Ferenc, Szabó Margit, Szandtner Frigyes, Tímár Juliánná. — II . osztály: II. Csabay Margit, Deák Anna, Domián Sarolta, Farkas Erzsébet, Kiss Mária, Tilzer Mariann, Tilzer Guido. — I I I . osztály  Benkö Mária, Farkas Emília, Kiss Teréz, Konkoly Dezső, Kónya Mária (tin.), Szandtner Margit. — IV . osztály: Deák Teréz, Tóth Erzsébet, Tóth Ilona. — VI. osztály: I. Csabay Margit (kim.).
Csornák Elemérné növendékei. I. osztály: Bállá Gabriella, Bohler Katalin, Csabay Mihály, Dékány Zoltán, Kárpáthy Mária, Kemény László, Kónya Erzsébet (ftm.), S. Kovács Rózsi, Sántha István. — II. osztály: Bo- iyós Júlia (ftm.), Deák Kata, Fekete Gyula, Kónya Margit (ftm.), Soós László (tm.), Tímár Mihály, Winkler Anna (kim.). — III . osztály: Bohler Ilona, Kaufmann Zsuzsánna (II. o. ékv.), Kertész Ilona (kim.). — IV . osztály: Füvessy Margit, Sípos Pál, Szablics Kata, Szabó Irén, Szabó Janka. — V. 

osztáty: Grőber Rózsi (tm.) — VI. osztály: Bóka Vilma (tm.), Kircz Alice. — VII. osztály: G. Fekete Riza, Tóth Matild. — V III . osztály: Grőber Margit (tm. kim.), B. Kiss Margit. — I X .  osztály: Schubert Margit, Perl Klára, Tóth Karolin, Weiss Juliska.
Danid Nándorné növendékei. I. osztály: Bereczky Sándor. Dunszt Erzsébet, Faragó Ilona (kim.), Fröhlich Lajos, Fröhlich Sárika (kim.), Gulyás Ilona, Harkay Nóra, B. Kiss Barna, Söröli Margit, Szabó Boriska, Tóth Erzsébet Rózsa, Varga Mariska. — II . osztály: Bónis Gyula, Csornák Kata (I. o. ékv.), Füvessy Mária, Németh Klára. — III . osztály: Gyönyör Tekla (II. o. ékv.), Kovács László (II. o. ékv.), Kremán Margit (II. o. ékv.), Nagy Ida, Nagy Erzsébet, Németh Vilma (kim.), Sántha Rózsa (II. o. ékv.). 

V. osztály: Horváth Margit (tm.), Papp Rózsa. — VII. osztály: Kaiser Margit, Papp Sarolta. — V III. osztály: Kocsis Erzsébet.
Zeneelm élet főtanszak. I. osztály: Pártos Margit.
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