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Adatok az év történetéhez.
1921.— 1922.

A zeneiskola lezárult 28 - ik  tanévének fontosabb eseményeit a következők^ 
ben foglaljuk össze.

Személyi változások. Csornák Elem ?rné zongoratanár a miskolczi városi zene-* 
iskolához történt megválasztása miatt 1921. augusztus havában állásáról leköszönt,

Eredményes munkálkodásával kiérdemelt megbecsüléssel búcsúztunk tanár
társunktól, kinek távozása érzékeny veszteséget jelent a helyi zenekultúrára, amit 
súlyosbít az a körülmény, hogy helyét, valamint a régebben üresedésben levő két 
zongoratanári állást sem pályázat útján, sem személyes utánjárással betölieni nem 
sikerült.

A  szintén üresedésben levő két hegedütanári állásra hirdetett pályázat ered
ményéül választatott meg a zeneiskolához egyenlőre segédtanári minőségben Szabadi 
Sándor a Nemzeti Zenede és a Székesfővárosi Zeneiskola volt növendéke, kinek 
buzgó működése mellett a tavaly szünetelt hegedű tanszakon a tanítás ismét 
megkezdhető lett.

A zongora tanszak tanerő hiányán Gallatz Irmának — intézetünk volt kitűnő 
növendékének — óraadói minőségben való alkalmazásával, valamint óratöbbletek 
beosztásával segítettünk.

Szervezeti módosítások. A tanári állásokra hirdetett pályázat meddőségé
nek okait vizsgálva, a városi tanács arra a meggyőződésre jutott, „hogy ennek 
oka úgyszólván kizárólag a javadalmazás elégtelensége. Az a magas képzettség, 
melyet a közoktatásügyi miniszter úr a városi zeneiskolai tanerőkre kötelezőleg 
előír, oly alkalmaztatási lehetőségeket nyújt ezen képesítéssel bíró egyéneknek, 
melyek javadalmazása messze felette áll annak a jövedelemnek, melyet a zene
iskola tanerőinek nyújt. így évről-évre szembeötlőbbé vált az a tény, hogy zene
iskolánk, bár a növendékek tömege felvételért ostromolta, tanerő hiányában az 
állandó visszafejlődés jeleit mutatta."

A helyzetre jellemző eme megállapítás után a városi tanács javaslatára a 
törvényhatósági bizottság az 1921. aug 30.—ikán tartott havi közgyűlésen hozott 
251. kgy. 27911.— 1922. sz. határozatban kimondja, hogy: a rendes tanárok évi 
5000 korona működési pótlékot kapnak, melynek fedezéséül a rendes tandíj évi 
540 koronára, a kedvezményes tisztviselői tandíj évi 225 koronára, a beirási 
dij 30 koronára emeltetik; a tanárok heti 18 helyett 20 órát kötelesek tanítani; 
minden tanuló heti 2 ízben nyer oktatást, de egy órára csak 3 növendék oszt-



ható be. Intézkedik továbbá e haiározat a segédtanári cimmel választandó tanerők 
javadalmazásáról s végül az óradijat heti 1 óra után évi 1000 koronában álla
pítja meg.

E  határozat 1921. szeptember 1. napjával lépett érvénybe s bár azóta a 
tanárok egy fokkal magasabb fizetési osztályba osztattak be, mindamellett félő, 
hogy a még most is üresedésben levő 3 zongora és 1 hegedütanári állásra újab
ban meghirdetett pályázat sem fog eredményt hozni s valószínű, hogy ez az 
állapot addig fog tartani, mig a zenetanárok fizetésének a köztisztviselőkétől 
független alapon való rendezése be nem következik.

Itt emiitjük meg azt a fontos változást, hogy a zeneiskolai ügykör a fő
jegyzői hivntalból az a múlt év folyamán szervezett kultúrügyosztályba helyeztetett 
át, melynek vezetésével dr. Nyúl Tóth Pál tanácsnok bízatott meg. Kulturtanács- 
nokunk hivatottságát, körültekintését és ügyszeretetét ismerve, reméljük, hogy 
támogatásával a zeneiskola nemsokára minden eszköznek birtokába jut, melyekre 
hivatása hiánytalan teljesítéséhez szüksége lesz.

fl zeneiskola működése. Már tavaly jeleztük, hogy a zeneiskola régi 
Tatai-téri épületébe a pénzligyigazgatósági kirendeltség helyeztetett el. Az igy 
hajléktalanul maradt zeneiskola céljára a nyár folyamán a Csányi-utca 3. sz. alatti 
épület jelöltetett ki. Az itt szükségessé vált átalakítások késlekedése miatt a 
szeptember elejére meghirdetett beírást fel kellett^ függeszteni s csak szept 17-én 
lehetett lezárni. A  tanítás ennek folytán megkésve szept. 19-én kezdődött meg

Az ősz és tél folyamán fűtési zavarok s tanároknak ebből származó meg
betegedései miatt a tanítás folytonossága több ízben megszakadt s e téren csak 
február közepén sikerült a silány tüzelőanyag kicserélésével némileg tűrhető hely
zetet teremteni. Helyettesek hiányában tanárok betegsége alatt az órák elmaradtak

A  tanév folyamán felvétetett
a zongora tanszakon: 100 ; kimaradt: 8 ; év végéig járt: 9 2 ;  
a hegedű „ : 3 7 ; „ : 7 :  „ „ : 30 ;

a zeneelmélet főtanszakon : 1 ; „ : 1 : „ „ : — ;

összesen: 138; „ : 15*); „ „ : 122 növendék.

A  lefolyt tanévben tisztviselői tandíjkedvezményben 48 tanuló szülője ré
szesült. Egész tandíjmentességet nyert 8 növendék, továbbá a 3 helybeli közép
iskola részére adományozott ingyenes helyekre ajánlott 6, összesen 14 növendék.

A  növendékek előmenetele általában kielégitő volt s ennek folytán az évek 
óta szünetelő vizsgálati hangversenyekhez is visszatérhettünk, melyeket május 
30.-án és 31.-én a református Tisza kollégium dísztermében tartottuk meg.

(*) A kimaradottak közt vannak felvéve azok is, kik az órák pontatlan látogatása 
miatt a növendékek sorából töröltettek.



Az I. vizsgálati hangverseny műsora :
1. a) Szabó Margit (zong. I. oszt.) Reinecke : Andantino;

b) Bánó Aranka (zong. I. oszt.) Schubert: D a l;
c) Gasparits László (zong. II.o.) Bartók: Két népdal.

2. Tantó Béla és Tantó Sándor (heg. III. o.)

3. a) Tilzer Marianne (zong. III. o.)
b) Csabay Margit (zong. III. o.)
c) Dómján Sári (zong. III. o.)

4. Langermann Jenő (heg. IV. o.)

5. a) Gyönyör Tekla (zong. IV. o.) 
b) Sántha Rózsi (zong. IV. o.)

6. Sztrnád Alajos (heg. IV.* oszt.)

P a ch e . Pizzicato gavotte.
(Kiséri : Kocsis Erzsi zong. IX. o.) 

C zerny: op. 261. No 17.;
P le y e l: R ondo;
Fink: Az első fecske.

Gounod : Fauszt ábránd.
(K iséri: Lebovits Erzsi zong. VII. o.) 

Chován : Busongás. Garibaldi nóta ; 
B o s s i : Babillage.

B ioch : Ballada.
(Kiséri: Oláh Katalin zong. VI. o.)

a) Karácsonyi Juliska (zong.VI.o.)
b) Tóth Ibolya (zong. VII. oszt.) 

Schneller Ferenc (heg. VI. oszt.)

Schubert: Esz-'dur impromptu ; 
Schubert: Menuetto.

Vieuxtemps: Révierie.
(Kiséri : Tóth Karolin zong. X. oszt.) 

Chopin: Rondo;
Butykay : Népdalvariációk.

9. a) Kircz Olga (zong. VIII oszt.) 
b) Kocsis Erzsi (zong. IX. oszt.)

10. Vigh Árpád (X. o.), Schneller Ferenc (VI. o.),
M áté Ervin (V. o.), Tóth Mihály (IV. o.), Sztrnád 
Alajos (IV. o.), Végh Mihály (IV. o.), Langer- 
mann Jenő (IV. o.) Tantó Béla és Tantó Sándor 
(III. o.) Bach : Bourré. (Hegedűkar.)

(Az 1., 3 szám alatt szereplő növendékek tanára: özv . B e r e c z k y  J e n ő n é .  Az 
5., 7., 9. szám alattiak, továbbá a hegedű számokat kisérő növendékek tanára: D á r i d  
N á n d o r n é .  A hegedűs növendékek tanára. S z a b a d i  S á n d o r . )

A  II.—ik vizsgálati hangverseny műsora :

1. a) Tilzer Guido (zong. III. oszt.) S ch u b e rt: Moments musical; 
b) Farkas Erzsi (zong. III. oszt.) André: Szonatina.

2. Tóth Mihály (heg. IV. oszt.) B io ch : Magyar ábránd.
(Kiséri: Tóth Karolin zong. X. oszt.)

3. Bohler Ilona (zong. IV. oszt.) Dussek : Szonatina.

4. Végh Mihály (heg. IV. oszt.) Seitz : Erdei malomban.
(K iséri: Tóth Matild zong. VIII. oszt.)



5. Oláh Katalin (zong. VI. oszt )

6. Máté Ervin (heg. V. oszt.)

7. Tóth Matild (zong. Vili. oszt.)

8. Berger Dezső (heg. IX. oszt.)

9. Schubert Margit (zong. X. oszt.)

10. Vigh Árpád (heg. X. oszt.)

11. Tóth Karolin (zong. X. oszt.)

(Az 1. és 3. sz. alatti növendékek t 
11. sz. alattiak, továbbá a hegedű-számok 
A hegedűs növendékek tanára: S z a b a d i

L isz t: C'onsolatíon.

Rossinl: Szevillai borbély ábránd.
(K iséri: Tóth Karolin zong. X. o szt) 

Schumann : Arabeszk.

Corell i : La fólia.
(Kiséri : Kircz Olga VIII. oszt.)

Chován: Magyar hangulatkép.

Hubay: Csárdajelenet.
(K iséri: Fekete Riza zong. VIII. oszt.) 

Á brányi: II. Magyar ábránd.

nára : özv.  B e r e c z k y  J e n ő n  é. Az 5,  7., 9. 
t kísérő növendékek tanára: Dá v i d  Nándorné.  
Sá ndor . )

Nem mulaszthatjuk el, hogy a református egyháznak e helyen is hálás k ö - 
szünetünket ne nyilvánítsuk a kollégium dísztermének díjtalan átengedéséért.

A vizsgálatokat jun. 2.-án (zenediktálás; zeneelmélet és összhangzattan 
melléktárgyak), majd junius 6.-tól bezárólag 9.-éig  (zongora és hegedű) tartottuk 
meg. A  bizonyítványokat junius 1 8 -á n  osztottuk ki.

Adományok; ösztöndíjak. A „Kecskeméti Takarékpénztár Egyesület" 
igazgatósága 1000 koronát, a „Kecskeméti Központi Takarékpénztár'4 pedig 500 
koronát volt szives adományozni növendékeink jutalmazására.

Az előbbit négy 250 koronás részre osztva Tóth Karolin, Kircz Olga, 
Sztrnád Alajos és Végh AVhálynak Ítélte a tanári kar, az utóbbiból Máté Ervin 
200 koronával; Bánó Aranka, Garzó Mariska és Stefanovits Gyula 100-100  
koronával jutalmaztatott.

A város közönsége által Szent-Gály Gyula emlékezetére létesített ösztöndij- 
alapilványnak ez idei 250 koronás kamatával a városi tanács Oláh Katalint 
jutalmazta.

A zeneiskola egyéb kisebb alapítványainak kamatai a mai viszonyok között 
oly jelentéktelen összeget képviselnek, hogy azok kiosztásától a tanári kar elte
kintett. A kamatok a kedvezőbb valutáris viszonyok bekövetkeztéig a tőkéhez 
csatoltatnak.

Szent Gály Gyula emlékezetére a zeneiskola február 10.-én Thomán 
István zongoraművész és Thomán Mária hegedűművésznő szives közreműködé
sével hangversenyt rendezett, melynek tiszta jövedelmét 8859 kor. 50 fillért az 
igazgatóság a H .570/1922. sz. határozattal kapcsolatban a városi házi pénztárba 
beszolgáltatta oly megjegyzéssel, hogy ezen összeg Szent-Gály Ggula hamvainak 
hazahozatalára, illetve síremléke felállítására fordítható.



A  magunk részéről e hangverseny tartását csak kezdeményezésnek tekintjük 
s egy nagyobb szabású társadalmi akcióba kapcsolódva a jövőben is ki fogjuk 
venni részünket az arra irányuló munkából, hogy a zeneiskola megalapítójának és 
volt igazgatójának emlékezete a szükséges anyagi eszközök előteremtésével méltó 
módon megörökíthető legyen.

II.

F e l ü g y e l e t .
A szervezeti szabályok V -ik  fejezet 7 -ik  § - a  értelmében a zeneiskola 

fölött a város nevében a műszaki felügyeletet a felügyelő bizottság gyakorolja, 
melynek tagjai a polgármesteren, mint elnökön és kulturtanácsnokon, mint tanácsi 
előadón kívül 6 szakértő - -  kiket a közgyűlés választ — és az igazgató.

A bizottság tagjai voltak a lefolyt tanévben : dr. Szombatfalvy Majthényi 
A\iklós, majd Zimay Károly polgármester, mint elnök; dr. Nyúl Tóth Pál műve
lődésügyi tanácsnok, mint tanácsi előadó; M. Bodon Pál igazgató ; Baktay Albert 
ügyvezető bankigazgató; Farkas Kálmán ref. főgimnáziumi tanár; dr. Garzó Béla 
ref. főgimnáziumi igazgató; Györffy Balázs ügyvéd; dr. Meczner Sándor ref. 
jogakadémiai tanár.

Pástiig Károly ny. igazgató elhunytéval megüresedett hely ez ideig nem 
töltetett be.

Ili.

A tantestület tagjai.
1. M. Bodon Pál, igazgató, Orsz. m. kir. zeneakadémiát végzett zene

szerző ; oki. énektanitó. Tanította a zenediktálást, a zeneelméletet és az össz
hangzattant, összesen heti 8 órában. Szolgálati ideje 13 év.

2. Özv. Bereczky Jenöné, Orsz. m kir. zeneakadémiát végzett rendes 
tanár. Tanította a zongorát heti 22 '/2 órában. Szolgálati ideje 24 év.

3. Dávid Nándorné, áll. képesített oki. rendes zongoratanár. Tanította a 
zongorát heti 22 '/, órában. Szolgálati ideje 27 év.

4. Szabadi Sándor, segédtanár. Tanította a hegedűt heti 24 '/2 órában.
• Szolgálati ideje 1 év.

5. Gallatz Irma, óraadó. Tanította a zongorát heti 20 órában.

Iskolaszolga: F^abcsányi Lörincz. Alkalmaztatott 1903. nov. 1.-én. Beteg
sé g e  miatt 6 hónapra szabadságoltatott, mely idő alatt teendőit Csőszi József 
tkisegítő végezte.



Növendékek névsora.
Rövidítések: tm.=tandijmentes; oszt. =ösztöndfjas : kim.= kimaradt; tör .^.-.igazolatlan 

mulasztásai miatt a növendékek sorából töröltetett; o. ékv.=»osztályból évközben vizsgázott;, 
ö. v. t.=összevont vizsgát tett; n. v.=nem vizsgázott. _ A dűlt betűvel szedett nevű nö
vendékek k i t ű n ő  osztályzatot nyertek.

I. Zongora tanszak.

Özv. Bereczky Jenöné növendékei. I. osztály: Bánó Aranka, (őszt.); 
Bátori Erzsi, Bíró Erzsi, Biró Mária, Dömötör Lajos. Dömötör Sándor, Gönczy 
Sándor, Hetessy Kálmán, Jámbor Jolán, Oláh Béla, Pulay Rózsa (n. v.), Selyem 
Teréz (kim.), Szabó Margit, Szandtner Frigyes, Szondy Mária, Tímár Julianna. —  
//. osztály: Gasparits László (I. o. ékv.J, Soós Ferenc (tm). —  ///. osztály: 
Csabay Margit, Domián Sarolta, Farkas Erzsi, Kiss Mária, Sárközy Rózsa, 
Tilzer Guido, Tilzer Marianne, Tímár Mihály. —  IV. osztály: Bohler Ilona (tm.), 
Deák Teréz, Kaufmann Zsuzsi (III. o. ékv ), Kiss Teréz, Kónya Mária (tm. kim.), 
Szandtner Margit. —  V. osztály: Füvessy Margit, Szablics Kata.

Dávid Nándorné növendékei. L osztály: Bereczky Sándor (tm.), Gulyás 
Ilona, Söröli Margit, Szabadosi Lídia, Szüszner Adrienné, Tormássy Lenke, Tóth 
Erzsébet, Udvardy Mária. —  II. osztály: B. Kiss Barna (tm.). —  III. osztály : 
Konkoly Dezső, Nagy Erzsi, Nagy Ida, Sántha Rózsa. — IV. osztály: Gyönyör 
Tekla, Papp Rózsa. — V. osztály: Peres Paula (kim) —  VI. osztály: Kará
csonyi Juliska, Oláh Katalin (őszt.), özv. dr. Pálffy Lászlóné (n. v.) — Vll. 
osztály: Bóka Vilma (t. m), Józsa Amália, Kircz Alice, Lebovits Erzsi, Székely 
István (tör.), Tóth Ibolya. — Vili. osztály: G. Fekete Riza, Kaiser Margit, 
Kircz Olga (őszt.), Tóth Matild. —  IX osztály: Kocsis Erzsi. —  X. osztály: 
Perl Klára (tör.). Schuberth Margit, Tóth Karolái (őszt.), Weiss Júlia (n. v.)

Gallatz Irma növendékei. /. osztály: Babrik Erzsi, Darida Mária, Deutsch 
Ibolya, Deutsch Júlia, Dudás Margit, Faragó Mária, Farkas Lajos (kim ), Hajdú 
András, Halász Sándor, Hitter Erzsi, Héjjas Ilona (kim ), Kardos György, Kardos 
István, Kellermann János (kim.), Kemény László, Krausz Márta, Soós Béla, 
Speidl Vilmos, Székely Ilona, Székely János, Tassi Erzsi, Sz. Tóth Ibolya, Sz. 
Tóth Irén, Vasziv Margit, Zólyomi Teréz. —  //. osztály: Bohler Katalin (tm.), 
Dékány Zoltán, Kónya Erzsi (tm.), Székely Imre. —  III. osztály: Dénes Juliska, 
Fekete Gyula, Kónya Margit.

Hegedű tanszak

Szabadi Sándor növendékei. /. osztály: Berta József (kim.), Farkas József, 
Csikay Pál, Garzó Mariska (őszt ), Hitter Lajos, Hoffmann Ferenc (tm.) Kiss



István, Kosztka Antal, S. Kovács józsef (tm. tör.) Mészáros Béla. Pásztor János 
(kim.), Pásztor Lajos (kim), I. Rigó László, II. Rigó László (tör ), Stefanovics 
Gyula (őszt.), Schweitzer József, Szabó László, Széchényi Károly (kim.) Teszáry 
Imre, Tóth István, Vámos Kálmán (tör). — //. osztály: Braun Eszter, Dékány 
Zoltán (ö. v. t.), Kovács Gyula (ö. v. t.), Kalmár Imre (tör.). —  Hl. osztály : 
Sztrnád Alajos (tm. őszt.), Tantó Béla, Tantó Sándor, Tóth Klára (tör.). — 
IV. osztály: Langermann Jenő, Tóth Mihály, Végh Mihály (őszt.) — V. osztály: 
Farkas Kálmán (tm), Máté Ervin (őszt. ö.v.t.). —  V//. osztály: Schneller Ferenc, 
— IX osztály: Berger Dezső. — X. osztály: Vigh Árpád (tm.).

Zeneelmélet fötanszak, l. osztály: Pártos Margit (kim.).



Különféle tudnivalók.

Az 1922— 1923-iki tanévre a beírások szeptember 4—töl bezárólag ó-áig 
eszközöltetnek. És pedig délelőtt 10— 12-ig  és délután 3 — 5-ig. Később jelent
kezők csak akkor vehetők fel. ha az illető tanszakon még hely van számukra-

A beírásnál a szülő vagy gyám, vidéki növendékek beírásánál esetleg 
azok megbízottjának jelenléte szükséges.

A beiratáshoz az előző év bizonyítványa elhozandó.
A vizsgálatra kötelezett, de meg nem jelent növendék csak akkor léphet 

felsőbb osztályba, ha a pótvizsgát sikerrel kiállotta.
A  pótló vizsgálatok megengedését kérő bélyegtelen folyamodványok az 

igazgatósághoz címezve a beiratkozások alkalmával nyújtandók, be. A kérvényben 
a vizsgálatról való elmaradás oka feltüntetendő.

A  pótló vizsgálatok díjtalanok.
Az újonnan jelentkező növendékek, ha haladottak, úgy az osztályba való 

beosztás céljából, ha kezdők, zenei hallásuk megvizsgálása céljából felvételi 
vizsgát tesznek.

Beirási dij : 30 kor.
Rendes tandíj évi 540 korona.
Tisztviselői kedvezményes tandíj évi 225 kor.

A  tandíj félévenként vagy 9 egyenlő havi részletekben előre fizetendő. Az 
egész év tandija teljesen kifizetendő, bármikor kezdje a növendék az előadások 
látogatását vagy bármi okból nem látogatná az előagásokat.

A tandíj kötelezvény a szülő vagy gyám által aláírandó. A tandíjfize
tésre vállalt kötelezettség alóli felmentésért csakis haláleset, hosszabb ideig tartó 
betegség vagy elköltözés miatt történt kimaradás esetén lehet folyamodni.

A tandíjmentesség iránti kérvények a városi tanácshoz cimezve, a beira
tásnál nyújtandók be. A  kérvényhez az előző tanév bizonyítványa és szegény
ségi bizonyítvány melléklendő.

A felvételi- és pótló-vizsgálatok szeptember 7-én délután 3 órakor az 
intézet fekete tábláján megjelölt sorrendben fognak végbemenni.

A tanítás szeptember 9-én kezdődik.
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