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Bovezetée  

Közhelynek 3-ti. t o  hogy Budapest utdn $zogod bazdnk  

legj Qientésebb magi centruma. Uz a megál3.apitds ktil8n'd-  

son igaz a két viléighdbQrü 	időszakra, aaz azt  k~ 

vető mintegy 30 &ro. Bzok®t az évtizedeket iadrom Ifiimagas-  

16 zenész Kirdly4.103nig páter, Fr3.csaay Porous  da VaSzY  
Viktor mdkadése fémjelezte.  

itiray.unig igazgatdsa idején lett  Urea Zeneis-

kola orsagos hird, `zeneakadémiai tananyagot tan.it5 intém-  

mény. Pricsay Verenc ..  a kds6bb1 vildghard Mozart-clirigeno  

-  vi1€agjdr6 muzsikusok rendszeres vendégszc3rrepeltetésével  

az ourépas zenekultdra Vérkéringésbbe yenta be Jze3edet.  

V -€~szy Viktor mdkiidéao alatt viszont a szegedi opera kortat  
az országos érdeklődés főkuazdba egyrészt nagyvonekl.u, o62-  

tudatos,  nem tévesztő mdsorpolitikdjdval, mdsrészt a művak  

megaz6laltatásénak szinvonaldva1, valamint ogyi,ittestQrom-  

tő képességével.  

Oindbdrom alvész j el1omz63 e  o  hogy as átlagos zonei  

vezetőnél szélesebb horiznntd tv.dáesal, jobb szervező kész-

séggel, 0 a vidékiség bélyegének érzete 	megszállot- 

tan dolgozott. Uuzkásságukban az ének Eszé16, kfirusi  kbz» 

ponti helyet foglalt el.  

A szegedi magánénok=©ktatés korflzerd voltdt bizo t - 

ja, bogy a Városi Zenede raevQltjel, jelentős szerepet kap-  



talc  pritiBtáy d9 VQ3:y bangvr-C:rsennrOvt3mjaibark itQ.  

Az, bogy a  magdi1áClGAk-+oktRtds üZ`:údgosau £:lismor`ii  . 

lett, nom kis &103'tákboT! ,  Nagy Viktor ds Odl Endi'`k3  ~►~"' 

tEastsaáes000k személyének kas2ashot5 3 akik s ;{zadi'pr»  

du3.&  Sze3edre eoábs t ©t ták :iantf xté . Ladoinli már 4dt , . .a  

budapesti oparabdz 	tsápzett,;  fiatal koleratdrozap..  

rámát. azánt4n6 6letv vágéig a v'árvol Zenedo naMilatá. . 

ad  ánaktandra volt*  4z 6t kavetá mdvéoztandrok tovább  

folytották az általa elkezdott magas oziavonald oktatást*  

Igy t0rot2en .!'olfolá ,iveléo jollemozte a vizocált per3á-
.  

allot,  omit  a dolgazatflmban ozorvtxák ismertetni*  
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Az dnekozons  tanti  04oppdena XVTII.X/X.. 

• 

A XVIII. szdzad második ávtized4ben találkozunk 
rosunkban a zeneoktatds els6 Irdsos emlákeivel. 36d 0Y 
Láss16 GrOf, 0-naamalvelts6g4 Osanittd megYei 01001: ink ..  

1722-bon saidt karmesterra (regena ohori) hir6, 1121044A0 

toad egyházi zenekart szers6dtetett40. 
Szosod zenoi igányesságánek egyik bizomitdka, bogr. 

a város a palánki, az alavárosit maid a telsevárosi 
torokat saját kUltségdn tartotta tent, s gondoskodott as 
organ& Itarbantartásár61 is., A templomi dnekkarok nemcsak 
ogyhási szolgálatot láttak el, hamem a városi fianops6gek, 
tánovigalmak alkalmával is 6k szolgáltattdk a zon4tó Az 
61201dorok nctidtas musisin• natadt masicin nhven szoreP014* 

tot, 
zenászek it életkaralményeit tigy biztositotta Sze-

ged városa, bogy mind a kilenc egyházi zenász számára 
gyamabban a bőrházban utalt ki szolgálati lakás, ahol a ze-
nooktatdat is vágezhetták• Bart ezt az dpaletet Vussi-
kusok Oartélyháze-nak nevezták. 

Igykapta meg az épillet a zenedei jelleget (1). 

A zmoi  oktatás  tehát hosszd id6t át az egyhási zo. 
nekar magánvállalkozdas volt. A város batósága az 1700-as 



évek végér, a lAoeum alapitásdval egyben nyilvános ze-

neiskolát i® szándékozott 3.étre}ozni, t  sőt ez akadémia  

részére tervbe vett palotában a zen©tanitásra (2) szol-

0116 tágas tielyiségekről is gondoskodni 	Ez a  
_. 	... 	. 	.. 	 . 	, 	. 	 .,.  

terv  azonban nem valósalt meg. :UkkQi" a zeneoktatás  ~t 
a társadalom karolta fol.  

Uá.sko3ltazy  István  aljegyző magszervezte az els6 pol.
. 

gdrl zenekart és 183€.-ban unangdozatl 9skolátu alapgtett  y  

melynek fenntartdstat 124 részvényes biztaaftotta: s  eb.-  

bay valamint a "növendékek  által  havonként fizetett tans-

díjból tartotta fenn ~ Oskolat~todban mognyilt 4ened6t  

(3):  

oily i3elyzqtben ezen, t3gyesUle+t azt taste kti irányula  

hagy j elonlegi hiányt a jelenlévő körUlményekhez Rőpost s  

	

.- . 	

. 	 . 

örök időkre kipotglta , melyb en nt$nden vallás és rag meg-  

kUlö.nbriztetés xélkUl mindkét  nembeli  gyerekek feivótetá4-  

ve oktattassanak" olvasható a Szegedi Bangászati Isko-  . 

Idaak Alap-ezabályai4 olmd .utat  vámbac, amelyet 1830.  
1  

-ben adott ki GrUnn alines (4).  ' 

DdZ' élénk volt az drdekáődéa, a zpnade rAsis fel-

oszlott 	ley a zeuetanitáo ismét rragátatandrmk kezébe  

kerUlt •  

Az 1848-as fQrraclalom elfojtásával sok más (mtg.-  

ktitakkel egyUtt .0 azanede is megoemar3.sU.7.t 6 1859-ig,  a 
szegedi tiiradó megjelenéséig Szegednek saJát 	sem  



volt* alit a  vdrCio *  v114430 	orozdu 40 	tudi.  

ad, citowt # V43Y 	`~u .~tu~1► Lta:`t macdr41 ! az, ~i 

g~►varwl 2410C11: 00 ,̀;4 iO4z4V&'l t0:30ttO  

Uaylva'taVoadaa uttb udraac;c.r  aw ^ t a  Lal" s'ao"~r *  

I~  i ~ ♦  

~3~► a~4~~á~ a  . ..;,:~0fV~~: tonal   WzOtt uo.~`l. 4".r' .v.:;47.)1t  

LO=fivo25440 0  c onnaV4.va icy a  úC4o1 dlo `tt01 	ao-v  

Lot  tüyadtriit* 474,1 p4144zza ezt 04y t;oraoll u j tJ14;vU140:  

03,c
►

ű~ o,ovfztii.os 40103 co'": h .u~e~241 ocuC3r  uux4"x rac,3  

uroci o rottairiZ zon4141 * ooly"~̀1 l t  `. .. VI  -4ibb.:w z \42~ ,  

wai:41y4!4 4:3 altoY4?Itl75at 9  Mo9hl4zz4vf+ikIMPoNo  
a1Y U=47v\i lo 0113

*? ~ 
 IF ~riLAoW t~ 	

,y~w~  t ~ vita  Cri4 ~! 	
~  ~rs/ad~7$?~ .;~ ~-~. 2SiG.A~~rM Y 0~ ~~?4lFY~~~  4d ~MWk~Wwíi Gi1rk.'4kt .~i~-~~ii~i~% a~-~ .  

r' r ~ 
 e~~~ 

~>.-- 	(9)*  ~~  

~ cunalwa,101r 	z u G# 	01= 61) * ~ C.~41.41.1  

111a;i6v fida3 zoactanz 	1 for:44ot  1:6`t nri4rt * mre zo-  

814=36=30'Iva 	+(;o.  tlr•: Llbrooht fCtIQr 0k~,,,3  

 tC3z:lA'I`'t► ` i' .r org+l.rolUdlt f (larz 113i7ot% Wvot= ;J vd•  

lauzt Lopta: J00Ifdal .140t0"iLoc66141 4011 tecÜi: 0 $00..  

Wity ozi33:G410t4t•° (6)  

2054r 401110 11-47;1 a Zon4  á ;#41 do  OtztV 	coop.  

46ralaa-r61 ocodmolt aadapt3o 'l 1111°10p oz04042 tu451.` ~,' á6+  

3e3 Gel= &kw  Wood4= ~~,''át'ua ueOrataiita =not a  ra-„  

vorzaaynoi: 4. prozwomgt, amavot tdraaaaml Uwooto  

404 l- "kap r63oVőtallol awav aduoa WIt6 U3VO4W0 Clo  

drVd1 javarm tartotto.. A  milborba: 024aLicpott 	1:00  
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nyadi lidsz14 c. aperdj ~~ának n:yitdaya zcngordn, á3oniZetti s  

Uzerelmi bá.jitaldból  or &IA. Dreysebeebk ' zengaradarab-  

jay Urnat: Velencei k v41 c. hegedddaiatrja 6e. e,7 
 :
6-  

nckxvart4tt " a vdroa mrik$dvalőfxatek előaddsdbau (7). 
 

A k4rabeii szi :~zba bangvrsenyre 	kOz#ná  

ballbatta tEibbek ,  között Verdi: Ernani-»4 	Donizetti:  

ormoori  

1857 'ottdberóben Pviale Keralia veadőgazerepldse  

fVq po
.  
zodi to

, 

t
. 

} e 
	
Li3z4nz

, 
 őg zonal őrdekl,

•.  U dősőt e 
 

 őv  

 ,, 
gőn .~~~Q. megnyitotta ~i~~;t easim.6 egilet, s ezzel  

  .  	 , 

3ősCgitC~tte ~ ~t~~~.s let  fe~:~.~~(wt .  

oe2tal o ben 	e 	ettattdk az őnekcts  

mig a, mXvészx duck ezabadou vdlaaztatt tdra volt. Az  

"1055-56-00 trtesXtvőny : Szeged Szabad Kirdlyi Urea oie-  

m3. Tanintezeteirtil" ; i8) a  Wivetkezd tdrgYakről e4001 be  

az 	mi főizkalábaa, , iáletve az e410 elemi i:3kel kbaa#  

blttea, a,  biblial tUrtőnelemmel ős evang6liumaival egyUtt,  

magyar- ée rdaet ~~ va~a s ~~e~vta~~ ~e~~Qaar~e ~ ~e~ ,  .. 
 

gyUddlcafatanyőaztős, a XV$  osztitlgban aőg late olvasde  

ős raJz kaPoaölődik . a taaanyagbozo Mindez baladda ~, tem.  

ssozatbvz alkalmazattan. A lcdnyveztayokban nepi kőzimum-  

kdt is tartalmaz a ..tamp:gag+ . Az elemi eeztd3.yotbaa a .lac.  



ko6r4k mama bet enkónt 24 volt* ;  
Az elemi t,anintézetok mellett felekezeti  

iskolák is cmdködtek*  

Le11» 46  zoiatandrokkal 	dVetkosc~  fe3okozati éa  

ciagd.niskoldkban taldlkczhatanko. 1350.461 .KaPlanAtt a..~.  

volt a zoid6 néplskola :dnaktaat041,,, az ..ide t4Jt tin*  

madin7 ,do neneyolő intdzet ,  io. ,  mftödött Szegeden*  . ~z 
lie~~d~a6  ~~tck~. I~'~. e~it~cetj~ meS,  ~ 136~ 

ban nqitotta meg Leánytan do  navol6-:i.aézetőt a. itoro-42a  

utca 1~9 	tti bAzdban. Az  dnot tie ztno a nom  

kdtelo.z6 tárgyak között szerepelt* 1865-t61 növondékei  

a azabadkai' lsépazdén tettek 	winos vizsgát* 1069-ben  

2e1361)b engedéllyel kezdte m milködés6t Zorkovltz Pr3~+..o .  

Janka a1:i 'hatosztdlyas leány. ten- és nevolo-intézet6-  

ben kiilön ének- és zenetanAtt .fáglalkaztatvyt. Oindtét  

intézet az 1074/75* évtie3. .kozdve éactosit€tet is (Weft ki•  
z'éneká a kötelezett tárgyak közé eoralva - Vtrucztynb  

Zutasy Emilia taat4tt+g, mig a zvuét, miit nora kbtélez6  

tárgyat V'e ►vs€.ö Józeof, maj dpedig ezapis /Vines oktatta*  

Teat isiuvdst ir7catta Zoiisovitz Prinz Janka intdzot$ PrCt3w  

amjának el6ezaváksan, hogi a uftevclds Ugye nom mootobap-  

&vorek többé e haadban.. nÉ3rvendotes jeleket ldtauk itt nyll-  

vdnuln1 d ;yozólván mina= irán,yban, miután az  1060-i tarr  

vnyo&:ben a n6l mom kiképzése ,  a fo3se a% I.odnytanodák fol.  



áll ítáea á2,tal. már mint 12 évről 14 évre felemel-•  ~ 

vo gondoskodott." (9) Dv már. az 1828. év1 június 23-án  

tartott  tanácsillós határozataként ol.uasbatjuk,  bogy  
>"Kelemeny Jánsné KecakenátrbJ» . idejtivéxg l.edrealiis tani- 

t ~áoát kérte és kaptad" (1:0'  

A felaóbb iokalá.kbant a íagt.mnáziuclban, a:LiocuD,-  

ban ós a főréálbsn nem vclt. énokoktatáo. Lnnek ellenére  

1861--ben a gimndziumi tanulafjú.s.á,g ie 'alakitott de»lár-  

dát, melynek vezetője SzőnY1 (Mber)  Jánca'  ogYbézá. kar~ 

zenész e3 c6 ifjáság é1ektanilójQ volt. A 11%gyeW T , tó- 

read3ek 

 

 vezetése alatt 4116 Szeged Szabad ará3.yi Város  

RC3mai Katol3Í.tuc7 Nagygimnázium Ifj ásásdnak LvdemeorGi.c ilta  

1866. tandv 1i. félévének értesítőjében a rendkír`ci1. -1 ta.  

nárok sgrában. is Szőnyi János m4énektandr nQvével talál.  

kazlatunk (11):  

Igea fejlett ének- és zenetanitással rendelkezett  

a CD*  Ki. Tan.táképezde.  A. 1856/57-es tan.óv adatai  a 
ktávet..kezó tárgyakrfl számolnak bet vallástan, novelós-  

tan, tanítástan, magyar do német nyelv *  iránytan, tau,.  

raj z, tarméazetttxdQ mányok, gazdasági gyakorlati litmuta-  

tásols, számtan, szépirás, rajz, éneklést oxgcinade, he-  

gedülós, gcnerá3.bas®zuo do  'szartartásck+ A leckeórák szá-

ma betenkónt 25 volt. A hitoktató t  főtanár, segédtanárok  

Weött a zene- óa dnoltmesteri poszt©n Wőber János nevével  

találkozunk*  



A káratortaníták voltak a n6p sZáiára az ónok~ dm ze-  

netanítás, valsmint a zenooávelős ;iet6tesa6nyesei. Lz6rt is  

árdentee a továbbiakban a szegedi tanítáképz6s múltjába be-  

p:tllaatanis 
 .  

Az 1700 -as 6vek végén to i.áltozonk eZGozör . a tanítók6p*  

zőQ írásos nyomaival, A. tanítóképző ;sntózetek ebben az időt.  

barn olyan n6gyoaztály0e, .Pemzeti , minte. ,  szerinti iskolák vol-

tak, mint ami.lyenek0 Felbiger János lgnácz +̀3agáni apSkt p,. ►  

1ap:wtOtt e3:őszeir BóCsbeZ?,, majd. pedig.. Pezsmbalu kli6fe•kez6  
városokban - am:olyek tankerUleti főigazgatási sz6kb.e?yek  
~it€ak ~- á~.lítottals fel tanítókápzw  intézeteket: Buda,  ~~             ~  

? aony, Zólyom,  Győr, Pécs, &Iem, nagYvárad, t%ár 40  

rat,  

Taraítő9. tan iol/amra 1793-ban kUldUtt 4 tanács áá?rG-►Get;-  
rúl k6t hölgyet, .  /gaz Annát 6s Pichler Anndt U ,a~;yvárac3,ra,  

bogy  sajátítsák el a metodikát. 1797. január  Q-én %rnm  hő.  

napos tanfolyamra viszonyt 4 3tj4 jolent meg a város kvlts6»  

c6n., akiket Verner Jakab, a királyi normál iskolák igazgató.  

ja 6s R6vai Oikl6e pia,riata ta,xrdr : kápezett ki Nagyváradon:  

Azonban a  legtUbb  tanító  csak  mint  seg6dtmnító juthatott 

taraító~. istneretek %i.rtokába, iskolát v4gzettek melaotto L.  
lyen "rkópzéssal" ,járult 6v.. véen aiméZeti Os  gyakorlati,  
vizsgára, amiről v6gbizonyítVányt ,is nyert.  ... 

nápnevelée ós taaítóképszás , airalmas , állapatának 30-  

vitására az 1§27-es, 1832-36-.os, de 141160aen az 1£40*oa or-  



~~,o... 

azdegyűlésea tanítaképző iaitnzetat fe1d3litdsára esapán  

javaslat tartént, do a javaslat  nem eYtlelkedgtt tQrvc~- 

erőre. Lhelyett Perdindnd kirdly 18424 decombor  

, a helytartótaná.c ihoz intőzett levelőben az ort3zd ;i?L-txZ coat  

5 ta,ratő.tttipző gelál1ítását hagyta jóvá, s ezek azőkhcalyé»  

111 Pest, M:t.5ko3o, Lrsektijvdr, Nagykani2ea óa Szeged várost  

jelUlte ki (12). 
 . 

A t1olytartőtanács 1843., janxxds lo-1 aeiratrSben ,  arról  

őrtesitette a vdrost, hey biztaaátean aZ:tntőznt rőazáre  

legaidt,b három tágasabb azebát, padokkal, asztal®ktal ős  

lugs €elszcrel6sokkel bebatoroz!! ~ai~ aka tanítót ©a zQnQ-  

tandrt ellenben tanulctayi alapból díjazzák. Ezt a tkérőst  

a város Uri3mmel teajesítetta: áCsavojszky-f6le házat (D©1-»  

d®gasszany s1igáritt 3•sz.) már ugyanebben az 6vbea október-

t61 350,- Pt-őrt az intőzet rőszőre bérbe vette őa be is  

bűteroztatta. De a kőpz$ 00ak '  a kvvetkező 6s október 13-&n  

nyi1t mos.  10440  november 5-őn a b.e3.ytartóEanáo0 felhívta  

á város tigye1m.őt afűtős biztosítására, valamint ea er-  

gena, illetve kft-három zongora beszcrz6aőre. A  tervet  a 	, 

'03=1163 e1utaatattQ. 	intézet i4azzatójdYl f rre +~nger  

Antal prcpost4t, tandrául Janyhárdt  koton  te;yenr. ndi pa.  

pot, a szegedi Polgári Iskola ta.nít6jdt á® Soltőez Dezső  

tig,yvéd.et, zenetanárául yzőa.yi Mbar) Jánost nevezt6ta: ki,  

az utóbbit 200, az előbbieket pedig 500 Ft 6vi f«LZC3tősaf3l. (13)  



A tanulmányi idő két dvfozyambú3 állt *  a tel:vétolt pe- 

dig legalább ndgar g/mm4oiüm  eivdgzd4dhez kUtatt©ka 1044- 

-45-t.a 1878-79 ,s3g Uo4zegeon 68Q-an vdgezták e l a képzőt. 

A . "Ratio  i;ducatlanion értelmében 1779--ben  már volt 

polgári iskolája OzegednQk, de adatokat Caak kdoőbb;i idő-

pontra talOni  .(14) A fia polgári iskola anektandra 

1073-ta OziigedaL 0,1dtta) Lndre volt. 1079.-e9 évben 213 tam  

nuldja volt  az intézetnek. A 104ny polgári 3akaa :1674. 

november 12-én nyi.i.t meg. Az  1679-ea 	2o2 tanulét 

tartottt nyilván. imktandra Okraczkynd Kiitaooy 2mil1a vo lt. 

l_. a aL0..Q 9 1o. 	1:aaa 

1061-bea kotil3:t, -.  iomdt ozóba a kimondottan zendt 

oktató loifola azilkoágQOOdge. bore tdbb gondot okozott a 

Morals  2enskar ozinvonalatiaa Játókap ezért azt javasol-

ta a  kOzgyillós a tandC3snk i  hogy ldt©oítaen djá#?b zenedét. 

A  áradac?dik zeneiE7kola ugyancsak tároadaltzi aéQn Ott létre. 

4 Szegedi Dalárda*  G3 new  h4tdaű dntovdkení t3gyUttE3a s  atáx$ • 

isiidéodaQk második  óva alatt R 3865. janiaa 180-án.- o1ha• 

tfi.razta a zenede feldll.ítáedt. A dalárda tehát Jzegod3. 

ős Zene--eaylot ndven atraozervezddOtt i  a a színvonal rmcr .- 
1®eót d4 egyben az utánpótlást is biztosító zenedo 20 raa- 
vernddkkel 1865. december 1w6a a a1aoQq 'éo a Zárfioz 
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F3taikát lévő Tal13dn-főle hdz I. emeleten 	mg« Igaz- 

gatója JáIDboxgakab, az Egyházi -Lngk-ős Zenekar igazgatő-  
ja lott,  as zongorát  Kaplan Antal 6e a  h r3sed&  RUcke .rt  

János t4n1`tQtta. AZ 18666 február 5-1 bangveroevort air  az  
intézet Ovend6lsel is  kftr0r,ní~sddtek. Az  01e6 nyilvános ze-  

neiskolai vtzo;ára 1$664 december 30.4n RerUlt sor  

ten árdek3.ődő, nagyszáma k'c3z5ns6g előtt. A,  vizsgán 30 n-  

vendek - 19 zongorista ős aá hog.cdds  - ~ adott 0zdmot tndá-  

Ara. Ugyancsak 1866-ban jelent mac  BurGor ZolOmand AVorr.  

ddjába.n a Szegedi agq0ordlt Dal*- ea Zcne«agylet alapszabá*►  

lyait maOba foglaló gyaj tem -~Y: amelynek baritólapja ilyen  

volt :  (a5)  
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Az egylet az ektatde céljául  tűzte  ki a"ntivandékok  

képzését bgybisi do V'ild01 dnokt?en és zenébanft. natenként  

legalább hdrt?Li alkalommal kaptak őrdt a felvett tl3nítv ~i-  

nyek. A tandrakat 3 éves időszakra ezerződtotték; mindoa  

esetben a közgyőlée Ováhagydstdval4 Tervbe vették a Uattia-  

tár foláűlításdt és a megJelené zenészati szaklapok adJ4* .  

tését is. As elepszabály-gyajteményban mArden fontos turd-  

nivalét magfogalmaztak;  

afus A  tanok  általdne4 jegaia  

	

a/ and= a3:ap2td; árt4lé ée mfikö 	agnak j psa van  
a L°bzgyű3éQeken OS egyletet órdEk3.ő javallatokat, ve a  ez  
wagon lévő indítvány  felett azavezni .s  

b/ Joga van minden az egylet által rendezett előadd- ► 

sokoa - kivéve a  ténav3.g; ~e,lmi d .3 3étékony-c614 előadásokat  

beiktataol Jegyének előmutatása mellett díjmentesen megje-  

1az~.y eza ►n jogot a tagok családjuk egY taggra latQrJesz-  
tetik.  

	

paragralus: A dalárdai r€ők d8 	ok kötelezett- 
ségei  

at köteleztetnek a muldid6 tagok  a tanéráIsb€ni 3,y'ak  
hQtenkint legalább háromszor fognak tartatná:- !` megi eleim3.:  

b/ matriden eknélktill almaraddsőrt,s vagy a tanfrakQn  
hanyag és rendetlen t4egjelsnéSért 4' E:l~`3ő3zben ~.'lnökiloga ' 

imnétlée csatében pQttig  mint o2a►vát nem tasté d erkölcsi  
lekötalozettagónek meg nom Sel©1ő .t  Jegyzőkönyvileg a vá4--  

lQpztmAny élte.l. megintetik. . 
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0/ A rely tag tUbbszUr a tanőrdkről indokolds na,* 
iUl elmarad,  az  több6 tagnak. nem tekintbetik, 60 
karigazgató e rdszbeni bejelentés0 alopjda a vdlasztamy 

' Altai a mikUdők sor6b61 ktzdratik# 
di A tanőrdk ós gyakorlatok day' az előaddeok alatts 

mindenki komoly do szerdny magaviseletre felavatik, 
lUaben az clot elnUke fatal előbb megintds, később po-
dia az egyletből leendő kizárdssal fog fenyittetni. 

ei Az egyletből 1ciluii akard tag magdt a vdlaazt. 
mdayndl előbb bejelenteni tartozik. 

tI aUteles tovdbbd a vdlasztmany dltal readezendő 
előaddsokon, da az egyhdzi annepdlyes istendotilztele-
tek 0 gram szertartdsokon poutosan megjeleln2i, az iudo-
kolatlan meg nem lejends a b/ és ei pontotban karalirt 
kUvetkezményeket von nd m00% utdn. 

9• Paragrafuss Zene-iskolatp 

Tanitviinyok- 	elvdt ale. 

a/ Az ének.. ós zene-lakoldban felvdtetnek mindkdt 
nembeli avandéket, akik a 8 dvet felillhaladtdk. 

b/ A azo0aY azuldk gyermakeis igazolva a szesdnyst5- 
get, dij nakal vdtetnek 

A daldrda mind= tagjainak 010 Wermoko osint 6n diJ 
nfilkal oktatdaban rdszeaal mindaddig,m ezalői mint mdp-

tagok a daldrddban kftremilkUdnek* 
a/ Az intőzetbe felvett avendékek felvdteli levelet 

kapnak es elnUk alidirdudval.ft 
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ASzegedi Dal-  és Zone-1471et szép j8vőban reanly.*  

kedhetett s de a dalárdában dáló -főként naval erode- 

td - visznykodds miatt neaézstgek ttimaato.k• cart  a  DAr-  
telő tagek szdma is mQgfvgyatkozett. L~ nek ellenére and,-  

oodik nyilvános vizsgán 1867 auausztuaában mew  34 nbvdn-  
dék -, 16 iedny, 18 fill szerepelt. A Nvotkező évet  1~* 

dig 50 tanulni vdgyé ifjfxval kezdték wag. A Szegodi  D~~- ► 

(WW1 kivált mdsik daaérda sem maradt tétlea. Neinagyá- . 

va,l, rkinky BdOol az dim  lajraszorvQz6abtt és 3860-baa  
a JzeGed3. pelgári Dalárda néven alakult iljjé• Alapezad-  
a.y1nikban megfogalmazták az owlet célját. '"A férfi ének  

ahreiésa 	lebstő le 'Yobb tori eszt8 oa  s  egYszersmind  

a ► emberi %anguak mint Isten legszebb e.d.omanyén,ak művoi6so  

által a zonam4v4szet irdnti értelmiséget olőmozditani,  
térsadal.mi élveket nyűjtan.i, sly énekek do  dalok; ille-

tőleg monamivek el6adósdban, melynek tartalma és irdnya  

a vallf oossig és erktiics8sság érzelmét nom sérti..."  

Bzt ely. mddon akartdk elérni, bogy 't.. hetenként kétszer-  

«-hdremszor Gyakorlatokat tart az egybdsi 40 viiki zene-  

mdvek t3lvodéieéban, figyelemmel azonban erkU1cs3, nemzeti  

dalainkra, ezen kimerfticetetien kincsére nermotanknek."  

(16)  A daldrda rműkedő de  pártelő ta,okbbl állt. A"6-  
46 tagok irduti e3váar800k kdzatt szerepelt a feddhetetlen  

jellem) a 0 zenei adottság, és a szép, eGéezoégQa óneke:  



melyet ajelölt a karnagy előtt letett telvitell vizsgán  

b3.zonlitQtt• A t6ryleges felvételről a vilasztmény3 Od-  

lésen szf:tftbst=ggel döntöttek. Akarnagy .feladata volt az  

énekgyakorlatok vezetése, a szólóénekesek kivilasztdsa és  

betanitésa•  

Az egyet levelet kapott 16690 jdliu0 18-én Budapest-

r61, 	Kornél 'egyesUleti tá.tkértól és Madarassy Pé1  

egye sUléti elnöktől, a testvéregylet vezetőjétől, amelyből  

képet kaphatunk az .e,gliesUl.et munkájár6ls feladatairól  ~- 

e szerint "nevi köldték mg a névsert, nem fizették be a  

tegdijat is kevés uaPártQ16 részvényest szereztck% holott  

az sla,pszabélyzat arra is kötelezett, hogy az égyes`tilet  

központi _pénztára javira évenként legalább egY dalestet  

vagy zeneelőadást szervezzenek, és annak legjobb sikerrel  

megfeleljenek• Jelentősen megerősödött szervezettségében er-  

szágszerta a delárásmozgaltam. Bizenyltja a következő körle4  

vél is.   

° +TA jövő évi Országos Dsalár - tinnepély irdekében teendő  

intézkedések megkezdése immir a kUszöbSn v8n• Az igazgatói  

választménr mindent 01 tog követni, bogy erészbén az egYe-  

sUlet tellipéaónek sikerét b.iztos3tse, de épp azért Maza-  

f3di bizalommal kéri 4s el is vá.rja so egyesület minden teg-  

:egybetét6l¢ bogy támogati®át nem vonja meg tá1e•4  (17) Saj-

nos  az  Országos DeldrUnnepólyen so ónekkar Hénky 	lel- 



tee  6s szeretett karma 	miatt" nem szerepelhe- 

tett. 4 da3.drda heagat16 helyzetón Smögedl E$őth) :Ma-

re  sem tudptt segiteri.  

A  deldrda r.eluiz ével a .aenede fejlddis6t is visnza-  

vetett6k, ennek tudhatd be, bogy  lsmit fellendUlt a ma*  

gintanitás, sőt  két enged€3.ly:1 m ükc3dcá magdn-zenoxskc#1á- 
.. 

,ra van tudomda~s. Az  egy  I~uml Zoáfidd, aki a bdosi  

Zenedben  szerzett kdpeslt.dst * a 06sik 0Zapik Jdnos60  
melyben  zangare-, heged.5.-, 6s mag6ninek teat&  is  fo3.yt., 

Tangtott a6g Lóin" Jdnae, az B :t~pa b3rd orgonamdvisz is .  

.~~ 3zegedi Dal-  6s Zone-2 lot  1870.. o~,-tőbor 16-41  

tartotta timzttij it6 k+dzgyal6s6t. Welaar Jdnos ant.*  beszd-  

molt az egylet imősádde6ről, 6s  bejelentette,  60V  az  ine*  

t6mst hdrom. dvre 43b61 megalakult* A z egyletnek 3174 pdr-  

told  tag<jQ 6s 80 tan3tvinya volt.- ,Ai  3ntizet mot=  nem  

gyarapodott it de adtá.es6ga oeökkent • Az  elnök kiemelte az  

dv végi hangversenykedvező foga.dtatisdt 6s bejelentette,  

hogy a folyd 6v  május  elej 6t6.~~. . a zenadinek Szögedi CRdth3  

Madre tantra aki azt k6rte: bogy=  általa szorvező-  

dS da].irda az egylet helyl:eigeit dij basznabassa,  

+~ vdllalkozott a "pirtói6, tagoknak a hol beli Wilwek kö-

riből veld  grajt6e6re", (18)  

Vanden  nehizeóg ellen6re sz6p eikerrel te,rtottik meg  

6v vial  vizegdjakat az iatizet növend6kei, akik Rőth Endre  



vezet6s6vel azinvone.las mag6nőnekeai teijes3tmknyt nyelj- 
tot tak. Az arm  le,g6raemeaebb 	6s 	k6t estint  fo-, 
x3zt.. jutalomban rbozestilt• A Zeuedel Jegyzőkí3nyvber3 ► az a- 

16,bbi a3vsshat6 t".IlZ 6v  vizsganapjdul 	h6 23-a 441.» 
utifuz 4 órdjs latfizetikt, a  kbztina6gr.aez int6zett meg131v4$ 
40 program.  k6szit6a6ve1 , 6s annak a Szegedi atrad6ban le- .  
wa  k3z16e6va1 az- Qlak 6a Jdmbqry Jakab mdgbizatik." (19) 
azt . az  eaezn6xyt a kewetkez8 	adta 11101: 
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its olőbb emlitott e2tp nikorek e1lc3n6ro 	r6oze-  

oL11,t_e)k a tandrok megfo1.e.1á anyagi Q1.iomar6sben: Zrea  
. 	 .; 	.  

tantliokodik az 1870. januftr . 304in a ZonoA.Bay1et alaUkagd-  
T14Z 3nt6~Qtt go~~©t~v~íY~~~~~ ~ ~ e~~~t3~ .I~~~~E~~t ' ~.~-    -..  	... 	,  	, 	.   

zotőptik anon, onus% e.7.1enOre, how a milt évi jUvedel-  

,~y~  

ITYa~£~e~a éJ@V~~~ií~`it~, a iőta dolog nom mil~ìt,iY'tott1i" (20)  
1871: febriar 25-dia podia ' fizetóOilk . javitdadt k4r-  

'Wk. Laval fizetdoilk 	omakedett, malt az i~atci  
1872dboa inditványozta ~a tandij fQ1emol6oát 1 torinttal,  
tebdt 3 fcrintra :  a nom .pArt416 tagok Ewe 	éin(530 . (a)  

Uzt tan6vot 	sicip haugq@.rzonnyfll  



• 

• 



1873-ben s, tagok sztroa 174M ►ará1. 201-6ro szivv.rQdett:  
Czapik JInvs inditványoztat  bogy Ov6ben£ tandri 416  
iásokat payázat litján tUltstik be, melyet egyhangil7.ag , 

elfogadott  .a választmátay3. g9ilős•" (22) prvpóat,7,tm 4ZO-  
udezoti szakle,pak beezerzását law Mivel továbbra 	son,. 

 

dot  jelentett, bogy  az intdzati tandrak fizetásC elmaradt  
~t . ardrakához kápest P : a tanárok k~rták az elniksá~,et s 

hogy havonként legalább 2 i'vrinttal javitoik fizetástiket.  

(23)  

olta  
t  p 	1069-t61 1071"4 	ő  

zabá lmre váltotta tel -  074wb a az  
Intázetnák 30 nt,  fláke volt; hogedún  baton, zongorán 22-ea,  
énekelni ketten tanultak.  

Az 1875.  december 3-i 6~ 
	 a'ren-  

bQry Jakab v3,sszalépdQdrda, igy be3yette 	 ge  tav~.~.b- 
bi t€nitására Brdályi 	%Sr  szől.ittatsit ~ ~3»r ~ (24)  

1875-ben  a város mindenestia itvette ec34t, de  

az djjászervezést egye]:6 .re t iwób=  tartattas Ozab6 /we  

zenede-egyeelleti elaOk terieaztette ado hog,y "az inté-  

zvt .  masánje3.le001 lemond, 651 mind=  tekintetbon vámosi  

iskola kiván lend." (25)  . . .. 

Q f4vár©Sl zenei ezakkOziány aZenászeti 'kapok két  
szám‘ban is meghirdette a taaca a szegedi zenede lgazga.  
tői ea.3:ástit évi 800 forint javadalmaz€.►4sal• ley" akart a  
váras pontot twill a  zenatanitás változatos  b~~avt~a- 
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kat mutató, majd 200 éves mdltjdra. A tonics a HanGásza-

ti Pártoló 14yosalotek és a város alkolomazerd anyaai 

támoaatásával mAktid6 zenetanítdst intézményesm saját 

Zelésében azervezte, mee t  és a városi zenedé+ eoy bérház-

ban belyezte el. (26) 

A pályázatot Unaer Antol oklev es elemi és sonata",  

nárnyerte Dag. Az djjászervezett zoned° fenntartására a 

város évi 4000 f orintot szavazott mea. 

."4 Szoeodi Városi Zoned° Szabályzata: kelt 1876 jam. 

nuár 20-án. Novo OzeGodi Városi Zenede. Oélja: a eiC-11.*iat 
és a zenemdvészetet hatinUsen nemzeti irányban fejleszeop 

talaio Taarolt 4s tantdrallakt a zenedei tanszak 6 évro ter- 

Jed, 0 az intézetben ének, zonaora, von6-206 hanGszerek 

és zoneelmélot tanítása tUrténik. A tonároktól toakívánta 

tik, bogy hanaszereiket teMO jártassámal kezeljék és ma 

ayar nyelven olGadási képessftel birjanak. 4ar.eay tank 

hetenhént 12 6át kiiteles adni. Az intézet jOvodelmét a ' 

város által felajánlott 40oo forint ésa nOvendékok beíra ,- 

és tandíjai képezik. A beiratási díj fejében évenként 

a helybelt tanulék 2 tortot, a vidékiek 4 foriutot fizes-

senek. A tandíjat a helybeli tanuIdkra nézve évi 30 fit. 

ban, a vidékiekre nézve 40 forintban dllapitottat mea, és 

•havanként el6leaben lelletott fizetni." (27) 
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Az 	z)eneddben kived hay illette nog az dneive . 

taratdet tUmanie az iatdzot .to3adaa volt . atelaoolott  
®medal zenekart Otani do, undo tagdket . e34aangt0 Tebdt 
€~ zendezkdpzds ctei3.ett ,a templani zone elld.tdo€a pia*  

dotal: lat., A niivenddkek Idteudtia ekkerra .60 Z50, A. zon.̀ -  
rie a -  licareit a vdlaoztQtt. igazgat61 tondee intdzto l  emel7.  

.    ~ ~t
.  a ~~;~~.d~e~~ . A e~e,d~,y .ac~re~ 

 vo~d~~ ~o~zd~o 
 

kek to;~bra is logy= teamilhattakt  ba a Gzdtaakra k3jeltat  
Uangezort vdlQeztvttdk: za tudt& biztQsitant ecyblidi  
zone elladetit , A nday taudr :azetdee 67,P1, . 500* ►500 fords-tat  
volt.  A  . 3 dnitte wiert tartott .eredmdnyee vizosd.ju'en dueta-, : 

zonGorar- :do he ;edesztimokkal, attgrOrkildtettdk a . szdp ozdnn?°t  
$3allgatdedgat,0  

A zonede vezetdoe 1877-79 iaistitt Lizabaaea J ~~o. elak,  
Unsex,  Auto.  igazzatd . .de Lancer flitter 14gazaat6helzettee  . 

kezdben . volt. A . tovdbbi . fejldddatiek ,  az 1879-es ~.~viz  

tett véset• Ozercnoedre .a . wires . a Itataaztrdta ellwdre sera  

maradt Wlen, do a =lade 1880. ozepteataerábea Lati ;~~r V3~- 
tor Izazgatdea alatt 	megneitotta kapuit, A . pre3raciot  
az 1880-81-e4 dvkTdayvbov. elvaobatjukt "A. zonede vtireotmk-  

nak  e kizdrdlegeeaa a ofizendt ezakezerdaa de wilvdnaoaa  

gyakarld 	intdzQtö ezintdu 1.17 ezemor4 . =rob= rd-  
ozesillt , lag azeged vdr4o kOztarvfthatdodga moagyazdd.va  

a vdroei zoaeiekela » mint a közolvelUda eGyik ba ►tbatdo  
tdaTezá jdueű azUkedgeeodgdrdl - az 18790 dQ©ember 29-1 Wiz- 
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gyűlésen batdroaatilag kimoac3ta, bogy agy zenede f 43d1-  

i.itdsáa oly foram, hogy ez era egyhdz . ezen ozoígdlatdval  

semminemd kapcsolatban ne Alljoa, a rendesebb v.lazoayatnas  

o3dtórbe lópóaéval mat mdr elodázhatatlan. Az 4.3 =ode  

rizorv+ezQtőttek 1ciaolgozdsdra a vdroo ..;O2abadon Jdnos  to  

sadosnokot ép Polczner Jpnó, Balogh Janos, drr, Rossodbaxa  

lzad, Reitser Adolf, 7.,6vay Per~3G :  dr. ~;y~ Jdnos ; 
 

Math Lipót, 3z3uha Agoston óe Weiner niksa bizott -:t~dC1  

tagotat kőrte fell valamint kérte, hogy ió;pjonok ár:a.utke-  
zéabo Czapik Jtl ►oo, Lrdályi lon& 6e looger Viktor zorieta-  

ndrekkat:;n (28)  

Az.  1080a óv:3. augusztus 13,.dn tartott 016sou e, zeno- 

bizotts,°~ óo a tautiri kar a kOvoti:zSkbas dl1apodott zegt  

vdrosi bizottodg dltal mo, ;ezavazatt ' boiratS- . 

si és tandíjak egy IYlaghffitdrü?ott ü®saegig a trodrbotat  

loose me ;o A teultda€rt kivétel ~1~ .  3 forint/b6 jdr,  óo 
ezt ociyQnló arányban osszdk e3. magak Watt. Aki cook éne-

kelni akar tanulni, azt az illető tendrok havi 1 forintdrt  

tartoznak tanxtau.i." (29)  

A vdrQpat vezetős viszont vdllalta, hogy  ó adja a  

zenodo helyiségeit és-az Owns ozerelvényekQt. Azok kar-  

bantartáadrb1, valamint m idtóorvl, vildgitósrvl, og1 ►  

szolga PizQtésbróa do az igazgatói teendőkkel megbízott  

tandr t:iazteá.etdájdrói is gondoskodik.,-A szolga havi 10  

forintot, az igazgató évi 200 forintot kapott tiszteletdíj..  



u6nt il Az  isazaata tieztelotdij a  pduwQzdko niatt ter-  
m6ozetben,r  azaz 3akds farmdidbau valaalt 'sego A  ezoras.  
ddo b@tartdsdualt biztoeitdodrao~~ dvro ezőlő ka-tolező  
mdla►tkazat.ot iartek a  taudtotGttsl: 111 0 iratUozott boo  
obb61 12-ea raogdauot tanszakra* :Piz a  nosrarduld  

ladde..:eainte landau  vdrattvzat 	 tondr  

Irstt et t  
armor  Jituoe z~ 

a()  la e 6e  
vi 	 z  

indult az dtj  

dn  

duos  zeugsraz  
ardexyl 

 

a  zonzpv%%  
t 	ott •  

tti toavetbau zsue.dei n 	dtat ozdma  
tole 	an 	Illekba tovedUtt 000130,  

9/10 dart le 
	 a hole, i. 

Jet~ Ism ass  6:e luzauuo 	koala  volt ,  
ezo .r~ nom birdit io tourdtat no hottel:, mart  

beiyisbsé3bou ős 	ors:á,a . 	volt  
t is  tvtal:Itotbe 	z 	ezQtben az idaltboa  ~ 

audrolc g dm  tatones= gazaporpdatt a  vdros-  
ou midi m6s... um  tapasztalt drdeladdot dozlolhottialt;  ~ 

tsfllzmilvol6d6e ezempoutjdbblolauedltorostaddeok jUttol: ldtms  
eat bansozorlaezitők*  swit6s, drdsitft telopodtoit  

da ez gazdasdei batér miudeuldppon tQj led6 ős ezorvo»  

Zott z0110oktatdaczalc,-►ndvolhonek vrleildr6ja de oabort  kis- . 

ogdAzitőj'e. . 

Az  1.8131r-132-roo tauávbou 2 Icivid16 pedost5stae tia=fer6$6-  
lidnzlehlkedhqtett zoneisko3.at Dauáramzlcz VUtor  



godem4v6oa 60 Moór Llauá zon,Gei 	V6Cz ozomd174bou. ijsz-  
azoom  91 növendők irattozott be, do magdn6ne<k tanoza.m.  

re. *oak 1 f6.. arr61 icy  ozdmai be yAnaor Viktor  I.`' "3at6  
~ dviedayvban: "Jajn000n koll mog °~,6kozni azaa tdnyrel,  

Logy lafoiyt tanávbou mind €a cazdn.# mind kar6aok 06-  
vo/őo3 p -~aeitt. flindtőt bajon,  ooaitvk3 adr elhatdrozott  

'WAY,  hoav macdudno4 trdat a  UtizOna63 kbrdbea he1161o6  
fOlkoá.taak a ► drdoklőd$ot , +üalamtat azt, 'logy a  tautoo-  
Mat agy ma;dn6nek tandrral hlogőozii102. 0  (30)  

2z (*ben  illano-pol.tők Lioz$ 704 3Alot6onapj a ,  

tiozto/gő banvoroomoa Mouner Jdnoa 6o 0o6r 0=6 zougo...  

ramtWozokoa tival Js .€sodcn. thpzatt Zo6t6r Sarata to  

tam, 	&Ott nelGy lomort Ll,out-dal oldaddoEval. 1163 ez  

6v djdowdeoi tOz6 tartozik, hogy tandri kar mocirta do  
kiadta ea  oz ~G'sod Urea  Zonodo TaakOnyv<3i"-t. (31) aban  

, 	. 

ozt'ropL-°l z4%uGor ? otola 6  zendC?lalet de  6;?a  OlC;3a  dacket.  
tatdooal foGlalitoz5 tankaayv.  

Az 1802/03-aa 6vb= air  27 1dny do 9 fi4 iratkozott  

bo m~6.~QL =okra, do m63 m.naig Langar 91rr6nyitdodval  

folyt kdgz6ddk• i3zt a  tanAlvot az iokola j olomtao vdroz3  
tdáügatdooal do  :izogf3di Wireisi Zt3node air=  witotta snos  

a  .LUve-3tkoz6 azab6lyzatta3:, amoiyot atagaaztue 2-du foga,1-  
=tat nog; 	zonodoi tanozak 4 6vre  torjod, 0 4z lu.té..  

zotpon 6mck, zo.aBora, orgona, v©nh• 6e tivctlCA,  kaaICozoreIS, . 
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zoneelmolet di zoYlP.tartdnelom tanitdo& tbrtdni$... (31)  

A2r igazgat4t$1 of3zeriáJt a  ozahdlyzat QI'm so 	tat  
kivánt,. hogy minden hangszer aktatdoat %ellven  

heo °, logaldbb is  egy  bangezerm ten/thasoon. Tovaboh.  
hd a zo~o~erz~~t~b~ ~o ~e~ae~~rezo~+~~~ic~ ~.e~~  

..,., 	
..      

Az i~~3t€~ ~~te~e~ az e~ ~~e~~~at ~et~3l.i~e+  
.. 	 .. 	 ..,     

(32) Yizet4so 1000 foránt, a :vendee  ..tendrakd pe~  vv~. 
600n600 forint volta A to:m.14k  tendijai vtiltozatlmolt moo.  
rad.  tak. 	változott az t  0.. hogy 	, Itardnok  
dij tana. kardnek 

 

 mint  dlteldnos t aatárgy mind=  t~ 

lra 

 

 nőzve kOtollez6vé 	tag 	8rcr.endeteo  ~► . 

vat.  omelyzt61 	az 1otolaozdtt e7i.nUke drteeltQtte a  
zenoddt 1882. oktdber 	bogy a  
djo 	~~t polgári ~e oa~.e~.  3 	0~01~ d~~ c~~~  

. 	 .. 	 .    	... 	 ,.. 

4-0o. 3:6-os da 17-es szdmd sz. 	 tantermekot a Vdrosi zanede r40216-  

re  az ioLolaezdit jdvdhagydoa remdnydben ideiglenesen  
ndlotra dt$ngedtC í " (33)  

003-ban . Langer Viktor iJaogVdlt a oneddt61. ezdrt a  

vdroe l - =3 . aov+éritbOr 1-t41 1884. +dprille $0.ig ido 1gleno- .  
MUller Ott4 ezlnhdzl karmootert 1bi.; ~ta meg az i =~gatdi  

too#`dft ellátdodVal. Mivel az . i3ddigt Zonedo ozdknok  
Sat. a, vitr4° Vdr 4e a  Bdstya,  utca  =Ma l6v6 Bun=  

Alaj4r3»fóle hdz 7Ci. omelet6t iaiztositotta; azdmukra.  
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188 ;,16  

A tazies ptilydx.at taste= Saogedi.;(Rah) Endrét .- .. 

a mocyar vidéki zenalet egyik lQWelontősobb ea 06 ,-  

gét 'rt*  villaáztotta Cij igazgat6u3.. 1847. , novembaT , 	szita  

levett fijozegeden. Sz6nyi (VborF) adnosná1 	L~.~.r . ~~v~• 
. 

~.' t~t a7 'itllekvBlr41odban. 'Zuiapesten a lIomzeti Zelied.én,  

.. ahol ~acgedút és .z~ooz~ze ;t tanult -. a jos` te-  .. 

hu3ttlot ia létogatta. 1866-01,  Budapesti nemzet ~~.  ~~,~~► . 

bifiz Qper "~enokarinak tagja, mignam 18704-ben 'visszatért  

Jzegádso. 1€371-t61 éneket tanitatt a fégimnéziumban. 1072-  

benbegszerVezte °a wzeges1i Dalardét és ennek 1$79-54s molt  

harm4stero.' 1873-ban, lett a 'tanit-ák6pz6 taridTva* Ugyaneaa  

G' iv°o1.t 'az énektanára a, pQlgé..i 3sk41 ~̀ltnak. 1875-79-1:c zene-

dei ' tmn& is« a okUzben a megalakult : zenekedvalft ez7esiimi,  

letében kottatéroa., ,,, 1898-tél a Uza,edi. . Pelgéri Dalérúa  . 

karragra volt, de 6 vezette: a Vao4ti Udhelyalkalmazottak  

Da7,ogyle. tét is. 1903• jai= 22-én tragikas Wed1aéay ►es  

WzUtt bUtvIt el *  graemei eaávUlba-tetlenlz..a e0eGadi zone-  
Qktatds ` t4rténotében. Az 6 vezetése alatt atabiiizalédtatt  

tulajdonképpen maGináaa.ek tanszak is.  

' Az 1E385/86-oa  y 'tesévben a V'ér .osi Zenede a kUvetlá.oz6  

taaí,rokb6l éllatt : J7,';Gd3 Lndre iga2gaté, elmélet, kar  

(3s magéné10:£.  tandi*, 1)aUb1*QmLky Viktor hegedd$ r.%nnor  
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 . 	 , 	 . . 	 ., 	. . 	 .. 	 .. 	 . 

%%TaoB  *  rd.y Zoltdn, úxonmor Zudre, Vaddoz Jo3Aa Zo::CarEIe•  

tanetr• Az  i;azgatdtandoo olaiiko azabadóo Milos.  1'i dokz.  

moatunokban oz tivtea lohot taldlkozni bangképzéo alrad3.°«► . 

ti 6o gyakorlati tanany4ggal, wand!:  olo6 irdomo bizo.-  

ayit6ka a ktivot%oz6 á "A  %oteslező alive  olw61oti lom6tl6a  

do  a  Arakoofdlo ao1getti61t 	1:0.44-1 torjadri .  aalor-  

latai, valar.tut raagdadnata ,drio1z" 04}  

Az 1805. aa .~.oztizo 22-at. tartott,  ~3.c~~~a caw,  igazgat6 

tavottoz6 6aokkottdkat kérto raegvdtialro * a id  oz1nt6n,  

SzVgodi magAT  zonoi intolligOnoiljMt bl+:rfony4t30.:- , 4taM~t .,  

E~t~:3' $ott?r~ti~~, !  ~061:* Ié1~l,'t'ìa$°t; 

	Jtabat 

Uo1fCc,Glo+*al$uza,  
r ~ta"Ja•  

Az 1886/87-oo 	O dortadga volt, bogy  a.  'Bar  ;or; btlz ' 

ozikOoodgo $ü$yttin a zonedo dj attilo:at kapott p molyot .  €~ 
, . 	 ." 	 .,. 

z~:~eoeondlok i3?c;ri,t liomQt -t-~`~ tio • p100, mol7+otti 	tdr.  

aaobedzdba ► holytztels; 4t. Itt 620100 az 1. sril6,tPdborii  

. 	 . 	 . 	
. 	 . 	 .. 	 . 	 . 	 . 	 . 	 .. 	 . 	 ~ , 	 h 	 . 	 . 

teirc~aag• A  v~oot oz ~`olrao~ltc~tto~, ~ od~ 1000 for1ut ..  

6vi lakbér .  kiaditodt614 Jdniuo 27-611 tarttgttetk tIOG a MO-  
;  

~kd1o1~Cost3k v~,~:i3g~~tt a A  i;~orban rilondel0003an3 nava9ra  

dai  s %la  a tavasz, BoOthoveia: 	ékoz6o  9 ~x̀.oanl'3d . 
 

6o Drkol mivek hangzottak  ol. 	 . 	 . 	 • . . 

, .. 

Az 188T/80-aa tadvbon F127 ZQ1tdu tdvo26ea raiatt o . 

zotagoro: tan' 

	

a~ozakra Pőkövi Woo karillt, 	otaollott igon  

koraoly zor.~,ogoda(36.0.1 6o -tiirtduoti ionlecottol rondolko-  

 a oz0rdjb6l t  

Lioztedaloko loauot 	Viotow  



zett. mint a  azegedi 	belounkat€rsa  í~áské~~ 

age is  oisiszolt  o., Kodayt m.egelciZVe szlzAte ügyanazáw .  . 
. 	 .... 	 , 	 . 

kat. a gondolatokat irja 1.e a "Ilol• kezd$dják zenetai- = ,.  

aitásit co $o3gozatábex].. rilsglepS pedagtágial aszttinael  . . . 

és j áv6`be .láté.ssa1 éliapitj a me & bogy  "az évAe3ékbaxi  
„  

az é~ekkel bsszekt3tritt jdték felei mog legjobban  a 
Cffermeki kedéiy~ek, és a népiskoiék•i~ a népdalt kell 

bevozetni, mert 	természetadta virágok gyányár- 
.. . 	 ,, 	 .. 	 . 

kbdtetik . Qa nemeeitik 	sz4vekot:  n.  A oikkirá , panasz.i  
kedlk, bogy  egy  "népdalgyffitemize' llsazeiliktése, még san-  
k:twk soro jutott, amen".  : '4zem.betűnv 0  liQgyr s2alpn'oe  

idegen 02elleral zeat menvire károsnak meg  

s aéiad €30-as éveiben: "Mind=  ZenE:tanttdesta tC3ga- .  

koz6 embernek .adnám azt tandE3s4t s> iA3.ztafl4anak á211.11a41  

anoAt  y  UM'  ayerm4kellymek énekeljenek Os zenélJ enoki ' 
`I ' Ir6-  

leményo szerint az  ép és egészséges keday megszerzésének  

ideje . e. gyormekkors "A pedagégia 	mew  teljes= elismer-;  
to az Ozekkei lisszotsdtbtt jiltékxaak day` uevelési,. mint  . 

zenei jelent6ségét, Prőbel waves német pedagéZttei gel-
lépése éta aemossk a ;kisdedévák, gyermekkertek aaltattis  

slog  helyiségeiket az  énekkel #isazekátött jétékaak,  d~  

kezd bevonulni a aépiskolékba is. Az igazi gyermeki  k~ 

(idly  p unt& a népdalokban van  letbve." (35)   
18. 89;-ben az  énektanszak kQttatéra 25 darab  operaszti-  

voggel 4s 44 dust  énekkönyvvel gyarevpclott• 	Az 1090/91--  



-es tarév djdvnsága, hogy begnyiltc a zenetUrténet t an.  

szak Vkavy Lajos vezetásővEl. Aki igen szélesre 

totta ollóját, mert  a, zene ti3rtónelmdt a zene eredeté. 

tcál az di romantikus német ie}coZdig bozár6lag adta e18. 

A =ei mdveltség kis.i.akYtásának egYik pr6 akUve 

kardrlek• Ezt tatterte fel a.zvgodi: salt  igy fogalmaZott 

meg a tatldri karnak: t►A.,  legfontosabb azonban, hogy dae*- 

kehri, mindenki tana4n 9 mert mindenhangszernek az a, fe-

ladata, bogy  ez daekhangot megkUzelit4E.t` (36) 

Magandra.ekesei zeneileg igera. 6rtáises Waggal viZa- 

g$ztalc, Weorukban szerepe3.ts. Mendelsedhni tavaszi dal,  

Utra.kélés, aohuma.nnf Oly szép vagy, Lauszv:l ac °  D Beetho-

ven:  Unyarg6s, Mignon,  Jmlékezé;3! Chopin; Ha fén7e0: nap 

lehetaki G/dszdals liengye1  hon s3mú dale,  111atvQ Verdi:  

Trav3átgdb6l énekeltek dridkat. 

A tananyagban ia6viatlés tspasztalható. Az  e36U€szít6 - 

évre tették az álta3inos elaraéleti gyasarlaatoket: kép-

zést és a hangnak kis k4rben való bővit6sét* Ehhez 

edges  tankbayvill 2seaskavszky s Egri dalnoka, valamint 

Abt Énekiskolája, 6s Starks  Soltegiio-albuma szolgált• 

18904 szeptember- }-án tartott tanári értekezlet le-  

szQ$ezto, hogy "a/  =Laden hónapban rendszeres taactiri ér-  

tékezletet tartassanak, b/ a tanterv olyan mereven do 

szilt©rian mikint az rads iskolákban tvrtónik, ° nem vihető 



34 -  

itt korodzta, &ort a zeaotouztao dppen ab?aoua`  

zik a tibia taultdat61,,. 	ott .taind3a aiko3.razkodni  
1,llot6' tIl vend6k ozydza. tulei.jdoxisetsdh.az  _ Ira -~t or-  

iiCiTay rti iVuddii: .#  aravrL az adottak." (37) . 

Wirt lativ:eud6izok sr4rae ,  152. A deoerabor 10.6n tor-  
tC}tt 611telsE'zlotvn ellatkOttetic,  hrrZsr "miG latgzetcsncz  

hos0223:640. az aria f616vot biztsxtri.tv6nyosztditaa.t-virjat•  
I01 ' alehb$l di~drotot kapott; Ozibinkica Zorka x .  Va.,ou 

 

Jtxl:Lama, V6012sel Ad61 	 6e Proudor Vronoio-- . 

14a• (30  
A mag6zAncktonitkia 6tes 14zon,yztaa Prouder 'Dr= ~ 

exwkm. SZo1v6telo a,  fJoneakoWd6áietraa 	aZklp 	voraeswol  
l,3Liéadzott a  



A VÁROSI ZENEDE NÖVENDÉKEI 
1891. év (iugissL-'u.; hó 11-én, kedden 

A TISZA -SZÁLLÓ DÍSZ i RRMtRErd 
FREUDER FRANCZISKA 

Ö 7,'" VT' 	LS= 

 

Á. SL 	...9.77A. M. A. 

(ki a további kiképésre a in. kir. seneakaaiában :r,ivátetett) 

HANGVERSENYT 
rendeznek. 

MÜSORÖZAT : 
1. Gr. ZICHY : , Szerenád.. Énekli a Szegedi Dalárda. 
2. `Z%KACS : «Domboldalon.. Énekli Freudir Francziska k. a. 
3. BEETHOVEN : . Sonata. Zongorán és hegediin előadják : Vúnky 

Margit k. a. és Szögeli Endre ur. 
4. MENDELSSOHN : .Kettős.. )nekli a női kar. 
5. CERNY : « Hangverseny.. Négy zongorára 8 kézre. Előadják : 

Frankenstein Gizeila, Fretuier Franeziska, Seibinkics Zorka 
és Vánky Margit. 

6. a)  Gr. ZICHY : "Hazafelé..  
b) SCHUMANN : «Szépségért szeretsz. irnekli Freuder Fran-

cziska. 	 . 

7. SZÜGEDI : « A zádori harang.' (PGsa költeménye) kettős. Eneklik : 
Freudcr Francziska és Sailbe ,.  Juliska. 
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Az  1391/92-eo vvadra 000tt az a. kormdayreu olot *
. 

may  ta$olezővé tctto az daoktaa:b.̀tást a apt oi.  
eslyi ~~~~~~~~~  r,,a_is 0, kzMéi :akQ~~; 

térr;ykéAt Izezeitéi:.  
Az  év ozómarti eaeményo Sabadoo 'MaQa bolyot•t;oa  

bolyo  
'le

,  1591* zvvemberébea .165  

4któbor 27w*da*  akiziot 043Y  
dm  
tea  

uSveadékat taaitatteR as  
intéz4tbeaa A tardiv aoaménveibez tart©zik, amit 1092.  

p~` 31-da jQleatott be az  ola1:, hokor ira  Vár©Ql 2ö33doGi  

zonedoZ tautootU7.©tet aPo2:v~tté a  nymgdIj ,.telbt;be (39)  
z az in.tézkeddara~ 5rt~sb~ xW 

 
volta e  

: . 

z t 	 ~  ,  e3-  

z:.ozteaoiáját• A zenede oat ielooeréltók, a  a 1- árooi  

caedo b.elyatt Q Vároa}. ZenolatcQla oimet haoználja QzQa-  

(40) Az 1335/96-oo tan& Qlái,rarYzOtt  tanonra.f0 1,  is  

gOveI:Gdott a att.  Y°Isrraoh Arawiaat  I.  latotévol, Uar'•-  
tr,ok III, kUtotéaelt aay gável* Ezid6 tájt volt ativendéko  

as  iokoláeak Oeolray Z4rm11, a kéo abbb 44yQzeara tea riots.  

A 90.ea évokbaa a zonClaUqlaá. létszám m..oGbalaúta a le0.at,  

ounek aorolelelÚou ntivakoaott a tanAr:l kar látozma (5o  

vela  etsvt,ttt a tauit6-aaovelői Eunta aziavaxie3.a 3n. Let az  

iatézo ti Saaazveroonyek mnáaaraib6l io kiolvaabatju1:. Az  X.  
toaltúL emmda atáa hozzák a zoae táraadalom-aev016 ozere-  



r3? w  

pét IIegvilig2t$ ird6ok8t. Pőkövi 	os .. €z. lsiV~Cf~^,• 

ben lefektetett tanterv szerint 7  kátávoz zenetörté-  

neti tansznItén, nUagyar 2enottirtfinotra"1 sem feledkezett  

meg. A növendékek között találjuk a már emiitett Oo.skay .  

Kornélon 	Ruszka Jenát és Jároay Dezs6t, az lanort  

egyházzenel szakembereket. 	 . 

Az 1396/97-aa bes~l6banOlvashatjuk:~~~~: "Az  ~tv- 

zet eddig elért erodm~o 

 

 nemosak abbél áll  tc  hDay ővan.  

tónt tekintélyes azámd. alapos kvszül.tságls műkedveld ko-  
r~. tii  } an~  többen vannak, akik az  itt nyert k,il~dpz6a_  ~ 	 ' 	 • 

eel önálléas rrn, ilk4dnok, 63 nsnosak ciamagak, hanem =la+  

jaik temntartőlvd vatak.tr (41) Igya mW.t század végén  
a 'Jzogedi Városi Zenede egyaránt nevelt hxvatáMos 4a od-  
kodvel6 zenészeket*  . 

századvég évkönyvei Ellapjem .  még egy emlitésro  
mélté körülményre kell ` rdvilág3taxi,: Langer Viktor és  

Jageti Bndra, az egymást köVet6 igazgaték v,~yan tanitat-» 

ták a magánéneket 5.s .  Wgis az énektanszak minQeágs as  

s zámazera 	attól kezdve figyelhetjük meg, hvey  

kt41an inektsnárok végzik a hangképzés olyennY3ra  kdn,yes  

munkáját. asanok Be.gedds . Rézsa, majd Ladéa7i Mar iska  

töltötte be e foutos énektanári munkakört. Hegeáas Ré lzsar  
aki 1391-ben kertilt az iskolához. az áta:ektaná.tásixoz nélo»  

3sa:tözhetetlen hangképző gyakorlatok sorába ak" . `.at, szal-  

feggá.ékat és trillákat is felvett. Az 1898. jdn'r.us 21-én . 
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moQtartott vizsaa 9 ur,iveadeze ,  ozerogelt 1g6-azros sz6p, 
aloorz.al, , az 6v v6g1 atosvizsgul, podia ridsodlit 04-4,641:6at 
Lictocagal 2aca3ztbocail1et61)62. 	&Iota 60 hatodit 

sz.11,34.6at aanoburc An 6aelzelte Cavatiutit Vera/ 
i 0. opordjel,b61, 3iagya-aosab: maces toohwIt&i. 63 o-

letadői It6szo(Scat t6telez o1zaecsz6la1tat6lt61. 
4. 1099/1900-ez to.746v elej6n, a to:adios vklofAzitot-

te . etlIáb aa 164,14-1r'Llariskato ogi az16Z vben szor-
oci6Utt az lattőzethez, 6o a folmill6 walla 6rtelabea eat 

Eirőbe44(5 eltelte utcla rizrerte el v6Glosesen az 411/dot. 
alv6szet izeuti 6z.z61z6t 6o cooretetőt aar' 	:mina. 

41,461 borta inazdval. lilassUr sziaaltodaltam, iratto-
zott be, majd latiot61 6vi tamails utdu a pi Gaalaball 

calaat dreiral Wand mutathoz* 	altalexaos gelttinkist telt. 
ye. Itt Uzteilaniaeoz Et6roly .1armester raer4Liellotta 6neUel- 

60 tea:5,0Di= a zenealcadada operacizakio. joientizezett 
iolvételre.1 . operod tanfolyamott Paull ilichard 6r-J Eao-

loozliya6 voltat esterol: vizszaelőadizolon el6rt oz6p 
olisorsis 63 hitettő evedcanye146rt a rially • 	Gporabiaz 

1B95-benlaaLau, ' 6aelwol.:6.at ztvloratu..r szozepokre szorz6d-
tetto. Ve1v4Itva 36,tszolt Llarom 6van, !ter esztill cz CVO-. 

rarada 6s a Vcirszialidz azinpad6n, ahoy. Islivethezi3 
ban, 16Dolt 2o1; afivUs vaddsz, 4i tictk, Jeaosi 6s Ju-

. 31aCity Bajazzok, Zslaiird3, Varasztbeoatilet, t'exaV*4.ato,, 	o. 
lotto, Or:monai hoseatis stb. u76..ri szitzi,44t 	tovabb- 
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képz‘ere basznata fel t 	Grázbaxi az európai bird Win.  
lich Tipka berlini  daekmdv4eznő iskQ3.éjdban idegen  

~ szerepeket tanult. Ez aikalonmal a grazi opearehdzbs3n  
két Otikony cséld előadison is  tellépatt a Traviataban  

a Pigar6 hdzasaigdbe+n. 4gir azipen feplfeld ivelő Pdlya
. 

kezdetén volt . mikor Szegedről pélfl Viktor kulturtaniGa• ►  

not,  a Zeneakadémia ajáxlésd.ra felszaltotta. bogy= it  

Ueni xidros3 Ĝeneis;3k4ldhoz j  V W !j1  5n 	ö4 V ̀~ntirnőaFek  1  

Ladényi Véria otthagyta a fővdroat . 0 itt fiatalos bévűel  
és erős  akarattal  ne~klfogotty hogy  az akkor szervezett md-  

gduáxa .eko.tanezakt3t megkedveltesse. . 

~ Szeged3,. Dalárda 1896 novemberi hangveraanYén mu-  
tatkozott be a ki3zenségnek.. A lapok árá3dClző bang=  irtak  
~ dj zeneiskolai tandrnő kivAld . szép oeengésd iske3ldzt3tt  

koloratdr hangar61. Zongorakiaéről Diena1 Oszkdr, mea  

Gyula de Zucker Simon. voltak. A Vdroai Jzinház 1899*ben  
taddryi Mdridval a főszerepben mutatta be a Szegedi  Napi  

fiatalon elhunyt zenekr3.tlkuoinak . Egyedi Gyxlinak Leven-  

te oimei drAmal dalművét.. (42) 	
,  

Ahogy megkezdte mdkUdéeét, kibővitette a tananya•  

got  Marohesl, Brambi].ia s  L%ttgetlr Con.00ne és Abt énekissl-  

koldk gakorlatalval. (43) A z 1901. jdnius 29-1 vizs9gAn  

a kOvetkező mdveket adtds elő  ndvendé%ei si  
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FICISoKoZZATo 
1. MAJOR: „Millenniumi jelenet" Zongorán négy kézre előadják: Zsiross Erzsik'. 

és Kertész diariska. (Tanár : íJzv. Thalherrné Vadász Jolán) 
2. KUCKEN : „Sveiczi dal." Énekli : Bója Ilonka. (Tanár : Szántóné Ladányi 

Mariska) 
3. JADASSOHN : „Trió"-ból második tétel. Előadják : Majer Mária zongorán, 

Weber Győző hegedűn, Stand Károly gordonkaín. (Tanár: Menner 
János.) 

4. CHOPIN : „Keringő." Zongorán játsza : Matiegka Irén. (Tanár : Schvartz 
Erzsébet.) 

5. MAJOR : „A kis hamis." Énekli : Farkas Mariska. (Tanár : Szántóné Ladányi 
Mariska.) 

6. SZÉKELY : „Rapsodia." Zongorán előadja : Lovieser Berta. (Tanár : Schvartz 
Erzsébet.) 

7. HAYDN : „Vonós négyes" G-dur első tétei. Eléadják : Kézmán Nándor (hegedű 
I.), Weber Győző (hegedű II.), Thomay Béla (mély hegedű), Stan 1 
Gábar (gordonka). (Tanár : Daubratcsrky Viktor.) • 

8. ERKEL : „Nászkar." Hunyadi László dalműből. Előadják : Bója Ilonka, 
Farkas Mariska, Kertész diariska, Kcunrl Margit, Lovieser Berta, 
Miskolezi Emma;  Rosenfeld Olga, Váradi Ilonka, Zsiross Erzsike. 
(Tanár : Szántóné Ladányi Mariska.) 

9. SÍPOS : „Andalgó." Zongorán játsza : Kertész Mariska. (Tanár : Üzv. 
Thalherrné Vadász Jolán.) 

10. SZÖGEDI : „Maros ölén." Énekli : Lovicscr Berta. (Tanár: Szántóné Ladányi 
Mariska) 	 . 

11. AIIBER : „Zárdajelenet." Fekete domino dalműbúi. Éneklik a 8-ik számnál 
megnovezettek. (Tanár : Szántóné Ladányi Mariska.) 

1". ERKEL : „Cavatina." Hunyadi László dalműből. Énekli : Lovieser Berta. 
(Tanár : Szántóné Ladányi Mariska.) 

13. LISZT : „Roham induló." Két zongorán nyolcz kézre előadják : Lovieser 
Berta, Molnár Erzsi, Matiegka Irén,  Haragos  Irén. (Tanár. : 
Schvartz Erzsébet.) 

14. a) HELLER : „Zenekép." 
b) GRIEG : „Ases halála." 
c) VOLKI'IAN: „Presto." Előadják: Borota Braniszkív, Faragó Aladár, 

Faragó Ödön, Fischer Jfarczcl, Jakab Erzsike, Kálmán Nándor, 
Kiss Dávid, Lötc Eszti, Pick Lajos, Reiner Endre, Stand Gábor, 
Stand Miklós, Szilas Etail , Thomay Béla, Tóth Andor, Tóth Péter, 
Weber Győző. (Tanár: Daubrateszky Vílctor.) 

E műsorozat belépti-jegyül szolgál és díjmentesen előre kiváltandó 

Szögedi Endre zeneiskolai igazgatónál. 

ENO€L lAlO7 aiiCDED 



Zeneismereteit a. kolozsvári Y.enekonzervatori inl)an 
szerezte Riizit. ka, Voiles, Kuua tanárok - vezetése mel-
lett s azóta a legliivatottabb ápolója s terjesztője, 
a magyar zenének. Kolozsvúrtt a Nagy Gabor-
fe'lo gnartettel Liszt, Zichy Géza grdf, Becker stb.. 
dicséretűt is kinyerte. Itt megjegyezzük, hogy 1878-
1880-ig a „Nemzeti Szinhaz"-nak, mint tanárjelölt, 
egynttal szerződtetett első hegedűse volt. Székely-
Udvarhelyen élére állott a „Sz.-Udvarhelyi dalárda"-
nak, melylyél diadalt aratott Budapesten (1892) és.a 
fiumei (1894) daliírünnepélyeken. 

Irudalmi művei közül nevezetesek : a „.Dániel 
Album", a „Kossnth Lajos élet- ős jellemrajza", a 
„Dániel-család története" , „Jókai Mórról szóló tanul-
m lny", „Emke Album", az „Udvarheiymegye aíll. 
népnevelési egylet története", „A sz.-udvarhelyi in. 
kir. állami föreáliskola 25 éves története", Az 1848/49. 
szabadségharcz vértanui", „ A komáromi hős" stb. 
Irói eredményeinek elismeréseül a „Kemény Zsig-
mend társaság" rend. tagul ; a „Klapka-egylet" disz-
tagul választá meg. Győrött is, mióta. ott van, meg-
kedvelte a közönség. A főreáliskola zonekarával bá-
mulatos dolgokat produkált; a zene- ás énekegylet 
sietett megnyerni öt ás érdemeinek elismeréseül uieg-
választák tiszt. karnagygylí. Jelenleg az egylet vezetö 
karnagya s legutóbb Komáromban aratott dicsőséget 
az ő vezérlete alatt a györi ének- ó4 zeneegylet. 
Györött nemcsak • mint.  hegedümüvész, hanem mint 
kitünö és szép érces hanga baritonistának bizonyult 
be. Kedvencz esrm'jűt azonban 1ltegvalÚsita, vonós-
négyes társaságot szervezett Steiner Samu, Kirchner 
Elek és Forstmayer •Richa.rd kiváló erők közrelalükü-
désével. A. magasabb igényekkel föllépő klasszikus 
zenét művelik s eddigi szereplésük is a közönség 
lelkes, osztatlan s rokonszenves tetszésóvel találko-
zott. A miivész négyes-társaság, a fővárosiak ritiutú-
jára, minden évben két kamarai hangversenyt rendez, 
melyen a magyar zeneszerzők s idegen klasszikusok 
legkiválóbb alkotásait mutatja be. 

Vajda Emil dr. azonban nemcsak kiváló zone-
müvísz, ' hanem tornász is. Nyolcz izben vezette 
diadalra tauitváimyatit a kerületi s oraz. tornaverse-
nyen. E mellett a sportnak a vivástól kezdve, tnin-
tlull uoanűbclt gyakorlott. A physikailag is kivábían 
ellzet.t férfia győzi is a munkát, ki egy nap alatt 48 
órai munkát képes végezni. Nagy része • volt Györött 
az Imiik- és zeneegylet ás Zenekedvelők egyletének 
egybc•rtivasztaísában is. Az Ének- ős zeneegylet zone-
iskulájábaut a ltegmlüszak magasabb kiképzési osztá-
lyaira hivta meg tanárul. Zeneirói muukássága inkább 
zenekari feldolgozásokra, átivásokra szoritkozik. On-
(116 nlüveiriek száma közel 30. Székely népdahítiratai 
neat faltünést keltettek. A.  „Zenelap"-nak 10 évi 
luüködáse álkannaiból rendes Mninnkat4rsáva It<tt w 
legujabbau dr. Angyal Armándihat együtt a magyar  

aNittt 	10V0 	11414 Vs;; 	 :1 	Iidj.y''i'ű ... • ■ , 	 a:.t . 

szote." E mü ez irányban a magyar zeneirodalomba,  
uttörü. Vajdáról különben ici. A.brányi Kornél, a zent 
irók Isivaló nesztora, a „Magyar zene a 111. százait 
ban" czimü uiiivóbetl is igen elismerüleg nvilatkozil 

Űdvözöljiik dr.  Vajnút 120-ik jótékonv•czéln barit 
versenyének rendezése alkalmából, inert  becsületese 
rászolgált a méltánylósra. Hiszsziik a  meg vagvun 
győződve, hogy  Győrött  még nagyobb teret nyer 
tehetségének érvényesitésére. Vajda Emil dr. termi 
keny elmével ős meleg kedélylyel, lelkesedéssel meg 
áldva, ép oly gazdagnak nttttatkozik a% iiiveneziúhal 
mint nehézséget nem ismerő, játszi könnyüséggel a 
kotó ős dolgozó irónak ős zeneszerzöttek a kivitelbej 
Adja az ég, hogy fiatal munkakedve még soká, hos: 
szasan tartson magyar hazánk javára. 

Vidéki hirek. 
Tisztelettel ké,jülc laptink ba,•a.':lait, előfizeléscik 

kiildjék be, hogy a lap szélküldése aL-adaűyo_-na i. 

legyen.  A I.iadúhinrrMl. 

Lapunk Iciadúlainatala minden Itúb:z,t az elű/ire., 
közönségnek hazai zeneirók ntüueibűl ucílurlctlu 
zenem t-i-mcsllcklellel szolgól clijrnenlesen. 

Arad városi zeneiskola évzaró vizsgai. Janii 
24-26-án fejezik. be Aradon a városi zeuuiskolábaa 
az évzáró vizs áltat. A vizs• tikról bővebben referálum 

aro angverseny.. zegec 1 varost zeneasl:ole, fol 
hé 29-én tartja évzáró diszhaugverseuyét a köv 
keze, műsorral. 1. Haydn : Vonós négyes L tétel 
2. Franz : „Oszszel", dal. Énekli : Abrá iovics 13( 
bála. — 3. Sauer: Etude- Galopp. Zongoraisi két  kéz 
játsza : Virtigh Izabella. — 4. a) Hiindl : „.Jer éd 
szabadság." b) Schumann : „Május-dal." Éneklik : 
magánénok tanszak növendékei. — b. Hubay:• „Sár 
cserebogár." Hegediin játsza : Kalmain Ná•tdor. 
6. a) Ladányi : „Varrta rétnek sok virága.." b) Mev 
Helmond : „Oh mily mély  szenvedély." Enekli : P; 
kovits Ilona. — 7. Gaaíl : „3. Magyar Ikapsodia." Zo 
gorán két kézre  előadja : Szigeti Eruö. — 8. Piasut. 
„Il ciel stellata." Éneklik : Pinkovits Ilona ős  Ab t 
novits Borbála. — 9. Huber : „Magyar ábránd." 
gedün játsza : Abranovits Borbála, zongorán .lasél 
Piukovits Ilona. — 10. Szögedi : „Hajók találkozás; 
i ne.rtott. En-eklik : Pinkovits Ilona, Virá„ h Isabel 
?ollner Rózsika, Abrúnovits Borbála, — 11. Uric 
„Suite." Elüadják a zenekari növendékek. 

az rnegnyitasa. 1 agy unuepe 3 y 
folyt le a gyulai Erkel-szinhúz megnyitása. Kreesán. 
Ignácz jeles társulatival Ilont/adj Lds:lú operai' 
nyitotta meg a hat heti nyári idényt. A sinitáz ' j 
berendezett, mindonképeu örvendetes dolog, begy 
magyar sztnészotnek egy jó nyári pihenőhelye var 
ha rövid idötartamu is,  de  minden bizonynyal lilik; 
bogy a vidéki városok, hol téli itlény nitiesou, a  in  
gyar muzsáualc kényelmes hajlékot emnel,jenek, 

Szabadka' városi zeneiskola évzóoó vizsga 
Sikerült •vizsgát rendeztek Szabadka város zi.uuiske 

t 

I 

.-.szin 



Mara  zyereSdgE 
.
~ Zo'neisk9Zdrat dr. Gad/  i:ndrL ta-  

. 	. 	 . 	. 	 . 	. 	. 	h 	 . 	• 	. 	. 	
. 	. 

adGckaek szcmd2ye, akl e taxx.6vts1 lett  zenoieko3.e,i ta-  
~C~o~+► tAköa6ati, dies jó ilz€udékú tdmege,tdsa  

boSzkdruit a zénei®ola főnytordbsaz. •  

A2 dv v6r4
. 
 dzrizviisgdra. igen  'eittielő be3yen  

~é3.te~ 

 

az énokéset. 	elsóeaAan Bayai Ilonka  
teint .Y;A, ai : 14s6bb aZe.noakad6midt i N 62. v6geut e. A  

~ 
vizoz~ Verdi .~.arcczebáljdbtil Oezkdr drá.diat 6=4:aite s  

Seid.t4er4 a  'Zen.Y  lizott widgi ta4O.Eh sy,na.  

xi:zban id ott taldljuk. ~~tb'l kezdve nem volt ,eseeien a- ,  
i~ S6t6koxsy 	morigalorza , ' melyaek. aiaml4Aban no va.*,  
laii 	rdezt« ~agja volt a szocedi baldrdanak, a?aol  

az czratdriüm elGaddsok =eprdn eztiliatdja, de a k6r40  

waítájdtzan is rdawt vett, A  tanitand6 matrok sordba 2o1 ~ 

vette a Panseroa dnek;tecbnikal gyakorlatokat 1.s. A j dziva  

vizosFáa avoada3icoi mdr kétf6lo feladat megolddadra  

tot tot tandbizony 1+Vdgo al  , 	o+4M1t?Y ryMfiliFln t VMh+1itieL ayawLor-  

' latakat, mig a MAaadik ruerrben elda.ddei +Itarab :okat  .mutat-> 
tat be  a vizsgabszattadgnat•-  

Docernber 224n jcxentcis dologban batdruzott a tau,-  

te`stU.(.eti Htiztudott, liogy a t~a,nonok milvelat gyakrt~,  

kik  fel kiz,1Qnbaz5 helyeken kdzromat4dni, szinQsebbd ta m-  
~. es07-03y rnils9rt :  'ezért k3,rriOxid41, 134;y ►tAmig é; ativonp-  

ú6k a  zeneiskola tanitvdnya, a legnagyobb  kF3rtatatintds-  
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col járjunk el. Csak rerdk3vt#l3 esetekben enged6lyez-  
hetá a n,civondé$ekaek s017.6p6ee., ~ azt  is  oeuk elyen  
esetben, ba a vezető e1.6a40a11ár ár4nyitáaa mellett  t~r•- 
t6nik a azerepl6e." (45) Ugyanis a elkertelen fb-1I606s  
rosaz tőny-t vet a tenul6 ' kar3cterOro; de a te.lára tar. . 

nev6t, szakmai magbá zbatúe6gat 	megkCrdőj e1.ez3.  
A zoneiaisvlaá teauirokon 1;141 a e i;artárQl:  

jQient4R tev6keoys6gQt tejtettek 	akik a Yla6k%  

nottiz3.8nybGn adtak art mtiktQdóa'tikről í ilar`GéAt~~_   • Tdrtiz .  
go:C' 	za de  Czaeker Berta tanit C>tt ez id6tád t  úl~*► 

nekGt .  
A  Wive di 

	
6v jeauári  

fp Eertéez Maria szerepelt azb olU  
egazerezte a zeneakadázoiaái. kőpzetta6$a  
1903. jallus 22-6n lutnyt el azdg,edi Endr Q  b aki  

33 Ow keresztil,l volt Szeged varos ,zene63etének l og.*  
~('ibü vez6re, 19 éven át volt a Zeneiskola lgazgatbja.  . 
18. 72.ben asoztotta a Szegedi Da3.ttrat 1884 mdjualt.~`i1  
padág az int6zet v  iga 	a, z~atű~ volt.  

Legjelentősebb érdeméla  
10 A tan(tri kar fizöt6s6nek rendez6se.-  

2. 1111kb46se alatt karat 	díjkate36kbp a twirl kar.  
Erről tudósit ez z893,r 193. számi 10z01116si jegyző..  
kd111vi 'kivQUat s ffA vdr40i zenede igazgat6ja de az ott  
01100 tantirek tarlk,, hogy a t3sztviaolől 24.1rJedíiinvo  

B6ja foam  
Ez utőbbi  
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tdzmdny katelőkőbe taws:01 okot* A Zenede Dizott- 
de a taudos előterjeoztdse alapjdn *  tUrvdny-

hat6sdal bizottság helyt ad a kdreleranek06* L'z az, 
időázdaltáo a Városi Zenede 4jjdszervezdso, viis 
10026 dv augasztus 6-án  túl nem tárjedhet* zenedei 
szeradlyzet szolgálati idejdt attől  a napta ozcolt3a0  
mikor egy dvi prőbaidel eltaltdvel jelen ,  álldaukbaa 
me erőtettők (Stmt.)" (46) 	 • 

3.tij tanszőkek beali'tdsa magetaduolc tanszdk raci-zera;. 
oitése $:  gordoxika. tuV010, 6 eirabna0m de zenekari osztály* 

Y . A tonai  kar ldtszáradnak ntivelőse tail:4114 1 11E - 
 nEivelteddsdnek ardnyában. Az 1083/84-es tandvben 95 nei- 

vcad61:1  014 1962/03* tandvben 150 nilveadaso volt a 'ono'. 
iskoldnake 

JzOgeda mint zeneszerző io termőkeny volt* Dalais 
dnekkari kompozioidi ma in mgálljdk belyilkot* 

JzUfAdi váratlan halála utda a zenoiskola igazzatdi 
posztját ideiglenesen Limner Jdnon mint az intdzet lee-
régibb tal4ra vette 

Az 19016 augusztus 23-i vdrosi 'Tarvdnyhatősdi 31.4. 
zotts45 iratal ktizt dir. Gaál Iladro kulturtaudosnot 
jolentős javaalatával találkozunk* 



l. "A  zenede az d.1.talagnas mdve3tedget n,y4jtő amatUs  

muzsikus  képzás mellétt tAzze ki feladatául a  

vatalos zen49tztápzést ás a Múvászkápzést oly  

don, bogy  az 3.nt6=447 nOven43ákei a zeneaka,tl.ámlá.n  

folytathassák twúlmányaike,t .  

2. Avárosnak égető szh1s4ge van zenekaraiban vonás  

ás fav6s hangszeresekre. akik a hei,yá, 2enedáben  

nyerhe 4i1ft kőpzdsLlke {s  i  Ezzel aj korBSet tQrr.ás :étyi.ei-  

na °Wes niposztá3.yok s6sz .~:r€3, s az országban m5k5-  

dő.. idegen zenészek Da.Qlyét magyar honosok foglalhat.  

nák  

--tehetetlen helyzet  bogy  ninGs szabályozva a felw►  .  

voend4k szárúa, s abezzájuk rendalt taandroká sem.  

Egy igazgató, 	zangoratendrt 2 begeatangr  ~e 
egy magánánektandr taaát. A  n4vendátsela~ láts2áma  . 

150 kdrill van,  .  lgy  eipr értira 7-8 4'►aaulc5 jUt.  

tday dnmagdbaa lthetetZenná to.sz3 a fent vázolt  

peraapektiva zaegval6sit .4sát." (47) 	 . 

Ojra feltueritlt az intézet szUkoágessógánek grendja.  

A kogyeesendi bérlatiz a zenede fejleastOQ6hez ezti4sséges  

daszeg©t nem  tudta előteremteni, igy ~~á2].smsegalt .kért,  

initok. "a zeneoktatás,  mdvészképzóa állami Ugye«" (48)  
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6t e" imazzattioa 19044, 19,34-irl 

Ozagedi   folytdn a tandos paydzatot 

tctt az igazgata 411dera. A nyolo pet1ydz6 WzEL vd-

roa szorancods Wzzol Mac Pte rt vdlaortotta moa, 

tl 1904. 6vi_gobrudr 260461 wtto dt az iokola igazaa-

tdodt. Vela kezdadUtt az intdzot aranykora l  a mivdozi 

ig4nyoaedg 411aridő omolkodőadvolf amiro rUvideu orozde-

oZorto folfigyat a zenoi Wzvdlemeiny. Idogoa azdrmazd 

ea o11o34ro34ugo16, loltes magyar bazafi volt, Q ort-

vet m6in =Grotto azogodot, a magyar alviddh ozyik ki. 

iva foatoo tulturdlia gőopontjdt. 

Ntor 1070ftbon szalotott a at 0ror-

sadgi aosooggbOn. Alig 11 6voo$aai1oz z admonti 1)=06- 

ook kolostordba horalt, allol a 4 a1s6 gimndziumi osztdlyt 

Vdgezte 01. Tanulmdayait Grdzban folytatta do itt Prayer 

ridroly volt a begeddtandra. 	;ant 1c6ozott Wpaaa 6o 

brdoade, (Slate vdgag =aka% oloGoorban a kntovazono 

teralotdn, Mango-zero kora ifjUstledtől az orgona volt. Az 

orgonaszord szkOi zettol tdtel nyomai majd mincloaladvd... 

be ieliomarhetők. it alkotSnalc a mavdazi 4 azdlami ozor-

Imeztdam6d volt az ogyik erasodge. 	Ytrottodgi utda mint 

novloius az admonti bouodookndl Victoria Borgorndlt a 111. 

re° orgonistdndl tomato aki a' oonoszorzds mostoredgbeli 

rdez6bo io bevozotto. 
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.-Jauer .  Luilnok, . a,  Bsdaposten 3a .  apszerA :k1vd16  

Liszt-.auendéb zOAGeramdvámznek ajáadadval karaIt a  
budapesti ZeAeakaidám#dx=a Itt foiv tat*a tanulmdnyait  
aaas  átoesszeról, =di a  agaet szdrmazdsú professzor-
na,: 	Barte5k ős i~ódtály mestere io volt** 	nom 'oeo--  

daa, ho~  nem ismerhette mec sem a malt azdzadi, som  ,a 
tioata0z5  ~ x~~ zene b~~dt.~  P~vős~. O~.eve:lc~t  

1097-1= szerezte  

A  zenekari Gyakoriat alsajStit4sd cá1jd'oil : 00zt- : 

.  

rdk ás mawar városekban (Troppaus Gyár, Arad ős Noma)  
~~~.~ ~~►:~~:~. "karmestersklet• iassdről kerat a 21zza  

partgra'  Jz4c;edre6 VÁroaunkban sQkirdny4 zeuei ős tdr- 

sa  ~dalm'M tev6keuysá;;et fejtett U16 1910.0t61 l9 .~i -is a  
jze3o4i Daldrda kax aW a, 1923-'01 az  Orszkee 043y~-~ 

 

Delos  QzCivet sag vid.őhl ' tdrekarnama r19.26-t ál 1.1'zee di  

:du;oni4s Tdrsasde tiszteletbeli tQ ;ja0  

Lavc.lvel airdly<-Unia `pőter 22 payadijat wart  •  
Ba invenc:i.4jú* pampds forma,árzőkd 	akinek fejlv-  

dőaőre naGy kiatdssel volt Juhdez Gyula  jUvőba mutatá at=a-,  

o '~:,er kOltőszete6 A versek me3zenós3t6s6bexis a  proz5did  

meaforalásibau atonben őrződik, " Loa  a  zeneszerző  

=uver&  ure,  nyelvtininek, viszoxzt `ollonpontozó teohnik4-  

;la  a MA.= ős fugdk fori:ati'ildedbari loejobbjaink kOú6 0.  
moll, 	teljesen indokolt - á3rabms r6á.a mondett oliemerő  

kritikája. 	 . 



1904-ben Mac, Pdter mC:i.lctt i► aki e1045letet, íioü~  

hangzattant tana`tott 6a a kard.nekot gez©tta, a kvvotko-  

26 twotliok ottdttasa JzommRr Endre- hoged4 *  Otimor 1:41-  

ro1y~,ad zo:ngora, Danbraftzby `etas be ;od4, i .loanor J4-: 

n.o0 zongora. yzánt6n6 Ladánzi taariska - magándnok (hat  

dvo tan/t), Schwartz ,I:rzs6bet do Vadász Jolán zo lle"era.  

U4oegit6 ta724rkdnt t ,anI taVt as 3:lber Jáoce gordc k t 60 
Szvoboda  ere= favolát. 

 

 . 

Az 19044.190548 roformtan®vig a kí3vetkez6 szervczetl,  

foloszt:áe volt drvdnytaen a zeneiskolában: zongora do hogos ,  

da =al=  ogy el6kdszit6, 6 rendes do 2 klmAveldsi ooztar.  

A  magán6nok tanszakon 4 osztály, úgyoz3ntdn a gordonta do  

fuvola orlaiion -:.s$  A zenee1alot tan3~~y1 ideje 2 áv ;o  

ugyanennyi volt  04 Usazhangzattand is.- A kardnak Uvőtsl  

mindonkinek ki3telez6 volts esak az esdszen ~,̀,ta1  

nUvand6:kek montostatok látogatása aá.dlb (49)  

Az 19440,1945-41s te,n6v mew az dj szorvezoti  

zat alapján kezdte mog tzakisdde.ét. A tanterv az Orswác4s  

rilagyar Mr. Zoneakad6nta tantervdhoz igazodott. ovvc2 idom  

pett el6 a Szoged9C  ~enelskola a viddk legkorszerfibb ozol-  

1emi vezetdsd iritdzetdvdr. Az d4 szabályzat nébdny lawgoe  

vonása: Az dvi tandaj 00 kormira emelkedett. 	VagY  e~ 

gdaz tandijmon.tasodget a kivilá o16menete3u s4eany aa,r-  

sú gyerekek d1vezhettek, a  tauu2di. 14tozáal 20 : zd .zal6kiia.  
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A n{3vendókok taaitásia osoportosaa tört6n minden oza%Qn s  
emr-egy osaportnak boti 3 6rttja 'vaá.t: Az ammo  covportok-  
ba 5, illetve felsSbb .dvekben 4 tanixá.6t oaztottok be &tin- . 

kónt • Az igazgat6 b.eti 10 árát te►nitott ¢ &i 2000 korona  
fizot6ebrt do 500 korona lakbósp6tá.dkdrt• A tan&ok heti  
6raszána 12 volt,  fi&etáslik 1200 korona volt  do 320 koro-  
na lakbdrkiegdszitdo. Az io.koiátdl a2 6vvdgi vizo- ~ k 

laidg kdt bansvorsemt vá;rt e1 .a tantioso  
A tautorvben . to&  afolemolt magáado,ek 6vfolyonnaá.  ta- 

`.lálkozituk, 416zy áv'r61 dvá'olyarma,. heti 3 6144vol• Do e-  

m :lkodatt .a ttibbi bangs=  kdpzdsidej e is. Zongora,  beg~ 

dti a  6vfv1yea 6s útála°,  "kiműveldai  Qaztállyal" . 

Az 1904-435. cacti  k6zwilidoi jeg,yz6kvnyv távja iol . 

Cfs rtíikt3tláo:irámit°6 opparátuo Uaszetdte3.őt do bntdiskiizdt•  
A Zeuaiskolai B:i.zottsdi; gyakorolta az irttdziet teiott a irkiz-  

v'etlora vezetdst• A bizottság elns'3ko a kizmilvPel6dósi iter-  
oaztálzt vozet6 taxtioan4k, tasjai a ktizgyeilds Altai 3 6v•  
re vdlaaztatt 12 tUrvdayhat6oigi, b3:zottsigi t ag , a zGnoia-  

kola  igazgatója do a tanári tEattlletb.€~il dvénktynt választott 
kapv3aoa16• -Ll6adbja a zeneiskola igazzat6ja, jocyz6ae  a,z 

e `"k raal.l6 beosztott aoztatlyj egszá.  

A niagd.neta,ek tárgy timat ikdj d►baa is la6dooultio tvrt x;  t.  
l. az e16k6szit6 oszteLly ., alapQzdo  
U.  oaztd.ly  tananyaga: AISt--tYxoStiokoia, Jolfeggia 20 db,  
Unapt= iskola, slcál6zetaok, Co:aaone 50 db 	ftlizotdbal 

a f61 aa~,►ag i 22 , 4solfoggio. ■ Dalok: riaaptner 100 c3is1, 3oavo.r  
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Q4ktor: Remekir6k I. kötet, tdrs&dalmi dalok  .6e vac*.  
gatatt midalok, ogoradr3dki  
3II *  ooztdly tananiaga: 	 tart atzkordo,k*  
etacoaték, '19.ang-kitartds stb*  
Llauptnor-iskola folytatása, 2rambillaa; Lilts= 	Bizet,  
GonGoné 14Z2. faZet # a- 25*  darabt61 ; dalok, dridk, dt:etteis. 
Liendoloo4bn, Schubert,  ~obaxiann album,  kannyobb dalvki.  

Isauser Viktor U.  ~..et. 

V.  .  Qazt ,~i:1y tananyaga: Ugyanaz 4 bozzd: tat3en II Met,  
tök6l+stoolt6Q8, Vrrláia±iAi clam  iokola.i OgCdnC i tor-  

doani , Zsambillaa dalok, olda3.ok, 	du+~tttek p t>~rcottek,  
nactinÉnek-►karok. 

 

VP osztdly tailanyaga: ugyanaz, bozzd:. Marohesi-iskola, or-

40M1  ConConea OPeratir-3dka madalok., templomi  dridk otbp  

Az 1905`Ua ét;r Wixom  ,jelenti5o koncertet tarto .~tött  
a rnaagdnénekes naver.dékek szémdra* A  mdrotue 19-6n tartott  
bangvoreomyükan a Fn"gimmizium. dzszterméban Mozart  Vardzs-  
ravpld,jdbő1 énekeitek tercettet* i3ernith Lia?rgit. ~icbumwia  

60 Wascagai mtiveket dnekelt. Ltözrcműköd'ritt. , M63 Runty Mar..  
(Opt, Mawr K6So1y, nag éo IVkel oztrmekka.l. 

PidrcitXs 29--612 a ZenekedvelasEgyeatlete 4'ct37 K$33igwCi-  

perdt mutatott be a  Tioza-sz6,116 lupoeversenytermd"ce32. A  

az6ilat€ko i3ez*n .átki ilargit éo Kertész Morioka  voltak: De -  
comber 34.tul iinnepelté .k Mozart  eziiietőséxie.k 150. 6vfosdu16-  
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ját, 	`iinriepaégen ,isto6t jelegkoci,tok a  Ladzkayis-7'i.Cit7`a~n+  
delEt ' II liodoly44viawao E3Y7ailSe s 'Curdy  Mazult 	Boratith  
uarzits (SO) 	 . 	 . 	 . 	 . 

A  h4nevernenyelt oladrit K3aay-ittitite ?c"itar  

rozaaabb azánvona3.ra omoltar o  ,zenolcari tpaszatc ►t  
riego,.rvaltatte a laaanz:tktg; cave!:  46tőrbe . ~̀:itdadvai„  

• 1906-ban  a tangoakek sauna Irtipttano2aktsal 	,  
vat, ma%l,ek  yC'.2Et6a4ro a ttnVil?onaisar kitűn+á 1:11.rt0-  
4,4 lkyorto mog• 	,indult peg  a Z€,12C'de ©fl a: ila;>rtvddzo-  
3Zet°aat' e17 add=  oatittmaizaddaa wza?ged zontoi ana;togal ~► ... 

Az  1906-1907-ea tarAirbou a  taari tant-U.1et 137 4-  
ra~t taatott ilqtankőztt r and. konaoly s=onis'.atoi44a1'trt~,T. 

, 	 la,asuakemt hagyaniiny+oaa4 vat a: ao,Epia.r ezerz6.11  

veiba tlimzedilitott tavaaai hangverasny• 1906 4 radroius  

4-61 Konty .ilamit 	Valhalco 	6aelxel.t6k o kompoat•  
ci4ko.t i tlevanalraor Barakitil Marc: t a Jzeged41. genoecylet  
barover:acayda rema:kolt. (1906• dPri34.0 	CO GeiCaiptatt a 
4zagodi Eira4+544.1) (51 ) 	

. . 

Daubravezlw vihtar 25 4vpir  jubSaurai bangvaroonS~ 

14a4noaak j elontQa holy  i1.1.ott© nee a lo5t dnoka3a az61i0-  
tát Valham 41.a$it do  Kunty Liargitaot. az ut6bbi %mer Tann-  
hsuseréból ; 6ziekel.te Mgr  aoikarrel 00aVriOU ad.14itit•  €~~«► 

t4ber 27-f#u a  ReacieZi-az+ober javdra, rendozar+tt ~voia10-  
mon A arand3kek iaat =mar  szerzők dalaival vetto k 

 

rőszt tanewnetilt ' 	zong0rakf a‘rf3t6va3l.  	
. 	 . 



	 •■•■■•••• ■=m1sICSINEWl1,.  

* A budai színház Ugye.  Mint rendesen  
j61 értesült budapesti szincsázi forrásból érte-
sülünk, az uj nagy budai köszinház ügye még  
ez év őszén aktuális lesz, ugy, bogy Budán  
télen-nyáron állandóan egy társulat játszik. Az  
uj szinbáz igazgatója hir szerint Komjátby  
János jelenlegi kassai szinigazgató lenne.  

ZENE.  
(*) A szegedi zeneegyesület hangversenye. A  

.zegedi zeneegyesület vasárnap este 8 órakor  
tartotta nagyszabásu oratórium-előadását aTisza-
szálló nagytermében. Ezen élvezetes hang- 
• erseny méltó befejezése volt az idei szezon-
nak. A hangverseny egyetlen száma Beethoven  
agyszabásn műve, „Krisztus az olajfák he-

:yen"  volt. Hándel és Bach oratórinmának  
zzigoruan egyházias stilusávalellentétben Beetho-
ven  emez egyetlen oratóriuma teljesen opera- ~ ; 
zerü, szinpadias szinezetü. König Péter játszi;  

könnyedséggel dirig< L'_,a..a bonyolult szerke  
etü művet. A mükedvelői zenekar ás a bár  
as énekkar preciz összelőadásával méltó tap-

sokra ragadta a közönséget, mely a  hang- 
•ersenytermet teljesen megtöltötte. Kínönösen  
a két fuga meglepő előadásában csodáltuk  
-önig Péter mesteri vezetését és az egyesitett  

1:arok szabatos összműködését. A női szólókat  
Bernath Margit urhölgy énekelte a tőle meg,  
szokott művészi felfogással és mély érzéssel:  

agyterjedelmű, iskolázott hangja szépen érv6=  
yesűlt a nagyteremben. Krisztus szerepét  

• chweiger Sándor helyett, ki családi gyász  
iatt nem szerepelhetett, Arányi Lajos ur  

rnekelte. Az ő vállalkozásának köszönhetjük,  
ogy a hangverseny egyáltalában el nem ma-
adt. Bár csak az utolsó percben  vállalkoz- 
atott a nehéz szerepre, mégis .. ._ szabatos:  éq . 

atásosan énekelte a nagyobbrészt recitativok.  
01 016 szólamot. Péter szerepében Rietly  
Aurél aratott tapsokat. A karokat König Péter  
•s Erdélyi Sándor tanitották be. A hangver-
eny ötnegyed óráig tartott. Nagyon kivánatos  

tolna, ha az oratórium előadását a zeneegye-  
ület legközelebbi hangversenyciklusában ismét  

műsorra vennék és ez által alkalmat adnának  
közönségnek, hogy Schweiger Sándor énekét  

•ívezhesse.  

SiZZQBDI BYRdDd  

sal és látogatást tesznek egymásnál. Nevetv  
mutatják azokat, a tárgyakat, amelyeket me,  
tudtak menteni. Egy asszony mindössze kalit  
káját hozta magával, amelyben kanári madar.  
volt, egy ur cilinderét ás gramofonját men  
tette meg. Egy másik ember kis zongorája  
hozta magával, amelyen most a társaság szóra  
koztatására vidám dalokat játszik. Ennek a:  
idillikus képneg, amelyet kétszázezer menekül  
nynjt, természetesen fonákja is van. Öteze  
asszonyt, aki a legutóbbi napok  izgalmait net  
tudta elviselni, hevenyészett kórházakba kellet  
szállitani ás az ötven njszülött gyermek közt  
már több meghalt. Nagy  szerencse,  hogy a  
amerikai orvosok kongresszusa éppen a katasz  
tréfa idejében Franciszkóban volt együtt, s  
kongresszus tagjai kivétel nélkül készsége  
fölajánlották szolgálatukat. Egész Amerikába . 
bőven folyik be a pénz a katasztrófa  ált 
snjtottak számára. Az összegyűlt pénz  má 
most is ötvenmillió dollárra rug. Funston  ts 
bornok jelentése szerint t .izezerre rug azokna ; 
a száma, akiket életüktől fosztott meg  
katasztrófa.  

(A nápolyi polgármester Kossuth Fereauhez.  
Kossuth Ferenc a nápolyi polgármesternek tá'  
iratban fejezte ki mély részvétét a Vazuv lep  

utóbbi kitörése következtében Nápolyt ért cst  
pás alkalmából. Nápoly város polgármeste m  

a következő táviratot intézte Kossuth Ferenche2  
E szép ás most annyira sujtott vidékr  

való megemlékezése nagyon meghatotta a várok  
tanácsot, mely szivből megköszöni vigasztal  
szavait.  

(Második orosz-japán háboru.) Szentpétei  
várról jelentik, hogy Basenov ezredes, a kelet  

ázsiai viszonyok alapos ismerője, emlékirato  
nynjtott át a vezérkarnak, amelyben elkerül  
hetetlennek mondja, bogy Oroszország Japán  

nal másodszor is báborvba ne keveredjél  
Basenov az első orosz-japán hábornt már 1897  

ben . előrelátta és Ugyanakkor Oroszorszá;  
vereségét meg is jövendölte. A második orosz  
japán háborn — mondja Basenov — hat éve)  
belül egészen bizonyosan ki fog , törni. Japá)  
nem fog busz. évig' várni, amig Oroszország'  n 
erőt gyűjt. Hadserege és flottája készenlétbet  
Anglia szövetsége pedig biztositva van. Japán  
nak feltett szándéka, hogy Oroszország egés  
partvidékét a távol keleten, Kamcsatkát  i 
beleértbe, mindenáron meghbditja.  

(Halálos szerelem egy női szoborba.) Csi  
kágóból a következő rendkivüli esetet jelentik  
Fulponi Poniepo olasz szobrászsegéd beleszere  
tett a 175 Adametreeti műteremben lévő mez  
telep márvány női szoborba. A szobor  Irán 
való szerelmének vége az lett, hogy a mina]  
a szobor előtt főbelőtté magát és nyomban  

8  
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Bornith Llazzit tads tetat i4t6zoti ntivonclék lépott 

tol a azogodst tudSbotozok javdra 1907' Sonar 20-in 

roudozott haneito.roomen, omolyeu mogvar ozerz61 

aptato nj %tor zongoraklodrotővolo (52) Ez 

Llaket 44a4o3 azinicazzat6 1oazozaz6atototO 

.3zococli V‘rool. azinhétam 3 t5vro o19'arol azoprlin azo-

reptUrro• :Oudapooton c . 'lot to1v6toll vizoulgt 

io .iCol totto 1°6 

'Llbona tanévboa 134ron ntivoneldith=gtf*Mart 

tOttall•az 	 viCivoll42., meloodikat 1907, riretrie 

otaa 10-6n Iatar6í MOM= f3Z0ZiZ011 irraiteir10 14 (XMItcatelk. 

azoo.. a Viaza-ostillidban taztott batoraroonvon ozaolt giez, 

olőazZir Batt& nzi ic . UnQ P6tor vozdaylotőirol* 

Laatinvl. laria a Zonekart Iconr 4nok31 z6- 

liotekjatant radavitu; 3-du Lrkolt aktuogli Lelo214 °Jail opo-

rájlib61 a La Cato tfiridt da ogy olaoz etritit 61not;-.oltik 

tt zonsorakisasőt iE3 oglakortatttik 6t• 

aiszvizoadt tatijuit 9-6n tartottikt 

Az 1907-08-a3 tan6vben 363a Zionka nutt a Zonoakaell-

raia naventl4kokdut tantat. 

Mnis 1,6ter tandos Q1 ter3osztetto dazrovőtoloit 

tanitfloi z4itradde1 kapcaolatbana azok a maanitnok ta;-34tii-

ouira vonatkoz6an a ktivatkoz6k: 

tiarikanolgro a letnyok 16. a fltik 184" tUbbl. tan- 
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szak első osztállába 8. élotévak batáltéee utds. 've-  

betd fel. 	 . 

b/ A maginésok képzési ideje  5  óv, boti 2 drával.' A boz.,  

at •kapcsolt katelező IImea.léktárgYak, P4ngolC'a beti 1  

6rdva?., melyre 6 navend$k osz,tba:td be öosaimv:attart  

I-1$4 6v; aaktan mi évi, do . a IV-4. 6vfolyaMÁÉra zer. . 

netarténet • 	 . . 

Bart4k B6la- 60 Bloch JdzaeS a Budapesti Zeneakadémia  

tandrai ebben a tan0vbon jártak SZogedon a minisztérium  

kikUld8ttelk6nt. A taaitáe menetét rer.dbeA tsláltdk, de  

észrovaelezték zeneiskola uem megI01016 beIyiségeit.  

JzakfelUgyela"i látogatásuk után a kiutalt államsegélyt a  

miniszteri biztos avval n megé.i.lapitásaal togábbltotta,  

hcagy szegediek gondoskodjanak a zeneiskolához mélt~.~i be-  
lyiségckrőI.. 130 az és.zrev6tel vat6ozinaleT a tét akadá.  

miad: Matt szakfolagyaletének boszámQádja nycmAn.  té3x~- 
tént6  

A bsgyomdngoe bárom tangversere ebben az évben is  

mogtartották. A  tavaszi  magvar eaten, Illy Margit, B6rcz.i  

Aranka do Novice Marietta lépett fel. A aszvizega mdjus  

31-én  vo.lt , art2elyen KnváGs Mártba dr.ekelt e Kanig daIdt s  

I+atdny3 Mariska navertdér.kei 1C#llanba?ő Otékonyságá  

hangversenyeken ezerepe.lteki pl. 1948. március 1-jdn a  

Zsid6 Hi wkazeég Sakháza`baira, $ív március végén a Protestáns  

Bilogylet estjén.  
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Hi3nig Péter 6s 	Bnilre ku3.ttartardcsoo .közbe,nw  

járásának eredn6nyek6nt 1906. december 22a-6n Kanig  i- 

gazg.at6 beszámolt a tantestUl.etnek aZenepa.iata építg•-  

si tervjavaslatának bemutatáoárai,a amely aWrey áo a  

Tábor utca sark4n lesz elhelyezve. (53)  
. 	 .. 	 . 	 . . 	. 

~ zenebizotts€g 19(~-ba
. 
 ~ io fo~.a~.kczQtt a ono-  

palota mézntiki tervének foitilvizsgálatával ♦ 1908. doom-  
bor 17-én .katBttők mag a ozerződ6at Spiegel iigyos pesti  

Yflilép3.t6iiszel. 2roC3oti1eg a Vajcla utca ős a IládC1r lIttia  

sar1c4n lévő tele.kro szánták a zenopalotút .  

1910. február 16-án a városi közmúvolőd6si pdbtdban  

myaést tartett a zenebizotts4o pr. Ga63 Endro  tanáo:ano:k  

Q].n:qklet6vol 18 pályamavet bir63tak el kőt map alatt.  

bizottság tagjai voltak: Berozik Gyula  miniszteri tweléosos  

a Kereakedelm3. Miniozt6riun, Itertész .R* abort mút6p3tőaze-  

ti tanácsos ős Herb Pl6xis maépit6sz mint a ku3.tuszminisú-  

to.r és Heeptner Guidd múépit6sz mdmt aliagYar tlórnilk.* ős  

4itészegylet kikUld8tte, Csernovios Agenov, Krinig Pőtort  

Istficy :2mánnel. .  dr.. :mint a Zenelfizottság, Ligets. 36 }itz m116p10.  

tőz  ős 	mint a városi közgei,3éa  kápvisel~ii~ . 
"19320 	3-án elfogadta a tanács a 626.863 korona  

épit6ai koltaégetM 0 elvashat6 a Szegedi Pelgérmester3 I.  

ratolsban. 	kezelt iratok 24+)1 (54)  

A Szegedi 3 -~ad6 1913. Alias 	számában azt irta., bogy  

":.. a zenepalota épát6$i köite6geiro 325 ..000 koronát ireturi.  



zott elő tandos, de 625.000 1C0r0120. ktiltsággel 4pittett 

•tel a vdros." (55) Resew utdaajdrds után apolgármester-

=It 300.000 korona dllamsegélyt sikeralt kieszkOztanie. 
ellendre Jpiegel Btoigyes 1919. mároius 20-i level' 

ben Ugyvédje dltal panaszolta, ho.gy szeretné tudai mi 
lett  a zenepalotgval, sőt Q tervkaltségek :Often. is 
osupán 3 évvel ezelőtt kapott, 200 korondt., Ezért 10476,07 
koroaa klutalását kéri olvasható a zeneiskolal iratokban. 
(56) 

Ozesed vdrosának már a mdlt szdzadban az volt az 
ma, bogy egy főiskola jellega intézményt is kapSon, Solos 
-pot évtizeden keresztal kitartőan felmeralt ennok szor-
galmazása, akadémia, lioeum, egyetem nevek alatt. Amikor 
ez a tUrekvés nem keosegtetett sikerrel. az I. világhdbord 
előtt girály-Kanig Péter igazgató és dr. Geál En4re uttána-
grad= ahogy a jegyzőkUnyvet is tanúskodnak róla 
eg7 modern zenepalota épitését batdrorta el a Városi ianc. 

szegedi zenettaltúra, nem esekély kdrdra a kőt Vilóghébo- 
kUvetkeztében mdig sem valósulhatott meg az ogYotemi vő-

roshoz mhitó modern zenepalota. Az évkaayvek és egyéb do-
kumentamok saraa szimolnak be arról, how a zenebizottság 

rászletesen foglalkozott az 	zeneiskolai épalettel kap- 
osolatos kisajdtitdsokkal, ddtumokat  tűztek  ki az ópitto-
win megkezdésére, lakóknak relmondtak, minden előkésztilet 
megtörtént, bogy a zone városunkban méltó hejlékhoz jusson. 

bo lo 
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De  az I. vilr' ~~ábdrú kittir$se - sok mdo tervvel  e~ 

,Mitt .. a zenepaisttdt is elaodorta• A vi3dgbdború  

után az. iOko3.aópit6 miniazterrt.ek, Klebeloberg il'unőnok .:  

igcretc:t birta a város  a zenopaiQta. foicpitóodben.  
~, 
~ a Dóm tór teljes kikópzc; óro szdmitva a régi i-9 ^",  
ria 	(Liomogyi  utca  do Ű3kCfla utCfx aarok) helyóro  

torvo.?tG-' a• palotdts, A Pogadalmi Templom i'eldp1t6soy a  

Nolowsvcrr61 dthozott Tudoraduyegyetom, a poigari  
1^,.i. Teark$pz6 I'ci3skola kors.zerd óa hosszd 6vtizedo?re  

az$2$ olueiyaz6oQ a vdrQS anyagi orait . kimaritotto.. (57)-  

Igy a ,  zenepalota feiópitcoe a pal napig i3luzfrlkuo  

radt r 	 . 	 .. 	 . 

De kanyarodjunk v3aoza az. Orvendetes tarv--dcdel ~e- 
tóiak iaojéliazt  

Az 3908%i909-ee taadv mór 259 ntiuenddkkei . tem.  

kakQdhotott do osak 23-an Maradtak :ki. Az daokooek szem.-  

pontidb$I jeleat6o azenólyi trdltozdQ, hogy az iok0l$haz  

keri~.t roilogv€r3.-rpiedlor iiihlter, aki a drezdai koazer-  

vatóriumban, valamInt 	auiittond;l, az elo6 aómot- 
 . 

orszdci Coelliota mestornól vógezte t€nuűndnyait. Mod-  

lerm.ek nagy órdema5. vannak a vdros vondazenekari, von&  

kamara.zonoi kultdrdjdnak megaiapozd®dban• Jzap 1=0 óa  . 

~ 5l kópzett v4n$seayiittes ndlkal aligha k8pzelhot6 oi  

azi.avonalao opera- vagy orAt$rium olőaddo. Vlsvoni e3r,  
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re-máari kerUltek ki az intézetből olyan magdnénak•  

,-uúvendéiceki akik zenekari kíséretes esteken léptek  

fel azólász$rspekbe.n.  
. 	 . 	 ; 	 . 

Iarom hexgversenY egyik4n,, 1948Q december  

Haydn múvéibői bssz eillitott program bangzott el a 
 ... 

mester baléldnak 100. évfordulója tiszteletére. A  

majda.n jeles operaénekoosé fejl6dtitt ndvendék, cholnok,g  

Uargit igényes acxngoraszeimmal szerepelt. Amárc3,ns  

tavaoza hangverseny magyar szerzőinek bemutatói kbzbtti  

talélju% Miksa Ilona. riov€cs Mérta 9  Book Adrienne   

Grosz Ilona és Windy Dezső nevét. 'A diszvizmga.1909, 
 . 

j únt.ua f-én volt,  Bitrczi Aranka  és- Feuer LVssike Wore..  

makiic3éeével. A molsorban 	ős 	ét-ária..szerépélt.  
Felléptet még as ének-tanszék niivendékeit 1909.  

február 28-4n Haydn gvszakok olmd nagYigényi oratóriumd-  

ban, 1909. március 28-dn aTieza-szélióbs ►n és agy .kftmd-  

ve1$déei estéi.yen, melynek osélistdjs; Ladényi Wria volt,  

aki GQldmark atiöa királynőjéből Szulamit ériéjelt énekel  

to r_tivendékeibői alakult kar kiséretévql,. zongcrén ~"vid  

Péter kisérte. . 

A seneakadémiai nsSvendékek sorában mdr két szegedi  

énekszakos /Ma Ilona U. évf. és Széo3ényer (aga I. É;rv-  

folyamas hallgató szerepelt.  

Az 1909. Aúllus 26-i zdrékonfereaciAn a tan,toota3.ot  

elhatározta, hogy 	 " 	 ' 



a/ "Minden tanár Altal kijelölt n.Övelnf3,f% köteles  

a  harem ÍIRttlgvcrseny bárm@lyik6n Zds7.tve?l:?::L.  

b/ Az bnekkar do zenekar nőveaadékei . mind a harem  

bangversenryen kiiteleoek tell6pni.eg  t50  

Az 1909-.10-ee tandvben mdr nc:gy intdzeti hangver-

senyt rendeztek. A Magyar est ídprilis 10. -* Tisza-szál-  

1ó3 drdesessdge > bogy Ladányi Morioka xtiratdban 4nekoi-  

te növendékeiből alakult kamaraegykittesa a zrtisZdmot4  

O2ant6nd Ladsnya. Morioka mdreiue 11-dn jdtdkony cad  

bangvarseayan is ozerepelt k8t brav& dridval, nimiS P6-  

ter zcanga.raSslaret6veZ. A diszvizNgan , 
 mitsa Tama aratett  

coztatlan eik4rt a UeyerbQar--dridVaa:, az ArnyQktánoeal.  

Az 3:910/11-es tan6vben igen  magas szinvenald hang-
versenyeket rendeztek. Elsokdnt a december 11--i Erkel  

Unnc3pi Dan;versenyt emIithotia. Ezt követte az 1911.  

mdrciuo 12-4uo vaodrnap délutdn 4 órakor .megrendezett  

sodik iskelai beneverseny, ame.iyeu Cholneky Margit, Retek  

Erzoike s Czővek Ilona, Mesa Ilonao  Saco Morioka  ds  

bitY3c1 es Ilona o2eéX`'epeZtC.a%a - 

C3rÖmme1 állapithatsi meg. bogy a ozdldozámG% mellett  

maxim-  6ve ott taldljuk ahangvarsenyek masordn a zene-
ileg 6s technikailag igen igényes kAmmPa6nekl6st is. E  

számok bQtan£t ~~a nemosak teCbnikal, hanem jelent60 zenei  

felk6szilltsóget is igdnyelt a magAndnektandrekta.  
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Ladányi Uariokdt dioaéri, hogy növendékei Wee  

ebben az évbea Sovf+es Mért.a mart felvételt a 2en.eckap-  

dáraidras Szacs Mariskát pedig az Országos Jz3ni  

s'dlet 
 

segédénekesnőnek szerződtette.  

Az  1911ó18-eg Aara5v nave2otes eseménye volt "a  

Budape;3to2b telavatásra 	Liszt-szobor". amelynek  

ft3ldilitési ktiltá3égeit E3gy miniszteri leirat szerint  

Liszt-bangversenyek b0vételdn.ok cisszego adja. (59)  
A Liszt-bangvexoenyek egyikén - 1912. mdrcsus 2-án The-

man  `3stvdn zeneakadőmiai zon ~:.goratandr, k3vd16 LisZt-nö»  

vandnk mfikadatt közre._ A zQneidkolddok is  koncerteztt3k  

két sa S° ..lommal. A  szegedi Városi Zeneiokdla aaszC3^ s3ö-  

vendnko részőre tartották az 3913...- október 22-én rende-

zett Liszt-bangversenyt a  pa" .,~ ézium di®ztermab .an3  

nek :raasvra a knvetkező volt: 1. .Jusz Gyula; Littzt Pe-

re= emlékezete. 2. Liszt:  Oly szép vaMir mint a virago  

3. Liszt:  i bzXvölot gy®trelmei ka :$9tt. 4. Lis zt élotraJ-  

za (Ss méltatása. Szommer Ede  tan& előadásában. 5. Liszt:  

Ráktsc2i indulá két z4ngorikra. nyolc kézre, 6. Záraző,  K.  

nig Pétertcal. A  mdsodik alkalommal. 1911. december 17-$n  

vasárnap délután 4  órakor ugyancsak a Tisza-szálló Diaz-

termében a zeneiskolások Liszt-koncertet adtak. A legszebb  

Liaztwdalakvá3► válogatták a músQrt s. €fB biivölet gycitralmei . 

Matt" és "Mignon dala" stb. 	 -  
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1912. jauudr 16-dn kelt  a Uagyar Gyermek sandlialay  

Tdr 'saods szegedi  fiékkUrének levele: "A gyermek eszté-

tikai érdeklődősének magismorE3sd oéljdb610 A Wires  Usz-  

szee iskoldjában gyajtdttek adatoltat, ezt .feldol ;aztdk,  

boa a  pszioholégidti-aak ősz peda,,6;;iénak igen  ár•`cékeo  

szelgzilatot tegyenek." C601 A,  k6rd63v kitgltésére és  

gendozássra Lad nyi Mariska valalkozatt, ami sekolda3.4  

tevékeaységénQk di**  tertiletőt mutatja be.  

A  kérdéscsoportokat Z-es  és II-es  fökozatbau hőezi--  

tQtték ea.  

Z. fokozat: 0-14  éves korig  

1. Uelyik dalt szereted 4 legjobban énekelni C©  . 

miért?  

2. Melyik dalt nem szereted diek4lns és miért?  

3. Melyik 6nelees jdtőkot szereted le gj obban?  

4: Ue1yik hangszeren szeretsz (szeretnél)  legj eb-  

ban  jét.3zani:éa miért? 	 . 	 . 

II. fokozat: 14  éves kortél  

1. Umyyik dalt szereti legjobban énekelni és miért?  

2. Kita tanulta  ezt a  dalt?  

3. ne1yik dalt nem szereti énekelni 6s miért?  

4. Kitől tanulta ezt a dalt? 	 . 

5. Oe1yik hangszeren szeret vagy szegetne legjobban  

j dt s :eni 63 miő1C't? 	 . 



-64- 

i'udom{sun szerint a kárdbivek kitöltéso és gydja•  

téso cnak az 1911/12- ►es tanévbon törtdnt meg .  
Az 1911/12-Qa tanév beszámolójában az iga'zgdtő  

omolte a mea®nck fŐtanszekot: nTgen örvendetes Seian-  

ség, hogy a növendékek száma az idén 12 vizfl~~'1?©,  a 
mat évi 5-höz képest. A házi vizsgákon ős a nyilvános  . 

ha~,~arsenyekon a magyar zeneszerzők igen szép számban  

voltak kápvi,selVe ős  a rondos  ~~h~ ~ rom. hangvc3rsen3ian  kí~ 

1913. oktdber 22-én Liszt-dnnep6lyt is  r4ndeztek„ ahol  

ismét a magánénekeseket dicsérem." (61)  

Bz óvtől . kezdve Ohoinolsy Elargit a Zeneakarin.mia ének- 

tanszakán tanult, Szlics Uarl.okát az erdélyi oz/ni  

let tagjává választották, ös Lernah Uarg3t  Újra  a s'se-  

gotii Városi  zuhéz  szerződtetett tagja lett. 	 . 

Az  1912/13--as tanév  is bv"velkodett 	,eáerényQkke1 0  

1912. oktőbar 30-én tartott na;yszabdod szimfonikus zees*  

nokari hangversenyen Ladányi Uarzoka mezérdemelt közönség  

sikerrel énekelte Magi  A.m,etiszta e. operájának áriáját  

6s Vordia 2ravidtájába az első felvonásbeli nagy  é'ridt.  

Dr. U.ibay Jenő udvari  tanácsos  a  az ország e100 zenol, ve-

zetője, a M.  iaira Zoneskadémi€a igazgatója- 40 éves jubi-

leumi Unnepségén hárman tisztelegtek Szegeclréir :Wag  Pá-  

ter, Szdntőné Ladény,3. Oariska ős  Vied2or Iblter. 1913. feb-

ruár 4-én tartotta a 40 dyes fennállását Unnoplcá özogedi  



69 - 

Dalárda jubileumi hangverceryát a aans--9igadóban. It t 
zongorak.faérökönt találkdzhatunk Ladányi Uariokáv€r3. A 

rnárcluc 3-i 11,agy hangversenyen - a gorz© Uozibaa - raj-- 
ta 	még volt tanftváraya, .0.Kertéaz Mária 	fel. 

lépett. Jelentős zenei esemény volt még az április 194n 
bemutatott iitinig "Mice" c.  műve az intézet női kardnak 

előadásában. A Szegedi Dalárda április 19-én mutatta be 
Kc+nignok Juhász Gyula versére irt  "Tisza kantátáját" Leo-  

dán,yi tjariska szoprán szflöjáva3,. Az 1912/13--aa tanövtől 
a másodöves Ch©lnoky Uargit mellé Miksa Ilona is felzár-
kózott az ahadémiai nUv®n43ökek kftő. Tehetségövei kiás- . 

domalte , hogy a várc►rs kFizgyfilöse 2912-15 kdzptti időben 

óvenként 500 korona adztandájat ajánlott meg  szdmdra. (62)  

As  1933/14- ►es tanévben dIra ol6kerill.t a fizatösron- 

dezés limes Az 1913.. ,ján,,t.us 4-ön  kiadott  Szegedi Uiradó- 

boa (63) órteeU3.Unk arr6l , hogy aXi. fizetési oowtálSba 
sorelták azonetaruirtokat n  mint pl. a2 iakolasz$ki irodai 
oegódtiszteket. Egz gimnáziumi rajztanár például a IX. fi-
zetési osztályba tartozott. A kce ,gyűléc ellentétesen fog- 
],alt állást a f3.zetósrendezés kérdősében. D. Gaál andra 

tanácsnok arra iaivatkazott, hogy a"zenc3iak©1at rOvideaen 

zeneakadémiai jelleggel óhajtják felruházni", s ehhez va- 
lőb.m indokolt a fizetős rendezése. . (64) 

Zeneiskolai értekezleten hangzott el, hogy 	jelexem. 

legi tnnAri alapfizetések 12 őra heti milkiidéahoz vannak 
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vinzonyitva. Tőay. hogs a cselló és a magénőnek tandraa 

cCvU1 a többi tanArnak ná3 hati 18, nőt 21 órdja van, 

de 'ógy-két év milva mar a feat emlitett kÓ i tan& 'is 18 

•órát to tenitani. Tehát mindenképpen szilks6gszer4 a 

zetés rendezése.° (65) 

'Az 1514. február 13.án tartott =WWi bizottnki 

ö1énom4 amelyen Jaen voltak; Dr. Gall Lndrso drA,' j*laUffer 

Lajos, imaG Péter. dr. 	Imanuel, Ueák Gyula, ar. Te- 

menvári Lajon, Mbinor Ulksa ős Zucker Ciimaat alit a hatá-

rozatot horták, bogy nyilvánon haagvernsnyen onak olyan 

növendők szerepelhot, aki kiváló kéPosséggel hir e  mort 

kezdő növendőt szerepeltetőne veszélyezteti az inUola 

hirnevét. 

A tanév gazdag zenei anyagot tartalmazotte Az 1913. 

decadber 74nrendetett közmavelődési entályea fellépett' 

dr. Jimkóné Kertész Maria 'volt növendék, aki Chopin én 

König dalokat dnekelt. 1514. februAr 15-6a és 22-én . 

más-mds szerveiánben Károlyi Adrienn és Wesley Udria 

operadriákat 6nekelt, az utóbbi tanárnője .kindretével. 

Aprilin 29-án Laddnyi Uariska aOzimfonlimis Hangvernenyea 

• adta 01(5 Offenbach Hoffman becéiből nzopránáridtat6 

Udjun 16-őn Pósae.jubileami önnepséget tartottak Városi 
Jzinházban, ahol König136sa "Uit dalolnz to kismaddr1 C. 

mivét a sagánőnek-nzakon növendékek mutatfik be tanára. 
betenitásában, "J ezzel ténylegesen emelték az Unnep. 
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edg vonzderojdt ds múvdsai nivdjat" (66) - dllagtat-  

ta meg a tantesttTieti drtekezleton az igazgató. Udjas 
 

234xi lamdt iaddnyi Udr:idt hallhatta a szege8á. kazan.sd  ; s  
a Zorzd tlmziban romantikus opor -adriákat dnekelt .   

tanévbon Vaaa Ludmilla, volt Laddnyi-tanitv€ny  

3saz6piakvlai dne:ktandri oklevelet  nrart a Zeneakaddmidn.  

Az  1914/15-Ua dvkanyvbon Urvendetae statisztikai a-  

datok tau.úekodnak a zeneiskola fejlőddadr6l. A a,avenad-  

kek ldtozdma 299, a tandrok ldtszdma I. A bdborda  ee~-► 

mdnYok, a bevtrnuldsok azonban sok nehdzsdget oktaztak, igy  

a 	tandrak boaorozdaa miatt ezeken a tanszakokon a  

t€nttda ideiglenesen azUnotQlt. Az  iske3adp'dletet igdnybo  
vette a katonaC3dg, ae ;E3rt az  iskolai felozerelópt Ida:t*.  
3.0.1103011 a Vdroai Keremkedolmi lokoldba belyoztdk el, míg  
a zsiddndpiakaidban a zonepdrto16 dr. La* s= .;s r. el fd-  
rabbi jóvoltdbbl az iskola tanattdara alkalmas bolYicdghez  

jutott., ne a kaltázds ideje alatt aem azauetelt a tanitdp =  

mert  a tor drQ.k otthon tanit®ttak. Vanegeraenyeket rendez-
tok, igy a zenável prábdltdk kazvetve enylriteni a bdbord  
okozta aze,nveddeeket. Laddnyi Morioka a hdbsard alatt mint  

/a VUrí3akereszt egylet tagja sokat dolgozott a hadikórház-

ban. Fáradhatatlanul vette .ki rdszdt mind a betegek dpo-  

3.dsdiban, mind az adomdnyak gyűjtésében. A katalikas Icar  

helyiadgében berendezett hadikórház minden vasárnald i4-  

tontiszteletdn pedig sajdit barmánium idadrete mellett due:-  



kglt.' (6g) 1914. december 5-64 Zorz6 moziban ren-  

dczetit előadáson az énektanszakos navendákalvol omatt  

szerepelt . Ugyanitt baugversenyeztek december 17-án is.  

A  pvedolmet katonai célokra ajdnlották fol.  1915.már  

ciao  8-án, jáni.us 12-én é0 13-án a Városi 3zinhá ,ban  

lépett tol a "Xis csapat" hasonló c613.a3.. 1914. decema  

bar 	zenés mie6ken énekelt 	olvasható  

a szegedi Prise,  O j ságban. a1koa Ilona másodszor marta  

el az mkadémiai Cobur&461e UsztUndijat. 2z évben kapott  

~ 'tiúCp3:.h.1á@la.b dne ~.-tandrl diplomát amk6 . á~.eTiIérné Ite3`` ìéflz  

Oária. volt  La -daz1yi- ,avena6ks  

Az  1915I16-oo évi beezdmo3+&bal mostadhatjik. bogy  

a  sJenei.sh©la ez  évben is a zeidì"dp:lskdldban makOdOtt,  

'de hdve ' 4kVrifV tanévet ~.~ 43 hxrlyi®Vgben. TakaYIJ-féN  

le  alapa.tványl biz I. eraeletdn kezdte meg, 3 tanéVbe1  

310-en iratkoztak be 6s csak 2 6-an maradtak ki. A  ma.  

génének tanszak nmvendákl6tszám3 18 id volt.  

Az  int ésot  továbbra  is sok hangversenyt adott hadi.  

illetve jótékony car8. A Tisza-szállóban 1915. dprilis  

13.4% rendezett nagy hangversenyen Ladányi Mariska Jozef  

Uode4ttival, a Darmstadti operaház magdnénekesável éne- 

kelt. Bbben az. évben as; államsegály 'damage 5.000 korona  

volt.  

Az  1916j17-eQ tan6v4t valóban a városi kezelésben  

állott Tuisáta Pesdinád-fá1e alapftvány3 háznak e  célra  
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dta3ak3tott emeloti helyiedgolbEm, nyitották mog Szeptem-

berben a  Tisza  T.r3ajda kOrlit 770 ozám alatt. Az  őpiilot át-  

alakitása ős 1 dvl bdre 10400 koronába ko:..T'alt. A  mal na-  

pig ebben, a házban makUdlk a  Vároo3 Zans3skQla utódja a  

L;Bory.Ca.di Alaami 2enemúvdnzeti Ozmklakela ős a Zenomdvd-  

oz4tx Paskola ZE3;?:F3tandrkőpzJ Tagozata*  

növenddtslaozem rendi:fv6l magas volt:  327 f6.  

Vaasa  Jolán olhaldlozdsavsl a  mogarosedöty pdngoratta-»  

oeiri helyre dr. BOranyi *Maas s  a felszabadulás utáni  

lai Zenekonzervatórium első igazgatója kapott ~.~ovQzást  f  

A  ICábor1fts gazdasági v3ozsJnvk ellenőre tarotien:dl dolgo-

zott t az in1dZQt. Hangversenyeik jUvedQlndt hadi4 `i.11C3tv4~ _ 

jótdkvay CL3©tra ajánlották fel.  

íldjus 2-án a Rókusi templomban rendezett hangvor- ►  

Gt3n,,y"C3i3 előadták KCinig pdter Rekviem;j őt, €3 szerző prgenaki-  

sdretővel, a szólórdozekben Ladány3 nárigval. KOzrö*^ek0-  

dbtt md g €z tanitdtsőpző fdrfikarav  

~2 int  ézet volt"  blivendőke, ,ChClnoky Oar$it  

tetőssel vdgezte el Budapeaton az o;peratanozak U.  óvfo-

lyamat, iiratoehmd.11 Ilona  pedig közdp3ska3ai áaektanitói  

oklevelet rtyert, 6 az1n:tda Taddnyl-a3nver,d4k volt.  

Ilyáron*  a jai= 1-én tartott Hanvádnapon fij s2ega-  

den Minis  Páter dirigálta a Jzogedi 2gyesftett Da?drdá-  

ta.t, Ozdnttr.a® Ladánvi Uariokci pedig a,; muakflonőkbsl ala-  

kalt al  kart vezettF3. Az 1917/18was tanáv újdonsága, bogy  
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a z@uod6be jaieatkezőknok fQivőteli vizczdt kellett ten-  

n:Mk. 	oktatott dr. Deranyi JAnoc zenetör t ~c~otot  
i 	 • 

io , umuniá o tdrgy oktat °~ V áköv$ Lajos haldl€a őts  

e -L"ii .~etel`L'.  

Am air;ktanrázak hirei zIlly L:ergi,t, kÜ2tipi ci:oáai 6-  

nettcndri f?€:lavolgt ozarzett Budapesten, Hit= ;late,  

a Zanoakadőmia olveigsőse atda Ozegedre szorződ'Ott  

ratir czoprdntánokeent%nat:, . ehclnohy Eargit pedig Oaluburg..  

baa tanult tovdbb Bianchi Da"anodadl. Majd az 1930-ban  

kinevezett leendő asif:ktandwnfi Qoc ¢ 4 . 6 Hilbert &aka,  

03 67bt;n a Szeged/ Uzinhdzban főrjővol ezytitt a 20soo-  

ban őaeL4lt o   

helybeli j őtőkony 0616 hangvercenyea  

a ®zomov6d vdr000tban is 12=o416 06114 koaoorttNzt;trk  

4z Intf zot t~.~Arai.  

19/8. májnA 10-64 Pig :di-Di.oat;ner Gdador koraa37  

vozőnyl otőv ►ol 	o2invonalas bangvarcenyfi;  tartottat  

a tanit3L ladza javdra. T`e3.,16ptok az 6nektaaszak - ki  

16odgai : Laddayi Ugria jtslenlogi fnekta -ndr, Ooeka:aő  

to leendő Cmokten6r 	Ooaloaá, valamint Likea Iloaa volt  

Igadidnyi -aovendők . 	 . 

A legjelentősebb bangvercenit a rGL-uc33 611 at; a? c.5-  

vcírocs, templomban volt, ahol a HomuddzenQkar Lidxaie 26-  

ter Otabad Oatar-►  jdt adta e16 a azerző orcan::ticőro tő.-  

vol. cz61.¢Srfczo .Isbon Ladrányi Hariát hallhatta a. ULaOn-  



50ag k0zrealiköd€i~t mdg az intézet, .E35a,Bkkara i A  bevd  

tel  54000 ,korona volt: 	 . 	 .. .. 

Az  1910/39-ea taabv munkáját a spanyoljárvány  

a szduszdaot aohozitotte meg4 A  314 beiratkozott mina-  

dékb6át 16 klayboli . do 31 vidá-Ll kimaradt* Ugyanis vk  a 
közápiskpla s ztineteláaa miatt aem maradhattak z de44  
vGgra megdrkezott az eilloimseg6ly4 104000 kcronap ' pdtA3- . 

az elmaradt előző óvit, 	Pgb•rudr 6-án Szántőnri Lco-  

alr3ska - volt  os j4lenloGi - . ntivendekel 20 Gve  

mdkvdEse alkalmából hangversenyt rendeztek tiszteletdre.  

AZ 1919-es áv bővelkedett &ekaa programQkban. 726)-  

	

23-4a rendeztd .k moo,  a U .  iskolai 	versan.yt, a- 
6 dnekszán 3aangz©tt: el Ladányi Mariska kásdr  

vola  Március . 6-án volt a Ven.dsnágyaa Tdrsaság k©nccrt~- 

je, amelyen Ooskaynd Hilbert  Janka  4poraámnkena - a  tar-

saság golkárásóre --  L.  .*dalokat adott elv - 	 . 

19190 dpr3.lis 20-6n a Városi O!tiab6zbaY'i munkáshangver--  

eny .keretdben Miksa Ilona adott ária- dn dax.estot. Az  
diszhangveraQnyt ,etas 1-On tartották három ()ne- 

w szólistával. Jdnai.us 7-án a Eulturpa].vtában icm,dt 01%-  

sa 110,,.- t hallhatta, aki a Q'onaSondme .s Társaság ?ctan;ver- 

Qeny©n algdr Gyulával duetteket 6nekelt4 19194 eugusztrss  

23--dn rendezett ac3tekQxa,y c dilA hangverseny azaistája La- 

marioka volt,  aki három drift  dnQkQ1t.  
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Az évi zen.Qiekolai  beszimolv igy hangzott:  
0 v.. 5 nyilvános hangversenyt rendeztünk a küzaaaQg  

feitiln6 brdeklódéae mellett. A tiszta jövedelem rész-

ben Jutalom alapitásdra, valamint a zenemútdr gyara-•  

pf tds$ra szolgá7 ~.. Az idei hangversenyeken ( filharm5-  

ni..,.i ), majdnem k3.zg 6lag hivatásos muzsikusok mnasiid- '  

tok kozrE.-- A  kbzremdk'vd6k svrdban vezatászerepet ját* .  

BZottak azeaQai.skola ta`ldrai Os volt n.vvendékd  i:  ahol» 

13o.IFy Margit s =ma Ilona  C)poraénekesn6h, Belle  Forou.G  

és Gabarné okleveles hegedútandrgk.°' (68)  

A  tanév nagy  jQlantőségd eseményét a wZotadx  ~ll~►.~- 

monikae Zenekar me ~g~kulásáit Pigody-P.ichtner oáador  

honvédkarnagy vezetésével a zol3oda évkUnyv 3.o basZkón . 

rocisztrál.ja, s azt is hQzzdfuzie hogy Daubsaway és  

~zommar tAnelrQkna kíivil7. a zenekarban tevéken.yked6 15  

boúedds, 3 mélyhegeclús, 3 gordonkds én 2 ragyb6géia a  
zenedében nserte kiképzését. A filharmónia magva a ki~ 

tiin~ien múkQdci honvédzenekar lett és az e ;yiitto.s a pro*  

báit a ze :Qdében tartotta hosszd ©veken. dt.  . 

Az 1919/20-as tanévben a nbvendéklétszám már 165-'rQ  

emelkedett. A  tondos három hezediltaré•i 4115st azerveY  

zott , melyre dr. Bel.3.e " Perencet - a zeuQd,e navelt j ét ,  

a kés6bbi zeneiskolai igazgatát - nevezte ki . 

it j  e2entvAebb hangversenyt érdemes kiemelni. A  ve -  

,gsreskarrv kiagé4z3tatt $zegedi Dalárda február 20-án tar-  
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totta estja s  amelyen 6nekkari taskdat taidlkozbatunk 
Laddnyi Elarista uev6vel. Az egyUttesben 6netelt Lam. 
berg a6zsa is s 'aki eictor a 'jelled° zongoriata uövead6- 
ae volt. Uagdnaton tomtit 6netelni a színhds operai f6- 
rendez6j6a61, radtrai Verenon6I. Mdrtrai 6nekmestm,  is 
volts 1:6pz6sOt clasz mesterekna az anyaorsz ban flyer ,. 
to. 3zegoden 3elent6s magdndnekiskoldt vezetetts 6 ta-
nitotta ogyedill a 'bell' canton stiluat. Lambera a6zsa 
alapos k6pzettaig6t Borlinben nagybdtyja s  Dmanuel Liszt 
mellett szereztes aki az tinter den Linden Operandz due-
lee, k636bb peig a New Yorki Metropolitan opera vi-
ldghird basszistdja volt. Lamb erg 116zsa 6nekmestere 
Giovanni Scharnee, a aildn6i'Ocala egykeri 6ne1ese volt. 
A mial napig is egedn 616 	berg a6zsa(are nordnyi B- 
1em6ra6) jelenleg is töretlen lelkesed6soel tanit a 
szinh6z 6s e vdros duekeseit. 

1920. 6prilis 6-áx Vaszddyn6 Miksa Ilona f4rje zee. 
gorakis6ret6vel nag's,  sikera hangversenyt adott a Tiozd-
ban. A zeneirodelom legnehezebb szerepeib61 4444tott 

dt egy sz6p csokorral; Ilaydn: Aria a Teremt6s c. orat6- 

riumb61, Mozart; Vardzsfuvola, Wkird1yn6j6ne1 dridjas 

Oz3ktet6s a, userdjb6l s  Constanca driaja s  Zönig: 3öles6- 
431-bemutat60 Vichtner-Juhdoz Gyula; Igric-n6ta »Donuts,- 
t6. Gounod: Thomas: Aria a "Osmiettb61 6a Delibes; LakM4, 
Ceti dria szerepelt mesordn. 



Am  brine; 25-En tartott ll.iokolai hangvorwonyen  

a noGyedik da nyC?lGadik Számként léptek fel  a maszindw 

nQLeak, Meg egyi3ttosaoket adtak e16 Brkl04, Ueroadante,  

Beethoven do Uertini mdveibv"1. Jelentős vállalkozás volt  

a i~zogos13 Dalárda  v+MgyesLara IsOzremlkbdősc)vol bo mutatott  

Mozart Hoo.uom, itunsz péter vezőuylotnvol. A az6lékvartett  

tagjai: Ladányi Uar2a, fsrszagm Blanket P odor 1áozlé ő9  

norgovit s Jonő voltak. A IV. iskolai haugveraent m4Juo  

151-6u rendezték meg a Tiszdbau. wohubert, Delibes és  

Guauod  művei  hangzottak e1.  

Az 1920/21--ee tanévben Daubra.vszlq ► Viktor a kiva.1é  

hegodOpos3agégus éris;ezott el 40 éves jublsMumához. Az tmine-  
pi hangvaraonyen v" vezényelte az intézeti zenekart, melr ►  
nek fennal1asa éta lelkes varmtája volt, A Uzezodi Balár-  
eia ugyanoaaL szép műsort mutatott be Beethoven emlékére  

a december 14-6n rendezett Tisza-azAlléboli hau<,vorconyén.  

110zrcmakeldtE;kS Ladáuy3. Uásis,Piu3sovivch Ilona, Fodor Lasz-  

3.6 6s Uergov~ita Jenő mint Nz6lista. -Pz évben mutattak  

be Elrá.7.ywiaint,G Péter Jubaz Gyula versére szerzett  ~3*► 

yza kaatátájdnals végleges változatét. v művét a' Budapeo~- 

ti "Ear- Qs Zenekar" Egyes"til.et is olőadta. ( "A íiTü kitáp.  

dsaának költségeire jam& 3-»án 900 Lor+o ►ndt kart  a oze.rz6  
a polgármostertf3 azubve4oiókdppon." ) (74)  
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Az dvi heozdmold 500 koroma dilamoosayr61 tu-

ddoit do leopUgazi. ho gy a nehdzodgek ellendro °eye-

= a Vdrosi Zeneiskoldban volt v6gig tanitdo. Atop-

4dri kar OaJnAlattal Veozi tudomdoul, bogy ninoo 10- 

hots 6g helyis6gbővitdore. valamint kiemeli t 	 Txdrot 

kiugr6 uolvéozi tev6kenyo6g6t. •itoroo hangveroonylaat 

killyvolte el a kritika a Vagy 116t6kony 0614 riagyar-i. 

.-Bolgdr estj6t" (71). 60 a kftremilkUddk kaal oloőnok 

Laddnyi Ildridt 60 kitfin6 nUvouddlAti Nagy Xatilatit 
dloodrto. 

Eapjaink hangveroeny- 68 tdroadalmi d1ot4b61 hi-

dayz6 6o alkUlfthetetlon trdfdo hangversenyt tartott 
Jzogedi Daldrda 1921. dprilio 2-in. aidekeo miloorukban 

=CY moOtermavek 1C 	ti hanszottak • Beethoven.. 

-Javok ozerepeltek az dprillo 29-dn tartott U. 

haugversonyan: A ha Johnie. Oisnon dala. Em164ozdo 60 a 
ozdp, igdnyes daloikluo: Dal a tdvolb61. 

A Ozegedi Daldrda 1921. auguortus 23'áu do 14-6n 

Unnepolte 50 dyes jubileumdt. Az UnnoPi hangver0onYok 0- 

gyik oz6liot4Ja Laddnyi Marieka volt. 1921. novembor 8-6n 

raikoa Ilona ds Ndozddi J6zoof a Tiozdban rendezott hang- 

versenIdn amelyou zeneiokolai nilvendftek tokint6lyoo 
16tozoca1 jelontek mos Uozart, a000ini. Delibeo, 

Flohtner dolok do drift hangzottak el. 
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1922, fobruar 7-421 Ilaydn Lvszakok c• orat6riuL1a 
szorspelt a: Ozogodi Daldrda 2isza-sze1tiban roudonQtt 
ostjaao% programjaban, a szoprdaszeropben Ladanyi Ma-
wiskdval. A !jai gatolikun Assylot moLtivdca•ak tett 
olezat 	3stayo kor .01= a Nikoa*lianzai hIsav- 

par, akik a szesodi programjukat ism6toltdk moG dpri-
lis 22-ón. Az dprilio 304sj iskolai hanGversenyan Laldsz 
Odri, P6nyos Calla oserepolt Laddnyi Eariska zougora-
kle6ret67010 mig 19220 j444us 29-du a Ur giral7i 
Peronos J6zse2 Tudomanyogyetem 50 őves Cennalldsanat 
tissteletáro a Varosi Sziandzbaa tartottak szinvonaIao 

milsort• 

Az ' ,1923 ,  aprills 9-45n reudezett egyhdzmuoi f0 ovorco. 

nyon mutattat be Minig Psitor Stabat-matorjate A udlis-
Val Ladanyi Maria szoprda, Volsmann 2milia at (72) 

Ca mavasspodasógus legazobb eredmelnyeo ha tandr as nUvoudftei, 

oavatt musoita). 

, a tanav joloates esom6nyo volt ardly-Mnig P6ter 

20 avos igazgatői jubi1euma0 Az 11nnepi bangversonyen 

a 2olktissUat6 utan z ntdzot növenakoi bemutattdk a 
soneszerza akiany diva, A Vősimndziumbaa jdaius 

3-6,a rendenett iskolai hanGvermenyan isma hdrom itű 

gld; allekesolivandőt: Illyefaivi Late Zion, Mama= 

6s Junaor Udri j  lápott fel t  60 116aic rativeiba 6ne-
koltet r6sa1etekot. 



Az 1)22/23-as tanévben ismét volt akadémiai mU-  

44ndŰ l., Peiamann Jana ,  aki hét nvi tanulds utda  

tott foi Budaposwro. 	 . 

114sodozor olvashatunk a Mnig-»&3fl;watQkban zent:4l  

ii&"E3fdről , parodikus előad ~t~rő1 ezéré hirel:et . A  Belvd•-  

xaosi moziban adta elő a tiZoged3 Daldrda sz61istdktal  

kiGgés.zitvo °` nravalleria. LltxsiCinavp  g  azaz a  kiscazda  

beos;illet c. +oporaparédatdt. Roadozője 	dr. , 
 

a ;. rx Qr pedig Kaaig Paw  volt. Lnnek szinrv vitel.é-  

ben  a magénénoi:eoekn.ek és tan€rnőjlilraek volt  orosyzl.dn- . 

á é3s3zf,:.  

Az  1923/24--©s tan6vöan az iskola a  miniaztériam 61..  

tal claárt 	boosztdo és tanterv szerint tanftott4 Az  

egyes tonazakvlson a3.wé. WEnp 60 aZíadém]Í.tai tagozat lÉ,'-  

tQsUlt mogSele3.v azdnd osztál.3.ya1:. Személyi váltQzde az  

volt , hazy  Barany-i Jdnon  '1923 azoptembvbőbon aogvál? t az  

intőzettől 6s .lsa3fUldre kqlt©zdtt. Ue1yette Thoman 1st- 

ésá;zexiclp Arpád neveltjét, r/soA.1{iné Tur4lozy Ilona  

zongoratanárt alkalmazta a  vdro$i tondos.  Coiyukr! 

 

 az  

aúckesszé].istdk zongorista partnereként is  ~.~ivélé te2tl  

josátIIényt nydjtotL.  

Az  anqA3i elismerés tekintQt6ben jaleauő© előrelépés  

türt68t g  amit az  igazgató az 1924.. fobrudr 24-i tauári  

gyűlésen jelentett be.  /1 4'arosi 2t7adCs3 hozydjdrults hocy  



zeneiskolai tandrek teljesen az dllami kr .izapiskcm-  

lai tandrokkal azonos cl®tdciőban acőszasiü.je .ne3s. . 

Dr. SEimogy3, Jz3.lveszter po1.gdrmeatar djra lefektette  

Szeged  Ozabad 	Varas zeneiskalájdnak szervezeti  

o2,abayzatdt  s"® zeneiskola célja, a tanul$k alapos  

képzésén fain , olyan dltari.ános zenei mdvolto4 ;et is  

adni, hogy az iskold végzett n6vanaékei t 	~~  

az Crszdgos ar. Zenotakaá1émi ~,3n o3kcrrel fol:ytathassdL,  

illetve Ott maga.nv:Lzsg€t tobasaenek...Fcitanszakok;  

zeneszerzés, zongora, begoaú, gordonka, magdnénQka Mei-  

lőktanszakok: zoneolbélet, zen.etcirtőnet , karének,  

eorE,,r  A  tandrok éradíj mollE3tt még bat  ér2;3, var.'.syia  

ezoson bet/  24 éra tartdsdra katel.azbetók, ertna  tobuet  

coak Üuként vdll:alhatnak. "  (73)  

Az év hangverseh.g-kíndl.atáből hetet omelhe€aak. ki.  

1923. december 6-an. Ch41.notsy Dargit lépett .  fel a 3eia`d-°  

roai moziban  rOnaezett zenekari  hanF;veroetyen, amelyen  

Ziub3.notein.- a© Viase€agn3.-driíkat énekelt Fig4r1i- ►Vichtner  

SdndOr és Mnig Péter vezényletével, A zeneiekolal bang-  

versenyen d®cember 22-én Koessl.er-milvet adott  elő ütti--  

dik számként Junker =aril  eszi Ltel na Fc:l,ma.nn.  

amnia*,  1924e fQbrudr 23-da Junker Kldri .és Dolch Oar--  

git aoun0d- ís Thomas}-dridkat énekelt, típrilis 23-dn egy-

házzenei hangvera4ny keretében KQnig-mű  bonenatt 01  
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Lad~ Uar1ska azoprdaszé}Sjával. Uagyszabása Orató-  

riunr-estj e volt aSzegedi Dalárdának a Tiszábau uláJ ao  

6-áu, Handal. a Jefta c. oratóriumét adták elő a zoneis- . 

kola nvwendékeive3. óo Cholnoky Uargit U.raliksa Ilona, -  

á3.letvo Dihari Seldor pzvliatecka3..  
A  III.  iskolai  hangvernany keretébea  .annepoltc3k  

Oz.leddnyi Wria énektangrn6 műsddécénak 25 .. ávforduld«  

ját. Dr. Gaal Endre kulturiandesnok. dr. Bell:e Vórone, . 

P3.ukavitoh Ilona,  a régi nrivoudamk, dr. Dohei Józap8  ~ 

Sze ;odi Dalárda. Palma=  4milia padig a  jelenlegi ta-  

xaitványak ellentevését do ezeretotdt tolmácsolták. A  

hangverseny a Városi Gimnázium naatC.ranOen volt,  abol.  

U;ydri Szerdn, Junk=  Eldri és Felamann nmilia énC3kQlt.  

'dQmc:s kieniel.nUns a Szogodi Dalárda augusztuo 27.-4a  

Ueaőhegyesen adott hangversenyét is. A  mds©rban  fal~
• 

Danczottak Ladányi Unris1ta betétszámai; Erkol és ai ~-  

•-áridkat to3.máoaolt  osztatlan  elismeráo kisárotébea.  

A  tanév e1ejón, 1923. szeptemberében tett láto táat  

éá2r0gedon Szdnte Pál., a nom á3.3.ami zeneiskolák orszáCes  
szakf+oYUgye3:ője, aki ismertette o, Minisztérium által  el~ 

~ 

 

tantervet; "A  tanterv minden ;V6ezl.Qtáben szigoréaa  

ktivetend6, az  előirt tananyagtél eltérni nem szabAd a 12GY-  

szintfia kivétol n41101 a jelzett mink amennyiben lohat,  

csak hazai kiadványok &aaználhatők... s2atgor4an mQGLvve-  

ten a  .hazel szerzők nitreinok tanitáa anyagát, 3.ocaldbb  

az g3.á$rt terjedelemben való  bevo .~it. " (74h)  



Iamortotto az alábbiakbau ldOzott tantorvet, amoly a 

mat uapig ia 4tmutat6, noha irdr'ziban Gem oz, oom hozzd 
haoo216 ninos. 1246rt tartom mil/tad:panel: ktizi6o6t• 

ntasitdo as 6nottanit4o tantorv61zez 

A killUmbaza hancosorokon j6tos4 odvdozek vow 3on6- 
ozok osilkodigk6ppon ismorik bansszertill milk044o6nott 1oho-

tős6goit o ozokaok tihasznaimiban az el6rhot6 loGnacyobb 

t0t4ayro imokosnok ozort toani• Ugyandgy immorai° toll 

az 6no%o3nok a 84600 ozoranoodo al1ot6sdb61 arodő miud-
azoa toradozotos 3ehot6o6gokot, molyoka61 fogva k6p0006 
val."; 6r000, 4that6i j61, oz6pon 6o torm6ozotosal Taan8z6 
hano% produkdidottra* 

Jac, 614ttaatudomdaya osabatosaa mogdllapitja az cm-
borl han3a46 szory mdkad6o6t; o mdkU46o lomoroto az az 
aiap t  maw° a modorn neh podadisla holyozkodik. Lzzol 
mogostiait az a kaotikuo zUrzavar, way lads a Wzoloillto-

.bau lo jollomorto am 6nokpodacfigi1ti amikor abduy motor, 
ann3ftf6lo mddszor szerintlayokozott azt o 061t ol6rni s  

amolv,  emberi banga46 ozory toljeoit6k6posoka ao 
nottalvdozot ozo1g1at6ba dllitja. 

Bio6roadd kate1oos630 onn6lfoGsva minden 6ne1podas6. 
guouak, bogy oloajaitoa a bangad6 ozory fizio1631634bala 

va3.6 ozUko6goo jdrtaosagat. Volt6tiontil ismornio koil az 
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idevonatkozd tudomanyos megdllapitdsotat, m61Yek Pe-
dag6grial tovdkoaysdenek, a bizonytaaaban' való tapo-
gatddsdsbanóo okszor kdrttevd kisdrlotezdsboa bmo-

ed16 verOdős helyett mindenkor komoly ds mogbizható 

bit nydjtanak. 

Oimden idevonatkoz6 magyarayolvd fizioldzioi 6r-

tekezdav tankönyv cab. olvasdsa mollott a kövotkező i-

deozomayelvd mfivek lapozgatdsdt ajánlhatom: 

E. Barth: Physiologic, Pathologic. Byglone dor 

mensohliohen Stimme. Leipzig, 1911. .  
U. Giesopin: tber di "Rezbnane der Mundhöle und 

der nasenraame oto. aerini, 1911. 

A. Goungmenheim et Letmoyez: Physiologic) de la voix 

ot du chant.- Paris. 1805.- 

Quetta, Paalo: Xl oanto - nel mu) meocanismo. nilano, 

1902. 

H. Gutzmannt Physiologic der- Stimae u, praohe. Bann

olri, 1909' 

tae: Petit manuel do Physiologie do la voiz a 

l'usage des °hauteur° at dos orateurs. 

G. 	Allgemoino Stimmbildunglehre. Braausoharig„ 

1860. (Paris, 1911.). 

A hangadd-appardtunnak, akdrosak 	fdvdhangszorok- 
pet, megmamak a mega tormdszetes fogyatdkossagai; 



attic' eredményessége megkivdnja, hogy ezeket, vala-.  

mint a  tanitvány alkati aajdtságaits Wl.dn :Jaen á  
azájiire;: nw lQ, ajkak 	fogak alkotását, mint oly  

kUr•dlményeket, melyeken jáforrndn oa ►mmitsean változtat-  
hatunk, az énekpeda;si..~;sats mindenekelőtt figyolem.ro .mél..  

tame. 	 . 

Peltéve azonban, bogy  az énekmester Csak normális  

alkatú, hibátlan egészségű nvvan.déket vesz gondozásba,  

oasv teendője navandékat fai.v:ilágositani arr61,  mikc~~ 

Don Jan  ].c:tru .a bangad6 aserv átján a ban;  elsősorbau  

boszé2úhang s annak  kic:géozit6. jelenseges as énekhang,  

Igen sok esetben a kiképzésre uár6 novsndék na~,~  

jábéi 	tisztában van a  hangadtí awry  mu°kiidásév+all  

erro vonatkozé ismereteit azonban mindenesetre rovizié  . 

old  vassztik, i.i4géatiitja és esatleg hel.yreigaz3t juk.  

i?lindennkelQtt pedig negértot jfik a nc+vendékkal s hogy  ta-  

nial .~ak el®ii gyakorlati Gél  ja a gégéjében létre j/Wg  

hang kellő  érvényesitése: a hang olyatén irányitása, mely  

azt dtjában lehetőleg akadálytalanul a. onnéaf4gva mi-  

nitnál3p erőveszteaé~,;el juttatja a szá,jüregen át a. .a 
knkig.  

Amennyire sz'Ukodges e  kérdések elméleti rregvita-  
táaa, oxyanny3.ra hibás  eljárás volna a tudománya fejte-  
getéoek tazásba vitele, A  niivendélmnk szorosan osak ar-

ra van  azakaáge, hogy bangitdó szervének  mikénti ." yOd4-  



edről &aelyee  fogalma legyen, a  hangadd-appmrgtuo tol.  

jaoátc3.k6peeoége3taQk törr.rdozetadta bt3tdriait iomerjo.  

Ugyanosak a  tr.nttdo kezdetdn áo megfelelő magyard-  

Lratt4.1. v9zöt jtik be az énekids aljaira kü;í.cinleseeen is  

nd3k +̀►aléi2hetetlon hayes  ew jd 141egtds gyakorldtoak  
azt a  lál0gzést óinő:fithetjUk j6 161E3gsősnet, amely le-

hetőleg sok levegőt juttat d. ttic3őkbe. A  1dlogzcisi ta:pú-  

ook meta  erre moak az 03Yeatett borda. do rekeszizom.  

idlegzde kdp;:eit,, A helve  bordelőlogzőo a  malt=  oB4om  

sz63eaoósdben óezlolhető„ rekeszizom -ti;' vagy diateaSma-►  

.id3egzas a h€aQtalak k3.tdguldeával, illetőleg a rotooz-  

izom le`JUllyesk'rfiő.̀ `Strvt3l jdz'. 	magyasdzat C3lőgsőgCO,  

bogy  neoveaddktink a jő  ldlogasi tstddozatskat maga 1e elw  

lenv"rizheoe0. Coup& a mellkas  felttind omeltoddedt c a  

vaiak rAnduidodt ©rea`mdayezd va1-363.agzda a3.ozer4t -4  

len, tehtit rossz; art  .  eedom  mellőzni ken . . 

A j6 lálegz6o megfeleld teottartdot fe3.tdtQlez.  

A navenddk dl.á.  j on  egyenesen, de  k'ránnyed  4 fesztelen tar-  

tdoban; karjas kiosó beta3d gUrb'aive os'uisga,ek ald• A  

tej  .aya,k,: are izomzata teljesen laza; a lQgcsekólyebb  

i:Qezilltaőg edi.yoo hiba volna »  

~"~tessUk meg  uöveadőkeiukkei, hogy  az dnokl6o  

(oz4valdo, szárcoklds) kQzbeui lőlegzde eltör a rendes  

nyugalmi helyzet 161ogzatvdtelótá1. Pihenős klizbou a be...  



óa kilégzés úgyszólván egyforma id6közak°oen 

nikj, az (Snakes lélegzdse énekközben rendszerint may 

60 Morn (aha igsn .Mors), a kilégzős ezzel member, 
.1.C3ssd 413 heseÉiQntartő$ A  nagyon als3eriY lőlegzec°t`i vé- 

te1i gyakorlatok is Qswerin'i"i végzendők. 

eólflzerd a következő lélegzetvételi gyakorlat: 

Belégzés, lassan és nélyan, az Qrrbn koreozta1.: 

4 másodpera.  

A be/6gzó ism* fesztl3.taógben tartása yawls a 
7.E:a.eg zot tartésa '  (AthemYialton) : 3404 masodpere; kősobb 

5--6 mdsodperG. .. . 

Igen laesa, eWenLetes kilégzés: 8 rmdsodpero. 

A boZ6ozest az énekes le.botaxog az orrón dt eszkdzlxo 

k36s ka2ben aszamban, a nyitott ajkak kvatt is be-- 

edu.l a levegő. . 	 - 
Ha YiC;ivend6ktink mdr iwIICri a hang kolQtkE'2iElsőn-Lxka 

valamint a helyes Zólogzetvótelnek ki3riilményeit, fi 
meztQaatik arra, bogy a  eel=  mogiadúb iaug a ►zsn.t es e-

rőt osak toVdbbi,. €3 3zdjny'.íldp3.g tart6 dtjdn nyerhet; 
fnitáve, hogy ez az dt Ytelyvö irányban halad. 	. 

ügy az ujabb, valamint a régi, sőt le;r6gibb ének. 

pe4ag6gia egy vóleméven van  abban  tekintetben, bogy .  

a bang be3.yes irányitdát a j6 ős szép éneklős 103fanto- 
sabb tőnyez6 j ének ismeri el. Ezt a folf ügdst afiziolgglQ, 

megsllapitáaia is t€unvgat ja. Mé r. Johannes Willer.  a 1ri- 
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res Minot fiziol6gua (1001-l850) kimutatta, hogy a g6- 

60f6ben a bangszalagok zdrőddsa do a ,i6g6n át kit6du-

lő levee egyatthatdsa következt6ben kelefkező hang ma-

gdban wive szintelen a.avenge, o csupdn a ozdjnyilds 1- 

rdnydban folytatett dtjdn taldlt Ureget (garat, azdj, 

orrtireg) levegőjdnek rezonancids közreuőködése ad az 

emberi bangnak 4that6 erőt* 

A g6ge e tormémeteo folytatoisdt a fizielégusek 

teldalék000no% (Ansatzrehr) nevezik• 

Peltétlenal szüks6ges a hog érvdnyesUldsőt ily nagy 

mdrtókben előmozdit6 rozonancidlie tényezőkre a le6na-

gyobb figyelmet forditani, a bang cdlszera, hal e 

irdayitdodt kezdettől fo 
	

dóan do lelkiiamere- 

tenon ellenőrizni* 4 - 01 inyított hang:inak kelette 60i 

hely6től egészen a szdJUregig, illetőleg közvetlenal a 

fels6 metszőfogak fold levő kemény szdjpadig egy ougdr-

ban kell eljutnias A hangnak az orrUregben4 a garat fel- •  

ső jdratában, esetleg a Idgy szdjpad Ubiften e1kall6d6 

réoze oly vvorteség* mely a hang drceS c3eng6s6t, dthao. 

t6 ere36t tetemesen csökkenti; a bang azindt pedig -40- 

104-kevésbé hAtrányosan m6dositja* Ressz irdnyitds °red- 

ménye a torokhang, orrhang, azoritott hang atlas 

gelid= ellenőrzött, sondes gyakorlds mellett ardny-

lag rövid idő alatt elaajdtithat6 a bang terménzete° ds 



helvee ix:  dnyitdoas Gyakran igen gyora eredményre ve-

zet a4 ut6sizida 1 fi tandr vagy va.~.,~3y kell6en $lőS'e!*  

baladott nBlTeY1d6k e1őkekl6ses fUlt6v'e,i bogy a  p61da  

gyondat bemutatott, elődneke3.t I1angCtk minden tekintet-

ben  bibdtlanok. A nt3vend6k fw3a.%%hamt ~;3r 6rzi :, bogy hanCja  

minden afG6tacé .̀3 	egy augdrban balad a ke1iYay  

ozdjgad, .illet63os a eg•6.tinY116a ir6n*ibati: a6viddel  

#%idabb a hang  i /yenftlriifa vezetése Vs irdnyitiaa valé- .  

adggal beidegzadi.k e ezzel a 361 iugtett 	calsze-►  

rd, hibdt1an belyoz6s0 mindenkorra bizteoltva van .  

(Term6szoteeen lehetnek kedvez6#len ;: karlilmányotk,  

melyek az eredmény gyors el6r6s6t késlelte tit, ea, ki-  

v6 V.e•i.een  ritka  esetekben lehetetlenné V  4szik -o ) 4 bane-  

t6pz6s ez alapvető munk6j6ra minden eMoe owner).  I:ellv  

id0 6e kitart6 gendQsadg foraditand64,  

A  jé 16gz6s, t3elyee hangirdnylt6s gyatorldo6tral egy-  

idGpéa a banginclitda, 1iangkitartds 6a bang41bagyds bdr.  

~e ~rú~rel.et6~aek ~akorldedt ls ~gkezdj~s~► . A bang csak-

nem 
 

nem vinazatartett 2610CZettel (minimdlia levegGvel) Amini*  

te 6earev6tlentil halkan  indu1. meg. Um/alai kell  arra, begy  

a  leghalkabb bang  irtgt _6sa 3.s nyitott ezdjjal t43rt646k:  

Bizonyos eaetekben, - az m r=adesalhangzéval kapcsolat-
ban  nG6s2eu opukett szájjal gyakorolhatjuk a bauging-  

tást. Ilyenkor azonban aba.ng  k'i.tart$sm 6s elhagydsa is  



0  

osukol/t o2ejj8,1 tCiitPiik a a hang  W+iipliVgril MVa.1i`él-  

tosé.3t nem ez4nved. A  mér intonált hang  emLis.f.É9áe W3?iti@n  

szétxyllb ajkak a bang  azi`iét azonnal me,vá3.t©ztatják.  

A hang  G'itarté]a kevesebb nehézséggel jér; gondosan  

gyeljUnk azonban arra• bogy  kUybon 4 kilégzés 411=16-  

t~ 

 

nyugodt és egyenletes legyen s a kitartva énekeit  

hang  6pp©n  az egyenletes kilégzésfolytén nyerio kale)  

tdmaozt « Bzzei elejét vesszük a in  síalycs ki£03áo 
e06 vacZliélésának én ,ayagtalau maZ  

szűnése a hangindités forditottja.  

fakozat4mn addig csvitTsentjitk, m.l.g a  

~ MeS..  

oaa  
szinte  map- 

él  mQ go2da3 ~.k; az ajkak Oss2eosuktisáva7. ah.: _got mint -  

~"szakosan raegszUitotni nem szabad, 

bdrmas aiv4l.et  t  mellyel -mdr a régi  ns hireo daelv-  

isi:ola ka.lőaos gonadal foglalkozott, a régi olasz  =ta-

rok  a  mesa di voce mellett erre a gyakorlatra fektettek  

teen  =CY` 
 s azt formare (alakitani), termare (kitar - 

tani) 6e 	tu©nv-:oak  (befejezni, bevégezni) no-  

vP.zt61t.  

Természetes v3.őgya4orlata a kés6tibi ás az 4nekmitvé-  

o2at n>f1.nden ágéban lépten-nyomon ol8töraulá me sse di  vo-  

oe-nek (Jchveliton), melynél azonban  a kitartott hang  
rep  folytan fokazadva lassan az erftifejtés tatripontjfi-  

ig emelkedik, a onnaft minWgy visszafordulva a  lehe%iet-  

ozerú p'  ~ ~.os ~imoig elhalkul a véstil elhal mindezt termé-  



azQtE$sf3n ems  1418gzetre.  

A  bangképz6a mindenkor a beszőlő bang  dlapazo;alána:  

megfelelő kbapluatgok eQaportjábál indul ki. Itt  

Jak uOWni0  kezdő rss: őről a legfőbb.  bajlandőcá,ot  

kbnny6 6s termőQzetes (a  besződ folytán magszokott)  
ban;ind3táara.  

• 

Az  alei.rtanitás legstilyosabb *  legfőbb kárUlteklntőzt, . 

szaktudást ős tapasztaltsag.ot igőn,y16  része* a  kezdet.  

Itt vau  szilks6gUnk a legtabb tUre3emre$ ob~~ az időben  

kell leginkább azigará ős konzQkvaas . -minden lQgtisobb . 

hibára figyelv" ellenőrzőst ankorólaant. Na az első ta e. . 

nulmányi ő0 narzálin lefolyású, as  ol6-lrán,y .ott tonni» 

v*alsr: kiolőgxt6 eredm6noro vazettek, a további teendők  

je3.oat6kezwea kevesebb gondot  cikozo,€ak. B3lea:ben az  

alapvoto inunkábm bibs oadszik, vagy w b.ézagoo oared,  a  

k6sőbbi, tanulmányok ideSőa al be a fennakaddp. a vtirt  
4z romőlt baladds bolyett elkqdvetlenitő ötagnáldo  

lentkozik.  

As első osztálytan animals  id6 Sut dalooskák veey  

,előadási derabok tanulására, hiszen a beazéd 60 emok e~► 

gye0it6aánek n.ehőz proWomája az 0106 6vban  SGformda esak  

előkőazit6at nyerhet. Bz a z  elSkéwzit60 a beazvdből  k1~~ 

dalva elsőbben a vokálisok Iapzős6vel„ kőn6bb a manual-,  

hangzők gyakorldsavaá: fogikazik. (Mielőtt obhoz hvzr.~oc.  

nánk, agulato3 n,. .őkeiatt besz6dj ét MC115,701124,  s  ne- 



talón mutatkozd kisebb boszddh3.bákat amennyire  lehet-  

adges korrigálni. )Maga a vokálisok k©pzéoe rendesen  

az a-hangzóból indul ki, tmoly ►et min tekintetáben kaz6-  

pen állduak tekinthet"cktk a atőt ős vil7gt7s (610s) hare-  

zbk közcitt. Az s»b41 kiindulva sorra veos .zak. az 0, d*  é,  

~. &an,gzákt s azután az ó, 11, á, 4 vok4lis4ka,t. Amennyi-,  

bau a v©kálisok 	hexagzanak és tisztán kivehatŐt a  

bangtce"jedelem osaknem minden bangján s  áttázUnk bang~ 

záknak a  mássalbauszú.kkal való tan3táeára. . ltt a k'dlvn.  

bUzd dwneve2ett s.olfoggica-gAtemdnyek vannak se gitsd•. 

~ ,°tinkre, melyekből a niivendák hangja és baladQttaága ozo ,-  

x*int vá3.egathatunk. Wealogyzena, ho w a soliegglo nemesak  

az Ónektmnulás oélj ait szolelj a, de amGell;étj ol s6rendú  

zone/  naveiőeazkvzi miért is no  engedjU.k a kangje -~,~r4k ne-  

,ve3.t a solfeggioa flizetekbe a hangjecyek alá irnis a. nú3-  

venddk így kÓnytelen lesz a bangjegyeket tőn,yleg olvas- 

ns.. 
haladd növendék az első 4v io:tymOn is éne-

kelhet  néhány egdszen kdonya Mdc)altioskát, melyeknek taw  

nítáoát azonban kellő ganddal ellenv"rizzlk. Hibátlan ze-

nei ln,terpratálás, tiszta vzővegkiejtéis *  nemkiltUnben bi-

zonyos, a mávészi előadás esiráit magtibafceglald anln ós  

izldo az, amit mér a kezdő fokon is  meg 	kóvoteinUnk.  

Csakis 	vethetjisk mvg az alapját a..: _további do rész- 

leteiben bonyolult podagdgial feladat sikeres megoldásának.  



A  mAaod3k áv feladata  voltaképpen  mind=  addig tar-
unit,  megszokott technikai taau3mday tökőleteaabb .kl-- . 

vitelben valő gyakorldea. A már az előző 6vbea szerzett  

énekbeli f+bgyelanexettaág fokozásas amely =akábmn tanár-
nak 6a nÖvendákaek egyaránt aegftsság4ro van abong  ter6-  

mámzetea, szinte tvagátá2 bekövetkező fejládéa$smely m in-  

denkar nyomon követi a naponta pontosan, lelkiismerete*.  

Aen , vágzett gyakorlást* Hangunk rendaf ~+̀ei°ea , fef" ielmszE3$t  

day  fisio3.4agiait mint b.gionikam ártelemben kifogástalan  

használata mindenkor .zmosftalag i at, akárcsak az etas=  

i.1zöt ~`i apOrt vagy gimnasztika*  

A  bang  terJedelmta is terméazetea mádon b4vk11. OvatAe  

folytatásával as  a3:apvet6 bangkápzá-gyakorlatokak Mind-
left  .ráuyhip djabb áa djabb (f61)-bangekat kapeaolualr. be  

mindaddig, mig mogközalftetttlk kezelőabe vett bang ter-  

mZas4ctsoabta batáralt. Végzetoa baba  volna e ba ►tárak ta-  

iáp60a  bgirakor, ba+esak, kfQárletkáppen is erőltetni;  €~ 

hanzpusztulda legtöbb eaetben a sagas  da legmagasabb 114an.  

gok szertelen fora ►ziro2dadra vezethető  viasza,.  

A bang  ereg-aek áinam.ksat fokozatai .a rendszexea 63a-  

kvrláa folytán azámszeralog is bővillnek# a  növendők 161eg-  

zete kihaaznAlásábgn 'igyeeebb loos, a ha  az  elaá omaály.  

ban  Caak a  p;+ mf ős legföljebb az f fokQzt3tCkkal foglal-

koztunk leginkább, a mitaoclik taaztralyban már a pp 6a ft is  



előfordult, legcólszerúbben a messa di voce gya. 
korlása közben. 

A második év egyik legfontosabb teendője a  hang-
erősítő tényezők, 8 rezonancia ismertetése elméistben 
és gyakorlatban. Növendékeinkben tudatossá kell ton -
nünk a mellkasi üregek, a garat, arc és homloküregek 
ezinező ős hangerösftő szerepének lehetőségeit.  ileg kell 

tanulniok felismerni a különbséget mell ós fe jrezónan-
cia között; ugyancsak meg kell ismerte a kétféle rezo-
nancia helyes keverési módját. lznéleti• fejtegetőseink 
folyamén említést tehetünk a régibb regiszterelméletről 
(mell, közép ás fejregiszter), mely lényegében a  row-
nancidra támaszkodj$ el lettel azonos. (Mell , kevert 
és fejrezonancia) 1z időben foglalkozunk behatébban is 

később állandóan a fejbangzákkal (tiszta fejrezonancia), 
melyeket legcélszerűbb sezt- vagy oktávugrásokban gya--
korolni. 	 . 

4 mdsod .k táv vagy osztály folyamin még nehezebb, 
merevebb hangokat is némi gördülékenységre igyekszünk  
szoktatni, a hangsorgyakorlatok időmértékének gyoroi- 

téisával. Megkezdjük a könnyebb ékítések gyakorlását, 

valamint  az arra különösen hajlamos hangokkal  a futamos 

ének (colatatura) tanulsát, a trillák éneklését. 'Jz -

vegkiejtési hibák kikaszöbölésóre esetleg külön a cél- 

ra konstruált gyakorlatokat alkalmazunk; főképpen pedig 
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arra törekszUnlc, hogy növendékeink hangja  ne csak erő  

é® haragter j edelem tekintetében fejlődjék, hanem megfe-

lelően gyarapodjék színárnyalatokban *  kifejező erőben  

én nemes, előkelő csengésű han .gzéeban.  

A következő*  harmadik osztály teendői elsősorban; 

minden  eddig éleajátitott hangtechnikai készség teljes 

kiépítése és tökéletesítése. A  dinamikai fokozatok tel-

jességével, a  rezonaraciál3s lehetőségek tudatos fe3.basz- 

nélóoűva3. kibontakozik az immdr csaknem megállapOdott és 

hibátlanul . - képzett  hang*  mellyel a növendék fegyelme-

zetten  és tudatósan bánik; a tendr feladata a további 

ellenőrzés folyámdn, főleg a legfinomabb  részietekbe 

hat6 csiQzolids. 

Itt  már a művéezi' éneklés belső és  elvontabb érté. 

keinek feltár 'el®ával is foglalkozhatunk. Geridpsan vizs-

gáljuk növendékeink  előadnak  kifejező  eres  e't / lamer*  

a temperament=  szerepét a2 előadasban s ahol  Mrs-
mi Má e  vagy fogyatékosságot tapasztalu*, igyEkszUnk 

azt a lehetőcégig mtege2'üntetni; szővat l az  énekművészet-

re való nevelés minden  eszközét telhaszxadljuk a lehető-

leg teljes eredmény elérésére.. 

Norm-alit!)  körülmények  között s feltéve,  bogy  az e- 
gyes  növendékekkel veld  foglalkozásra esetről-esetre e-

legendő idő állott rendelkezésre, a  hangképzés a harma-• 

dfk év akad.oszt.) végén k<tirUlbel"v'l befejezést nyer. 
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A negyedik évben (II« akad. oszt.) a továbbra, 30 
naponta végzendő dnekgyakorlatok mellett, az egdoz ta-
nulmányt anyag  gondos reviziójaava.l., esetlegesen mutat-

kozó b3.ány©k pótlásával foglalkozunk. A  növendékek e-
lőadó ép alf3kitCO képességének tŰvc̀ibb$ejl4s"1rfréstiZ'e tO- 
r€3ksank, bogy az adott  esetben magasabb muvészi Láve- 
to2aTZónyekaek io megfol.elh000enek «  IsmertettiL: a dal-

és opera-irodalom RiilcinbUző korszakainak jollegzetosv 
seWnit, a r;citatatvo, parlando, a bel canto ós dokla-
máoió óles előadásbeli eltéréseit «  Rámutatunk a maveo zi 

hatás-keltéo esikbieire; a 3t31izálsrz; a  baigGziaeZé: 

mindoa drnyaiati lehetőségeit  tárgyaljuk  és tanitjuk• yaá- 

gafl az idők folyamán tanult dalokból végleges kio reper-- 
toart állítunk Ussze xibvendókeink részére, hagy  az inté-

zetet elhagyva, azt akár a kóscibb3. művészpé1yi}, ,: a .ktir a 

magdnéletben el.únycá9exa YelYtaoználhasoák «n OWi) 

A tantorvról megáliapíthatjuk, hogy minden  részle-

tében alaposan kimunkált óa a mai napig irányaa3ó. 

Men az övben említésre méltóak 	az aldbbi eoe.- 

mények : 
Az 1324« december 7 -6n a  Várroai Jzinházban tartott előar- 

dáoQn ium6t Ladduyi aariskát 6o Cbolnoky aargitot hallhat- 
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ta a kösanség Mua.g. PQgadalQm Templemi, Moe 	(Amp  

vének aléeddadbsn. December 8-é.n Chölnaky Nédmezcivd s-  

odrhel,yon lépett fel König.-dalokkal. A loan b.agyog  

aim/6  vá16 	20t-jét 1925. május 9-•45n, rendezte  

meg a Szegedi_ Dalái•da. 3z évben valcer-este* is tar-  

tottak  f  pnmelyet'►  -. ugyatiGaf3- Cihp373oky Nargit szerepelt.  

An 1918-ban alakalt SZegedi ~.~ilbarmvníai Egyeoillet  

elérkezett 100. 3aangvcrssngr4ho.s. Lnnek ke,pcsdo, eddigi  

múködéstikrűi megjelentettek egy progriamfi€zetet. Bennön"-  

ket az énekes szélistdk névoasa '`érdQkidt. Eddig fel-

léptek az egyatte0003. s Basidiles Mária. Chc3.nekY M4r0‘ t  

Gödri Nat$, Oatksa1lop- y  Németh Udria, Némethy  

P3.ligszky Zsigman4 és Ssékely°,.dy Parent dr., a kor ki»  

magasló lehEteége Cs többQégakben edge,-Qzerty ismert  

énekm06sr̀ 3ek.  

Az 1924f25-0Q tanévben 3 28-►an tanultak a zeneis-  

kalaban: zengQraszako. .a 200, hegedűn 98, gordonkda 14,  

éo a magdaértetS-tufl02uJ:;.+C1n 16 nC"1v@3nf3ék.  

Az 1925f26-oa tanév értesitője köszönti dr•  

11nclr© korményf®tamácaest, aki .  közel bért►m évtizede dl3.t,  

mint kulturtandcsnok Szeged véroo zenei életének fs a  

vd.r-öoi zeneb3.zot;teág 61én: "Nevéhez és ,éakaratd tdma-  

gatáo€üaaz fűződött a vérosi zeneiskola nagyszabású fej-.  

1ődéQQ." (75)  
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a  tan6v hfrei közöl om1wta3orC mólt6 m6s Daabraw.  
ozky Viktor nyugalomba vonuldsa 42 6v1, aredma:n.yekboll  

gazdag zanQpedas6gial muntdoodga után. 
t~,,

~
yy 
 r~g~#raá~d.ett  

holyr ~̀r ~ ~ial'i~.i3 l~  .~/ Pa"3rón~ +G"Ci.i.t s~liie.imazta. "c,lz•c,in- .  

ttsné Ládá!ay3 Oarizka ra~;ijuo l7-t61 a *bandy  v6g6ig botoG" 66)  

volt,  helyettoz6t11.M..:,za Ilona oklevelez operaó:aeLQZ-  
nőt ez ida tdjt mdr 16i :Lsmerto Szeged  zenevz®ratei kö-

zönzése. Az drtdzit6 abbot  a tanóvban trölbnöaea a L Z.,a;..  

verzenyeP: műzortSuak gazdagodg6ra<Sl tantskaalá.k. Jzombcttá-  

n6 ez olóaclda ►tt maw= szerzők műveinek nagy ozdma, u--  

man'i.o a libvonűókEk vizsgaaayag&baa 44 magyar zzerzv  oza~► 

arepolt 140 művel. A  fat:lbarm6n3:a jellegi hangverzonyok  

közöl az 1926. adjua 9-ón tartott egyhdzzenoi oet jel®nY  

t0s, at3nig5 Vu ez  Deus  C. mdvdnf3k bemutat6jdval.. A c;o-  

nzta» Polomann Lm3l3.a volt. A  m~tzik s  rtdjus 12-6n a Ti-

.r°-+ze,^-szd13.6ba3 megrendezett Vaguer-cast Volt. Kunl, holyi  

or6kko3. va3.6titotta meg nagy o3terasi haagverzeay€at. A  

zzciliztök közt Jikza Z3.ondt, aho2n4ky LéQrg3tdt, O3itá!n  

Udritát éo ZoIIltZTek Imrdt hallhatta a kcazaa36g.  

Az ónokta.̀ ázzílk k9.tZn6 D51uakdjdnak eredménye, 
♦
ho

!
~;y  

É?. za~eZ~;'aadóas~.a~. növendékek zordba 1<3pott Junker F~.~ri 3.í`'3,  

aki 2 milliq [:ororaa tanulmányi segélyt kapott magdav3.zo-  

gdj áaak tdraogatdara.  
:` z  1926/27-QO tan6v nevezetesebb hangveroenyoi kö-

zöl a jQaadr 9-6n megrendezett f3lharm6xiai a3ztvt vrde- 
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m®© kiemelni. anelyon 0cnkayné Ui1 rt Jaut:u .émekelt  

Gr;ieg, flcbuman:a  és Brahms dalokat. Maj  á  Beethoven  balé<-  

linak 150. évfordulója emlékére  adott n8gy82aháeú : , hang » 

versenyt a Szegedi Dalárda. A  nrfieorban felhangzott a 9.  

nzimfónia, szúlistái Miksa  Ilona,  Feiemauu Bailia, Kama- . 

rek Imre ás Her$avits Jenő imltak. Velsnann anilia áo  

Junker meal.  16o-160 peng4 segölyt kapott  

vizsgájához* `"i;rdemea feljegyezni, hogy Ve3emann 	1ia  

is  kltúun.den zongorázott. A zongoratudás j elentnsen meg-  

könny`íti a magán.énektanar munkáját. Z2 övtől megváltozott  

d beiratás és a tan.dij öse2ege, a beiratási díj 40. 000  

korma * 3 ,20 peagrgn, a  tandi j a zengoxa-, heged.úr-. e0e1-  

16•► és magánénekazakvn 850.000 karcra * 65 pengő lett.  

1927/28-as tanév érdekes újdonságai 40zött :mogoni-  

litehet jilw, hogy Felsmann Amillm énektanárai oklevelet.  

Nydri Szerén köz6piskolai énektandri oklevelet szerzett  

aZen.eatcad ~Eímián Junker 81éra a második akadémiai.  

meth Irén pedig az első akadémiai -asztálybf.sl sikeresen  

vizsgázott. Jutalmul Pe1sm9.ri ► 	 havi 100 pongri,  

':Junker Klára pedig 160  penge egyszeri  segé ~~l..ft kapott  

a  tanác stől az de  végi vizsgához. ( TO  

1927. augusztus 27-6n elhunyt Zucker Simon. a zorLe- 

de  kimagasló képességú tanára. Helyére Kollár Pál. a ké-

sőbbi zeneiskolai igazgató nyert .kinevezést. Az iakelát  

is  érintí3 zenei események Mal megam2ithet jUk ligedy- 
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-gichtnor 3ándor honvédkarnagy 25 $vep ndvészi és kar.  

necri jubileumát, amelynek tnegUnnep3.éaén a zeneisLola  

tanári kara is részt !vetto jzeged ekkori zenei  é3.~t~-► 

nek fellendülése éppen annak a köraiményn-ek köszönhető,  

hagy a Várooi Zeneiskola és a Pi3.barmániai Társaság veá-  

zetői között 	zenei capcsolat és meleg baritság alakult  

ki. Jól i:iegérszftették egymdat az énel€ea-,, orgona. áa  

kamarműtrek;olo.1 remekelő 	Péter, valamint ,a  

főként zenekari kompozicifkbán érett és ozines fantáziá- 

val €pitk©z6 Pige4t4Ichtner Sander. Kett6jilk 	embe- 

ri 8E3:i2.etartozásának szép zenei megnyilatkozása volt Kii-  

nig III, o:zimfóniájAnak p3.chtner által történt 6obomur-  

tatája 1927. november 27.-én a wzggedi Pit.laarmónikue ve-  

ne ékarral .  

1928. méirciu,s 27-án a 3<ilharmánia 10 éves fertné ~- 

lásénak jubileum9. hangversemén Manoky Margit Picht. ,  

ner-3erzseayris rohászkociás co zenekari dalát énekelte.  

Király.Köntg Péter' 25 éves igazgatái jubileuma al-

kalmából dr. Dell. Verenc ezt írtas "Amidőn Szeged Vá~  

ros zeneiskolájának 1904-ben Jzöged3, &áth Endre halná-  

val megöreaedett igazgat6i szákében König Péterty az  

Országos zenemdvészsti Pőiskola ajánlásira megválasztot- 

ta, tette ezt azzal az intencióval, hogy oly európai szel-

lemben : bevelt +ás képzett zenész 	az intézet 4i4-  

re, akinek tudása ős egyénisége b3.ztosit6k arra, hogy  as  



iskola ős a aza ;odi ,zenei 410 színvonala icfdvol a  

vidf k3, azúkebb, egyszerűbb korbd& , egy raergambb  bari~
,  

mantra  fog ernolr.,edni. 	negyedszázad oitc3l:tővfll  ba1~-► 

re# elmondhatjuk, bogy  :siaig Péter eredanyQs muni~~- 

ságdva1. ez a valtoz€s végbe isv meat" (78)  

Lla sem halványult el a Onio--muzs3ka ki3ltmi ro-

mantikája, ős ebb61 mit sem von  le az a kUr'u3.maxay: bogy  

kevesebb bonne  a magyar eátem• Hiszen a  fcivárps zenei  4--  

iota ős  int®zmón.yoi 3.0 csak lessen  magyaroaeataF., 6:3 az  

dj magyar zenei nyelv csak keaav.ny harcok árán gyökorQ.i  

sedett maB a zenei  kuztudatbaxao A  mdl t szazad váganek  

senoaLPadőr ~ttié,ja newt szellemet sugarzott 8s °sak  óvt2-  

=IA 	jarYatott sikerrel Bartók ős riodély vile  

y  elent6sőol, a fol.klvr t•áiajabé1 merített nyeivdj ítása.  

Amit peas Budapest  mar raeg©rtott, termésazetoseu c3sak  

folgrbl fokra juthatott el a vidaki zenei központokba,  

amelyeknek nem volt érintkezőse a is€t negY rear igng-  

elmőkei ős muzsikájával. Budapest centralis jellege most  

is,  aktor is mogbaté .rozé volt a magyar .mŰvészi ős tu-

dományos dletben• $ vidéki zenei  dlotet torméazetc:son . 

nehezebb volt ellátni szakképzett eivészpedag$gasssa3 ~.,  

mint a flvároeit. vzt tilkrOzi i7;zQgecl azabad 1;i3C ► . T€ros  

törvőaylaatéság3 bizottságának 1928. ővi mé,rcius 1--j 6n  

megtartott  rondos  közgyű7,aodn kőszilit jogárzőkönyv aiáb- 
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bi részlete is; "Te1jes képesitési szakeráksel valY.6  

betöltése a taniri álláso -znak nehézségbe Utközik. A  

feltétele:. nem kielégítv"®k. ZzQk tn®cnyeréséneá előaogi-  

tésére az igazgató 3avdra 127 pane,  az Orszdgoo Zeno-  

múváeszeti Főiskoldn szerzett zeaetaxadri oklevéllel ron.-  

del:kező teljes képe3itésű senetatadrQknak havi 100 ,pen*-  

ga vdro®i pótlékot biztosit... főjegyző*" (79)  

D tanév végén (1928. j .úxaitxs 11-6a) dr. Lindro  

kultórtandosnok a sadzad első 30 évének nagy kdpeos 6311  

menedzsere nyugalomba vonuult. Helyette dr. 4;z01)5 Gnzca  

Tett a zen.obizattság el.n6ke•  

Az 1928/29.es tanév szép egyhdzzenest haagverzony-  

z;tye1 indu1.t. Ki3nig Péter kie3érte orgündn Szdltóné Ladd.  

nyi Onriskét, ati ; Waber: Ddvvs vaddszáb61 Agatha Gava,-  

tináját énekelte* Az  adatok ismeretében ez volt €a kiwi.  

Tó ónet~..`~ivészuci utolsó nyilvdnos fellépése*  

1929± ó,prilio 7-én aazegedi Dá3drddval a Városi  

Sz:únhdzban Minis zenekari daldt, a "Kön.yörgéo".t Cha1-  

aQky Margit ope.raénokesn4, Kánig.Juhdsz Gyula; T3.sza-  

Kantatajdt f3cskayaé Hilbert Janka operaéaekesnő adta el&  

"Az 1929/30-as tanévet Szdntáad Ladányi MarisLa ma-  

gdnéaektand.ra szeptember és október hónapban még beteg-  

szabadséggal. kezdte, n.övember . 1-től nyugalomba vouult.  

Alldsa e tanévben nem  lett véglegesen betöltve, mint 6ra~-  



190 

adó.  heti  18 érában Pelsmann Lmilia dll.képok1.6nek-

tan& tanitott". (80) 

Ladanyi Mdria mint tan& elarandd pedagógiai tu-

dással rendelkezett, és szdmoo kivdló énekmdvészt ne-

velt, atilt a Zenemitvészeti 116iskolda fejezték be tanul-

mányaikat. Növendékei 1zU1illami oklevelet nyerteks 

dr.Jimténé Xertész Mdria bangversenyénekesai, Béja II  

ka, Cholnoky Margit, 14Miksa Ilona, Oubert Btelka opera-

• énekeonő, Peismann adlia ektanárnő. Közé isLzolai 

nektanitdara jogosité oklevelet ka ott; Pirblané Piukovioh 

Ilona. dr. Nekitehné Kratoohudll Ilona, Moosz Etelka, Vane 

Ludmilla éo HYdri Szerén..A 4zeged Városi Szinház szer-

zGdtetett operadnekes tagjai voltak: Kormosné Radó Anna 

Molndr Dozoós Berndth Margit. Dr. Wisner Néroly hangver-

senyénekes, nyugalmazott államtitkár szintén nála a zene-

iskolában kezdte tanalményait, Ma8dUtanitvinVi 

Dödőtör Ilona, Nagy Margit, a Mair.Operabáz miivószei. 

Teiohmann Zzn, Hont Erzsébet és T.Szenttamdooy Teeolr 

opera do hangverseny énekesek. Az operett sainpadon Un-

nepelt szegedi származása primadonnák Károlyi Leontin 

de Nagy Ana szintén az 6 tanitványei volta ,4. Ezen 

vUl  több ozásra tehetőt azok szdma, 	ha nem is bi. 

vatdsszerden • foglalkortak a zeaével, de mint énetmsek 

kisebb hangveroenyeken felléptek, 6o -illtinböző dalegye- 

otiletekban és egyházi énekkarokban mdködtek, elősecitve 
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vároounk zenekulturdjaak fojicidóaót. a) 

1929. ozoptomber 5-62 az intazot tandrai tnntivi 
i;lar gyIllOodn alapveta rondtartdobeli ozabály07zban di-

lapodtak mog, melyb61 a'kUvotkoz6 poutokat ;•emoltom ki: 

"6. Privát őrdL: add= az iokola holyia6goibon ninoo 

olgodőlyozvo. 

7. UOvondókoFmok az iokola ho 06Goibon gyakorolni 

tiloot 

3. 1:24C63 órára rdboozól6o nom ajánlatos. 

9. a ntivozalalohot mogillotó óraróos (10 pore) poato-

oaa botartandó. 

12. A zongora molláktanozatot oz ávbon mdr az 4nok-

tarlAr, illotvo holyott000 'linn Judaic tani-

So.." (02) 

A maltbaa ós ajjolonboa io a miváozi tdrgyak tam-

láadaak1ct lehotoógoo módja ismort: intőzoti karototboa 

bizonyitvdny, vágbizonyitviny, oklevállel ozontooitve 

vagy uagándton. Uomooak azórt tanul valaki magdataudrndl, 

mart Mara ayort a tivdat intózotbo folvdtelt, hanom - a vd-

laortott magántandr ozomólyo áo a Wrillmónv',: igy mogfo- 

1013bbe'a ozámára. zfLokoo azdmára naktilifthototion a 
tanári kantroll. iey órhot60 bogy a v6gzott n0voadókok to- 
vdbbra lo visozajetztak Ladányi Jariokához. Amig zonoio- 
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kol€%n egy  navenddkra maximum  l9 perc jutott, hiszen  

agy órdra harmadmagdva1 nyert bEosztdst, addig atop.  

adz  lakdof$n agy Óra hosszat isettQObmn dolgozhatott. A  

oze.mélyes kapcsolat termékeny hatdaa nélkülözhetetlen  

t dnyezőj o az énektanuldsnak. Igy a m agdnt andri praxis  

jpArhuzamos kiegdszitdje az iskolai tan$ri t4vdkeny-  

a8g.aak. Mayolemb° Wye  s;a buszao (Wok végén a p4liti•-  

ka10.3azdasdai helyzetet. nagyon  indokolt az E3rozd ;,~Q  

Zeneped€aógisi 2gyesi#lot 19290 o*ts;ber 30-dn megtar-

tott ilá.dsfivak jegyz©kUsayv3 kivoncata, amel4et.m,ind=  

istQia részére megkiü.dtek, hogy véleményeikkel. ta-  

ndosaikkal oe OtsAk a  helyzatnet' aindl mélyebb  

tdardadt, és igy  rugalmas rendeletet tudjanak  Yacszil a  

magdnt , n ok hoayzetáro. Bart  tartom szilkodgesnek a'  

jeg<yz ► °Onyvi kivonat teljes oztivegdnek kUz3.dsdt.  
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uJegyz45kUnyvi tivonat 

az Orszeicos Zonopodagőgiai LgyeaUlot 1929, o7rt. 

an a Zonemdv6szoti Főiskoldbala uostartott aut 6-
‚di.gi 6s vaasztoduyi ogYattea U160óral. 

Jelaa vaman 4r. Dohnáyni Lrai elakloto meUtt racy 

06aa 1gloyvezet6 ig4zgat6, rodor xu6, iat Artur, dr. 

4o6ri-Jzánt6 Ire, Kom6ny aersG, ?.Way Zoltan, z:z4j4elY 

Arnold, Jsatmári Tibor icazgatósági tagok, PUzy R020 

titkdr, dr. Nosztlor Wring,  ellonőr, Uorti Gyula, zoi. 

tán Lászl$ számvizsgálők, ,lajor:Zrvin sa3t6bizotts63i 

turf,. Doden Pál, Braun Paula, Brown' 1:40, gocolito Boa. 

Coi 7zcir Olamdr, Gimean647reud /ma, Nand!: Arpád, Jámbor-

116 aleoz Olga, =Mau GyUrgy, clre Zerttler Jena, Uotányi 

Nelly, Laub István, Uolaár Antal, ,11.11ovák Lrzsi, Plan 

Jenó, I.Popper Imra, Thoman iotv44 választmányi rondos 

taeok, dr. Bagy6n6-Lász16 Lili, perbáli nodula István, 

dr. CJobestyin ándor választudayi pőttago' ,2 6s Pat6 Lász-

16 jogyz6. 

Tárcy: A kontárk6rdás 60 annak alamviz 

való szabayozása. 

1. LlnUt mesnyitja az Ulást, Udvözli a wogjoloato-

!mt éo felk6ri Jzatmári Tibor igazgatőságl tagot, adja 

016 a kitdzUtt tárgyra vonatkoz6 javaslatát. 
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2. 	t . 	Tibor az Jglosizlot nov6beu  ~idv~3~1i 

dr. Dobnaoyi 	olnr3ktit 613 hado Wozanot6t tol--  

ndvsolja azcirt, hogy o fontos 116rdőobon hatbatao td.  

nogatdoával ticlyiluk ra0116 411ott. cootoii vasla tel- 

3"3 a mayor zonepodag6gia mai váloagoo helyzot6 i 

 

 A  

mai gazda..~i hoaryzet vC3logroja, ho~,~. y alt9xuo zE iotaes'  

nittatao uagyrdozt mo€;azLiut, 24 .100 pil9dGaak tenalnaG m-

at.  a magdzotk tat do tanyom5 r6ambon Wpzolton ikontdSok  

1:0z6bau vala, akit:  eac63zt az avra hivatotta% ealotoacivjat  
vovzo utotlf, maardon zone4uUurank hanyatlill, ha ton".  

t~`irk6u"oou +agyjui: a zenotonitaet - A  vdla ~~ ogyodali mo&.  

oic3&oa egY se4 ,e2  alamvizoga 	=Mdi bovat Par-  

d~ nyo ~, n.eiyro r;lindo.a Q.tllova 	nagduot:tat3t  

i,:i$3tE',lö3ni ttállqno. Llin't/hogy aé 1928-ban  mosalatailt er~ 

sodeoo Zauopodaga ;-iai "4,1gyosti#.Ct azzal a c61101 jUtt ldtra,  

hogy zonopodag6gia Uaazos ku:tturdlio 6o gazdaod ;i L;dr-  

dcSaoit megoldja, Wri t  hosy a tantdriaraio raogQldtiodural  

as  o=oaalet is is3.veWo a r6oz6t. Az  Ogyooiilet javaszata,  

hoGy az fillamvis®za anyaga a .faiskola 1Z. vagy III.  

oozt. fokdnaG folo1joa moss  tiog6ozitvo a mogfo1eiei sow..  

ooz YV'tika  í*  maw=  A/ii7no LiIrtV.7J.V U'iie: ~ podagócf"'  .. ibNNori+ftot.-  

L; o'l. A  faotcola IV.  €á,t:. oo ,tdlya olSi6 ;zQtt  s  vaG7 tI s ~u''`•  

ooztalyat logalabb jolao orcdmdanyo3 vagoc3ttet: csat .t`.o-  

-,600lt6 o1m61oti vizagdt to6yenot:. A  vizoceit lo%owolita- . 



oát hóri az egyosillet, rainthor igazgatóságában ős 
vdlasztmdaydban helyot foglal a főiskola igazgat&ága 

4a tanárl kara ,  ogY az csyesalet kobolőből alakitoti 
Orszagos vizSgdztató bizottodtmbizni, molyneI: tUbbse7- 

C a főichola tandralből alakulnah. A via ciher ,= 
lotótele utdu magdatan/tdsra jogosit6 ongédőlyt tórA6- 
noh a vizagdzők, az 	sday 	tanítőkra 
tő szankciókat hór 00.7* agyestilet. Ameunyiben a 
minisztőrimm Z:Uzroudószoti ős adőpolitikal mom/x=1;741 
tivdand ezon magdatanitási onsodalyel birtit 04 ogwosa-
/otbe val6 tUmUritősőt, dmr az egyasUlet 1ajland6 arp .  
alosztályt azok szdmára létesIteni ős vállalja ozok fO-
gyelmozósót 4o továbbhőpiósőt. -Dzon Új alosztdly 41* 
tal az ogyesalót anyagilag jolentőkanyon gyarapodna, hogy 
lehetőv4 válna ki1l6nbUző jólóti intőzmAnyok (nyugdIjin-
tózot stb.) alapkOveit lefektetni. 	

, 

3* Llaak rnoUz5n1i zatmdrinak olőtorjeort4 A 40 

leszUgezi azt a tényt, bogy a szerzett jogok respoi:td1A-

sa olvón killUn hell vdlogatni a bizonyithatőlag hossza 
idő óta mdkadó toros magdazoneohtatók Ugyőt a tUbbi Ua 
vizsgdra tatelozettokaőle 

4* aeóri-4zdntó Imre hangsdlyozza a kérdős nagy tou-
to3't 68 nom zdrkőzhatank el annah vdgleges melddsa 
olől akkor semi, 	ezdltal eyes őrdokelteket arelem 
no. Trianon óta a kenyőrkoroseti lohotOsóg mo,PcsUkknt, to 



JAG  el  kell tiltani a képzetlen kontárokat a  zenQtantw  

tást~3l a  hogy az arra hitratottaknak existenciát bizto-  

sithiassuak. 2egáliapitja, hogy az 4ktatb9.  ~i~~  ~t~~3-• 

dók száma 3 kategóriába oszthatót, 1. az ots:].eveleti zene-  

tands`ok, 2. akik  oklevél nélkül az  államvizsga sikeres  

letétele után mdkF3d6si engedélyt fognak .kapni, 3f akik nem  

jelentkeznek majd  a vizagára, vagy  aak  a vizsgálatot e. : 

recbménn,yel 	k3. A 3. eate;góridba tartozók a ta.  

nitáotál tiltassanak el . trtdke ás hatáss azonban a k*.  

dt$o rendezésének csak  akkor lesz, ha az  illetéktelen tea...  
tás 

 

kihágásod minósittetik óa mint ilyen bUzatettetik. . . 

5. Kwitny Rezső annak kimondását javasolJa, hog;y az  

ilyen vizsgázők csak mAgánAeneoktat#iera 'képes3ttesSene4  

de  semmi esetre sem nyilvános eenoistaelábaa való oktatás-  

ra.  

6. Jzákely Arnold  addligyi szempontbői kUlönasen ton »  
tosuak tar.  tja a mnagánzeneoktatók pontos xyilvántartásAt.  
Az okleveles zenetanárok  ugyanis  adáköte2esek: a  zugo1[ta-  

tők pedig könnyen :kibűjhatnak az eááfizeitis kötelezettsége  

alól.  

7. tlr. Sera,tler Jenő javasolja, hogy az összes államw  
vizogirs köta3:ezettek, olyanok is,  akik koruknál ás óv.  
t.izel+ie mimű,ködősit: után méltányosabb elbfrálásra szdmithat-  
nak, záras határidőn bolöl vizsgálatra jelentveznat iRöteloz--  
te$snek.  
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0. DlaUi; mocdllapitja *  boa a mdr matUd6 laJobb 
aacrauzaootttat6:md1 a vizo at ''-;taclan,LU:als To= zo 
Well a II* vaay U. 	oaztaly pziavalelap 1,== 
iaLulbb a zaxxl ilultdraw -  raordottcek;,. mG201010 e1fm6- 
loti tuddo cla cyalmrlati pi t6=At 1ocya:.101: az 
olbirado főozappoAtjoi* 

9. rodor 2=4 javazoljat 40sy az 14100oDb okta .6!: 
4clazozoroo viaoca laolyott a vizoodra UozOtt 

1=1 icazolja; podaG6Gial tuddataatw 
10. Zoltiin L.241.6 javaWlaat 4oGy 4 01640342 V103.• 

f",  6 al:aciaalial aortayei laUvaad6koh idoi316noo miL0d6o1 
cg3oat Icapjanot. 

• 11:22odzr LmS aziii:odaoauck tarttand miaai: 4warm. 
44- - 1  11uk:4, 411amvIzdzott. 	Wd6Q1 oaccaeav ayort 

04K0,dao4tat6l bUtol000k loGyowt: oamajd mosalcvltaadó 

00 b )  taGail ,  aa Orozdo)Q ZoappoOas4,7141 23v-

aalabo b016pni* Elar bordoravol bima 00 a Ow,ISO.az 

03yeat1Qt Gazdacd3i1ac•mcoraatklvo balőpac a 2drandoloa.. 

biztoolt0 taGjal 1:0.164. 

Us= Oaozoozi a v14aTolyamda a vizo: a vuaatlw-

aaa olazaczott toloalaldooant* molyok a kti'vQtcaPs,ba'a 

Wozos 

1, a is;olltdrk6r460 az dllamvizoca hUto/oz06 lik - 4A(et 

o144d1:6 moc. 



2. Al2amvgzagdra kOtelazteeaazek mindazok, atik  
zenetanitdasai T :tog2.alkoznak 4o okiknek zaa;etandri  

okleveltik ' 	: vaa a kultuazminiQztar dltal kiadatt  

tenitdzi jQgonitvdaak raimoa+  

3. Az  .dllamvizQadn a vi ,oadz 	6 	bd1  
le aldbb =wit  'keli tudniok 	ay  lI. 	11I*  ak*  
vazt 	növenddanQk, azon 	raadelkQznift 12 mavo  

felol 0 aztdtlkalti mazy=  zonotOrtdnQti d4 4006. ►  

giai xsmQretekkei r  

	

4* itmenetilog azokndl n  alt 	anitda  
ge

-
b t=  foglalkoznak *  magas ruirMdlvzQat mdr 11 ~ 

vizcagadpezQk, az dllamviz 	a 	a  
kdszodgat mint 3.nkdbb zonal 	t 	t  d4 V  
rutin:ukat kell vizaadl.at tdraydvd te ~ng. Eivőt Q 0000  
tekbQn azonban a vlzaaabizott 	vaalata alaWdn a. kal.  

tusztmdnisztdrium avizaga alál 	is  menthet olyaa zo*  
aeaktatdlsat # akik agy b3zonyo mama kerhatdron tl;,1 ;vannak  

6s mdr laGoldbb 15 6#tQ $¢ogl€alkaZnak Zon4.Qktatdsoals `+zek  

Pedagagiai k$Qsa6gUtot aaOvouddlas  `vissaástaticidval taro  

tQmat biS:E3nyitanl  s  az  adóhatfadgokkal VediS azt kUt€:l  -~~  

sett  igasoltata , bogy  legalátb% 25 dv dta a aonetanitda  

-P loalalkozdsuc. ._ 	
. 

5. Azot* akik az dllamvizoadt sikerről tottdk le,  
magdntanitdzi qnaodá1yt nyrernek. 4z a z  ongaddly Qem  ta- 
adri  s  sem twit& *6 m viQaadadro 	j Qzflait.  



G. Akik area hatdri.da 	(1-4 6v) a magfan ;-  

taa :tda onged6lyt nem szereztft wog' mindenfdio zone.-  

tanitdat6i e1 ►tiltaaaanak.  

7. á;a.tiltatnak a tanitast61 azols is, akiknek bar  

van, f#ngedély4atk, 	mda bangazert ;:.tanitansk, mint mely,-  

re engaddlyük sz6i
~r. 
	

.  
84 A Zeneurí~v~azeti ~~~.F~lcÁg.di~ ~.eGalabb az I. `aka.  

46misi onztdlyb61 sikerrel levizsgázott niivendat}et k6t  

6Vre az616 idaiglenea magantaaitáal onged64 4aPbataak  

azzal a kikUtiaaaia bogy emennYi.ben k6t éven be~.~ a 10»  

Votkez6 aaztá]:yb6i nom vizagiznak le aike3rrel , ez enCe- . 

d0:y. &adlydt veszti.  

3. Akik 's, .Zenourav6ozot3 P65.okoi.a IV. akaddmiai oas-  

talyanak trizegajdn fdtanazakb61 legalább nj6e or  

nyel 60 me1,laY:tanszakb61 a.ogaá.abb "o1 66154Gep"--ela ' ovi;gA-  

Sazta.k, Valamint azok, akik a/l. vagy 1114 akadémial  

osztály Otanszatdb61 logalabb "jaw" dm a malialstanaza-  

kekb6l legaldbb "jő" poztdlyzatat mortal:, aeakla 10110n.-  

bUzeti Yizogat tartoznak tennt. . 

10. Az d3.3.amvizaga a iontdarkárdéa magelddaa atin ia  

6letban marad.  

12. A vizag41$id3.2ottadg, tekintettel arra, bogy az  

Oroz. Zanepedagbgiai.4eaalet magaba foglalja az 630P403  

QklC3ire3lQp zQxl®taudrotat , ea egyE3 Ul@t kebeldb61 " slakt. ' 

t3Yl86 oly $6don, bogy a bl.zetteigokbdu a lohot6aég szerint  

a Zeneművészeti Főiskola tanárai legyenek túlsúlyban.  



12, Az OCez. 2onepedagrigias. Laycalilet kívánstoenak  

tartja, hogy  a. magántanítáai engedéllyel '.bíré oktaték  

továbbképzéelk, .fQayelmLzésUk ée ellenőrzésük oéljábSz  

ez Orsz. Ze.npedn ;égiei. Lgyéwillet sorába való belépésre
.. 

Witeleztessének. 	ogyéaUlet hajlandó alap$záb€iyainak  

olyan  értelmd megváltoztatására, bogy  ezek az enzedélyes  

AktataSk a  .Zenepédaságai.a3, rigyeaület .alosztályát alkotgtk.  

Az gzIQsIi].et ebb = az esetben nyugdíj--betegaegé3yző ée  
más j t5l6ti intézményeket létesítene, teetleg a .Táreada-  

iombiztoeítá nyugdíj-  és betegopaé3.yzó intézményeibe kap-  

osolédnék be oly médon, bogy  a  tagok .által fizetendő dí.p  

jak egy részét maadra vállalmé,r (83) 	 . ... 

anig Péter észrevételeit a  jegyzőkön el '' J kaposo-  
latbmn 	fogalmazta meat  

stAz Országos 2eneneda$6gial Egyesdlet október 34- ~i tad-

06n elfogadásra ajánlott 12 pontot á;xtanulMáiayoztam; és  

helyesnek találtam.  .  

~ 

 

vidéki, városi zeneiekolák szempontjából és, boa  azok-  

nak erkölcsi ea3ya emelkedjen, kívánatosnak tartom a kö-

vetkező szempontok figyelembevételét.  

1: .Azon vidéki vároei zeneiskolai növendék, ttki a  

IV.  akadémiai osztály a főtanszakon jeles, e az cfeszea mel-  

léktanszakon legalább 	eredménnyel elvégezte, kUldnbi3ze--  

ti vizsga alapján kapja meg ezen ttdkddéni engedélyt-`   



2. A vidéki zeneiekol.ik III. és IV. akadémiai oez- 

tély' rendes növendékei pedig tanutményi idejiik &3.att 

fenti osztáiyzetaik esetén,. ideiglenesen egy-egy Ore  

sz616 mőködéaai angedélyt kapjanak tanulmányuk betejezáe& 

ig+ (Ilyen legfeljebb  egy vagy kettő aked,. )* (84) 

Visszakanyarodva az iskola eseméx4eihes, OrOmnael 

nyugtázható, hogy az intézet dptileetében levő egyik felt-

szinti lariat feimondés át3án végre siketült telszabadí. 

teal, de így az iskola hArom helyiséggel tbővUlt. 

Németh Irin ~ : Yelsmaaa ► Emilia vezetése mellett a II. 

akadézaiai oszti3,yb€í1 sikerrel vizsgázott. 

Az év hangversenyei 	'jelentős az 1929, november 

304-ém megrendezett Szegedi Szerzők Hangversenye, amelyen 

a közönség Ucsiceyxsé Hilbert unka operaénekesnő tolmá- 

Csalásában P3.chtner- és KönigMdaa,Qkat hallott. (85) 

6 növendékkoncertet rendeztek  ebben  as évben; hár-

mat a Tisza-aa.ailldban :  hArmat as 3.at6zet nagytermében. 

"szeged Szabad Kfir#lyi Váras . pol.gérmeet ere 1930 

nyarán, pilyizeti hirdetményt adott ki, miszerint nyugdi- 

Jamie folytén megUresedett egy magnéne .k azaktetAri á1- 

iéia. davasalteszéaa ez af. 11ami reade.zexd U. fizetési ost- 

tfily 3 0  fokozatinak megfelelő fizetés, lakbir, osalédi 

p6tIdk is éeri 1.200 pene 	pétldk. Ezell  4111(st a ze- 

zeaiekolaa;i srzabatilyzat 24. paregratusa Otelmében tdrvOny- ► 
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hatóságl kisgyöles legközelabb'megtartandó ilásénválasze. 

tái Otján tdlti be. A pályázati kérvényhez • Budapest 

Zenemliviszetl F6iskolin nyort inektaniri vagy mAvtlezi (*lava 
esstolandó. Tertoznak ezen kivd/ a ptylázök magyar allow. 

Oolgárságukat erkölcsi es pelltlksi megbizhatóságuket, 

slkalmathatóságukat tieztlervoel vOgbizonyitvinnyal.to. 

vább4 egyéb tanulmányalkat olaz ánsk vagy zt;ngora szsken/, 
valamlnt addigi müködiedket blzonyitvOnnyal igazolni. A 

kótelaza hetl óraozám 16. A Szorvezeti Szabilyzat szerint 

ezökiság asetin tartozik az Onektenár óratöbbletet le 

lalni f  smell/ azonban heti 6 órán$1 több /Aim lehet. Az - 

órat8bblstárt Milan dijazás 	Kellő azimu magánének 

naventiák hiányában az Onektanár tartozik alsóbbsztályu 
zengarandvendOkeket is vállalni ‚es növendlikeknO1 a zon.. 
goriit, mint '.Mellirktanszaket tanitani. A megvélatztott 

6nektanir elksIsszás• ideiglenee ás vé leget'mager6eitést 
egy 	elteitével ?wets. *  AO/ 

A pilyizati felhivásra négy pilyázó adta be anyagikt; 

Choinsky Morgit Folsoann Emilie, 0.fillbert Jenks. %.W. 
tász mérie, /Sze gedi Városi Zeneiskola iratai 1867-1947 

VIII/198. Szegedi Levéltár/ 
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A kisgyOlés ► 19304 oaguaztug  3006n tartott űlé:éne'k 

jegyzdkönyvbban A t8bbi Wz8tt 0 k8vetkezBiCat olvashatjek; 

A zianalelcolai pizottség javoelatérs az Elnök _Ur ni.v,sze- 

r Intl  titkos szavaz8# renclelt el. A ezavazis Iefo$yésa 

utbn nególiapitást. tweet,  hagy leadtak 8segaesen 25, 'ez+a- 

vazotót, valamennyi érványee, ebb0I kapott 0.14 Janke I0,> 

Narté3z r..éria 9, ChQlnoky rergit 4,. Felemann Emilia  2. eza- 

vezaox. A ki'ieOyúibe pcekaya Hilbert  Janka M4c4r. Zenoaka-► 

démial flperAéaekesa€it o vkrosi za+neiekolo #nekt+anárn0I 41- 

l€+edra, élethossziglan mogvaiasztoétö." i/ e7i 

/ccekayné Oilbart unka 'opera*nekosnG eredeti  bead  rényfi ak 

9PénycÚeolata. [Szegedi Városi Zeneiskola iratai 1867-1947 

VIII/198. Szegedi Levéltári/ 



! 

xlulirott a szegedi v ,d.rosi Zeneiskola t..egűresedett ének-

tanszak tanári állását tisztelettel  megpályázom.-  

.L pwl;iazati  feltételekhez  hivan becsatolom az el art okmá-

nyokat és pedig 1./ nek~ vészi o;clevél,_2./ Illetékessé.gi  bizonyit- 
~ 

vú.ny, 3./ Orvosi bizo_nyitvány és 4./ ?.rkölcsi bizonyi tvdny t.-  

Ii]zek között  külön kiemelem a Zenexüvészeti  ~őis_:olár. r_;ert .... ._.. 	._ 	w 	. 	. . 	Y.. 

jeles  classifikatioju müvészi oklevelemet.- Bár a művészi oklevél ki-

.fejezetten az éneklés tudományában elért eredményre vonatkozik, mé is 
 

szabadjon felhivni a fiE,,-'~elmet arra, hogy e mUvészi oklevél ;eiinészet-

szerüen na_;ában foglalja mindazon tantárgyak eredményeit is, amelyek a  
Főiskola hat éves ének tanszakán kötelező tantárgyak, neve zetesen: zon-  
sóra, zeneelmélet,' általános zenetörténet és magyar zenetörténet, olasz  
nyelv, szinpadi rakorlat stb.- 

Zeneakadémiai tanulmányaimat mint az Operaláz ös7töndi fiasa  
1:913. évben végeztem be és azonnal a .3zo`edi Városi :Jzin_ház_ioz szerződ-

tem, ahol 1919 év őszéi működtem mint opera énekesnő.-  . 
ezen idő  alatti működésemről - taldn a szcrénytel&nsé.z  ja nélkül á.11ithatom,- minden szegedi embernek tudnia kell,miért is fel  

, 	 . 

m-ntve érzem magam arról részletesebben megemlékezni.- 	sza- 

badjon r..e6emlite::em,  hogy a lé,rne:tezebb, lc .s zor.orubb id "kben hé.r-.11t re-  
~ t 

ark s~.inr,ad.or. sz:=rey~lőkre és igy  reám is az a feladat, ho:":v `3:11Je rtw r-  

sa in;:kal fele dte s sűk -a  nagy 1í:íb oru. okozta sorscsapásokat  és  tettük ezt  

lankadatlan szoraloTMsnal a leglelkiismeretesebb és le  ,beceületasebb  

munkával.-  

.1 919.év őszén mint opera énekesnő Debrecenbe szerződtem,  a- 

hol - az a:_kor még román Mezállás alatt nyögő testvár.-városban - min-

den teh tsdgünket annak a célnak szol álatába állitottuk, o_:y a zene  
nef:zetközi ható erejével a me .:zszá116 csapatok és Debrecen  város lakói  

..özütti viszonyt elviselhetőbbé te .._yhk.-  
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ti hirdetmény arra is felhivja az eues p:á1y .zókat, _zo y esetleges ei 
 "b-

bi alkalmaztatásukról vagy eyéb - az énekes ,;z::LiCI:1:á.Úa?;_ végzett  - tanul-

mányaikról is száaol janak be.- 

,  tisztelettel aiulirott más alkalmaztatásra hivatkozni  
nem  tudok,  mint arra a 10 évi operaénekesnői és. hangverseny-énekesnői  
szerenlésernre, amelyet a.•mayar zenekultura szol válatában töltöttem el  
és egyéb.énektanulrná.nyt nem folytattam, mint jártam 10 évig az opera-

éneklés és az élet iskoláját és gyü jtöttem olyan énekbeli és szinpad-

játékbeli tapasztalatot, amelyet -. szerény véleményem szerint - semmifé-

le iskolai tanulmány nem pótolhat, sőt meg sem. közelimet .- 

1920-ban az, Uramat 3uda+eestre szerződtették, én azonban -

bá.r ,  a budapesti Városi Szinház ajánlatot tett,-állandó szerzést nem  
vállaltam  csak vendég szerepléseket.- Igy vendégszere eltem a Városi  
Szinh•wzban, a Larwly 3zinhazban, a 3uc;ai Vár szinházban és az ors z ~.g  

legelsű zenekarának: a ,N'ilharr•.15r_iai Társaságnak budapesti trwngversen4re-  

in s _brányi :mil, Márkus Dezső, szikla :Ldolf stb. országos iiir:.i :,arnal -:yor,  

vezénylete alatt.-  

1921-ben egy me:zren;litő villanyos szerencsétlensár.: következ-

tében 10 évez László fiunk mindkét l:ibdt tóböl a:nnut:llni kellett.- Sttő1  

kezdve szinpadi mü.:ödése;net beszüntettem és csa:c han;;vers:::ye:_en mü'.{::d-  

tem, valamint .énekpeaa=~ógiai .tevé.,°nysé„et fejtettem ici.-  ' 

jléK:ezetül álljon itt azon tény, ho.gy a szomoru .Ts.zdasaai  

helyzet és családi körülményeim foi:,•tan .1926-t61 3ze;,•e_ szab.kr.v:iros  

sűo11aLában w11ok, mint  napidijas.-  

indezek riLapjn .mLly tisztlettel kérem :761.t.:3::'o(Sat, :loE;'  

pá.1 ;,• ~ zati kdrvénye::ret sz.ivesen i'b;;adni k.agyesoúji:n .- .  

~ 

'/44  

7/ c ~~?-zee~~~ • w  

• 
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zsmei ssoményként regiortrélja az évkényv Wohninyi 

Erne Fogadalom Temples' eiséolinek ősbemutatéjét 1050. 

ektóbar 26-én. 'A ma pélyésatra készélt, shal else di. 

jot nyart. A nagyatabésu kompazici6 *Nadel gérdéjábon 

Szage01 Oalérde és a Oadspesii Palistrina WO. 200 

Mal lépett fel.s /501/ A filherméelai Zenekor 50 tog** 

gal képviseltette moon. Az Onekkvartett tagiel; chalnoky 

msrgit, ralssann Emilia, gertész Lajas és Amy 361404 

voltak. Az orgontezélamot Antes kélmin jétszatta, 

milvot a ezert0 vezényletive/ adték *10. Ez alkolommal 

hangzott el Magi Ecce saterdos magma* 0140 kOmpsziolis 

6j* is. A zonal Onnepségek tootles sz orszég is felfigyalt. 

A szokisas model hangvarseayskon kivel még kiss.* 
Ism sz év progrsmjiból sz 1931. fabruár 10.in tartott 
Oesksyaé és, oeskay-  *Aria- és dalest*ftjét s Tiszéban, 410 

mely earépsi szinvosia10 hangvarstenytOrmak progrsmjét ki. ' 
*Oita. Mint bsoutstkazó Onektanérask is sitars volt nil. 
vesdékeivol. Németh Irén s III. akádémisi Ó.KOzdy EIza 

sz 1. •kadémiai esztélyb61 vizsgézott Wets sradménayel• 
Az énak-sinstanitétt mindig visamitOr0 gondja, bogy 

a tánulék képzési 140 *lift, tegtökkezér ann.* revégy 

sére különféle unit/ sgyeseletakban akarnak tevékenykedni. 
A szsgsdi polgírmester mVéghatéroz•tN forméjéban •lrendsl. 
te, bogy a a semeiskelsi.névondékek dalirdékan részt nem 
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vehetnek, s  feihetaimatzep>á# a zeneiskola igazgatOét, h 0gY  

kivótala>e esetekben a  zeneiskolai  nóveendeikeineek a Film  

harmbniai Térsasebgban való részvételét esetenként enge.  

délyezze. nz  igazgaté javaslata a,lepjbn hozzájárulok ah•  

hoz, hogy a zenekari  növendékek egyeib .  hangversenyeken  
. 	 , 	

. 

csak az igeezgoté engedélyével vehetnek részt." /89/  

Az 1931/32-ee tenaiv elején az a>rsz-égos azakf+nlO3yem  

Wok, dr. i, esz,tényi 4úbartnBk irta. Kanig Péter ;beeázémo-  

l+wi;leveleiban= "A  00lt évihez képes a mregénéneek szakon  
. 	 .. 	 , 	 . 

emelkedés Outaetkozik, 	részben az 	énektanérrn5  

vészi neultjinak és népsxerOséjéní3k tudható be." /00/  
Ettől az  évtől  :'kézdve a szegedi ma+géenéneek..óktatée  

tarténeteében 	elemként jelenik meg a koesztömben, szin-  

padi jététakQl élőadott kisopera elő,adés. Cie ilyen prém  

béikozéeuk enindsn± vér,akozést felelnólt • Irta az  1932.  

eójve Y-i  Zeélmagyarael`szég sajtókritikr,tsay °ok>ekayné  

órdesme,  hogy a tavaly még darabos Odes  hangú nSveNde-  

keeket szinpadküpee*sé tomato." /01f Az előadott  darab  

eC lme•. Offenbach: FeQr!rtuit♦7ieb dale c. vigoperége. A beteni ~ 

icésban Os az előadetisokon a szegedi 3zitihOá Zenekara ao-  

kődőtt közre, ami a  zenei fntebzmef nye9k hart.aonikús Oseezo-  

: fssnódOsüt bizonyitotta. Bock Cikl60 .  szinházi karnagy vas  
zényelte az eláad8et.  



A polgirmesternek 'Matt jelentieből tut**. 
hagy  '285 beiratkozott növendilkből 2400en maganOnek 
tanszakot latogattak. E tankvben het riyilvinos hangs' 
versenyt tartott a zeneiskola. A hangversenyeken 
180 *ulyt helyeztünk a magyar szerzők müvelnek . a10* 
adámíre i  igy kölön Liezt.!hangversenyt rendeZtünk a 

120 give, ezelet‘ei ‘vforduló 046We, $0 ive* jublo 
leual hangvereenyünkön pedig 0 ezegedi szerző oöve 
szerepelt.... Meg kell 61Iapitanunk, hogy a  Szeged 
VArosi Zeneiskola az öiszes vidiki z000lakoi*k közt 
a legalacsonyabb tandíjat szedi, • a tandljmentese40 
get, kedvezm*nyt is legtöbbet out ki.* /92/ 

A ezakfelügyelőhöz 1032. Junius 27.4n küldött 
jelentile is foglalkozott oelegOn*nekezakee növendOw 
kek első •zinpadi pröblilkozWvels amelyst  a közön 
eft sziveeen fogadott. 

witzenetz 3010 I. akad6misi Os KOzdy Elea II. 
Okadömial osZtálybölivizsgátott. 

le32/33*0$ ten4v nyitAnyakOnt Cboinoky merglt 

előadásOban Könlgtodalók hangzottak el a ridióban.14341. 
tevaezön • **rams 2600m .0 ;',fillitelon elhonyt feleeenn 
Wale, Leanyl marleks kitün0 tooltV40ye, ez skadiOia 
elvOga.e0 utin őt mint éreadö inoktoaor beletteeltette. 

'Aortae* birek a Julio* $040 kelt *vv*gi jelentöe.p 
ből; 255 rands* *Wendt* iratkozott be e tanívben, Obből 



274.eti: magOnanek tanszakra. 33 mogyar. ozerző 100'' 

5v01 ozer4pe1t 	Ovt01 nOVendetek vizegionya4 

gOben..4 zer=5veoletii'Vlekb16n 5 n3venOek tett'Ot0 
g6n1iZsgbt az:ohodemiai oort61o4b61; . e9y kit5n6. '00y 
Wes fo Wenjó eredmennyol. Hot niilvenee halgver0 
t9enyt rendeztek. az eleatiloydn ilzillettleenek'2C0. es 
Orlea fle1514nok 25. Ovforduleja Omlekere eientolteR.' 
A hamadik hongvoreenyeen kizOróiag magyar eierzft 
m3v0i ezorepelteh. 

Az 19$4/04*0e tanevben a beiratkozott clOvand6kok 

10tozOma 240. A maganenekozakra 270en jelentkortak. 

TebCt ervendets artinyban natt a tanezeh Ovendek let-
ez6me. 

Cz Ovta G %Oros/ Zeneiskola felottes azervőben. 

0 zene4zotte6gban vOltoz6ei6lIott bp. A zenebizotte0g 

anOket ,  dr. nify Ofteef belyettee peigOrmester, 

turtantmenok. belyettese: , dr. P4ify Gyargy tb. toneeevi' 

no lett. A nem ellami zeneiskolAk arszegOe ezakfelagitain 

/Wt. Szente PAlt, majd dr. Veezienyi RObertet Kazacsay 

Tibor zenoezerző. zongoramaveiz Veltotta fa. 
A zone* elet jelentas eoemenye volt. bogy bprilis 

2ioen a Viresi 3zinbezban tartott diszbangvereeny kere-
tében vett bacsót Qaeged veree tersodelmo Figedr&icbto 
Winder zene•zeraőta. a Dudopostre tevozó kivelk mOveszn 
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karnagytól,: 

xkulturills:flat'irzaany,vasztesOge_valt *Jas 

11*On de, Samagyi.Sziaveszter pa1ginveatar . viratlan 

h.1018, akt *x. alső vilfighaorulatti.6s az azt kő* 
vatiSidőkbanialantaany segitőis Os Olaszteje volt a 

zenel eletnak,-' 
HOrms iikalai hangvereenyt tartattek a,Tisza*szál* 

145ban : *$ kettőt azintOtat nagytermaan* A aSsadik.hang* 
versaneri kiar6140'magYar:Onvek.szarepaltek. 

it'inegininek'tanezak aliab osztOlyuOnövendOkei * 
ten4ritőjük irAny1t4sAval *az ipartastOlet DisztorObeR. 
aigaz ekad**141 oaktalyak az Als6v4rosiKulturhAz into* 
Odin readeztek Ptekony coilw Weems előadasokst. m$00.0 

kikt alksiomaal dalját*kokati operariazletekst, * . V  egy* 
felvenOsOs vigapera adtak 010. Ezen kivől azIatizat 
nagyteraas4 la tartettók egy hangveraenyt, away** omp 

lass szerzők'advaibil Oakaltak, A **rams 30i."Jalmez00 
tarka aste*en az IparteatOlat wirvőnyters400k.aZinpadOn 
Farkas Israt Sajaa a, dalatIva hangzott al,,tőbb 
duett, tareatt *s hengulates szől6 *Om mon!tt ■ 

A junius 180** rendszett.matiOro. getély,k)tt 4140- 
Kulturhizben supp#, Plenquatte; Pompadour, Rip 

van Winkle, egy motif 1100M, Offenbach, Puccini it•* 

gyöttesek, valasint a Foruni6 dale 44, sir karat)** old* 
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adott Offenbach egyfelvoni•os vigopera •ierepelt. t4e.. 

rep161: Popp ,V6zsef, Reno Anna, galmér Magda, ult., 

zenetz Jolén, Török Rózsa, kiss uória, (4)4)04 K:olt0, 

Uorvóth Klóri és uolymossy Varga voltak. Többségük az 

akadémión is vizogdzott e  igy: witzenetz 3olón a 

Nolmfir vogde. Kiss vole, Reny6 Anna Os dr. ehiffort 

György az I. okadélai ( osztélyból. $olymosay Margit be 

tagséga tiatt Oz &Lan haloszést kórt. A jótékony ców 

10 ceték bevétaiét az akadémión vizsgOOk kapta tamp., 
• 

getéskent. Magyszerő stOdium vat a szerepgyakorlatok 

mellett az, bogy a jól zongorózO énekozakoe növendékek 

egymEst kisérték nemesak a hfizi hangversenyeken, hanem 

nyilvénos ezereplesek, előadóook alkalmóval. A korabeli 

plakétokon fe1tOnik e  hogy Reny6 Anna a későbbi meg0h0... 

nektanér koreogrifusként is ezerepelt a mOsoroe estek 

szinpadra vitelével. A zeneiskolai tanérak kezdemenyew 

zbaére alakult mag a Kamerazenekőr, melynek celjal ta• 

gokst toborozni a kamarazene in61 	szélesebb körban 

való mOvelésére. A kör 4 sikeralt hangversenyt rendezett 

az intézet nagytermiben, ahol az énekesek le Went°. eze.. 

repot kaptak. 

Az 1934/35.ös tanév car 31 iinekszakos növendékkel 
indult és caak ketten  maradtak ki. 
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Mar igazgató megromlott egOtoz4401 

óllapotára való blvatkoziesal szabade6got kOrt *zap. 

tacker b6 1001. majO 	u. 4.*n tajat kOrésdre 

Szeged Oros közgyOlOse nyugdijazta. 

A szagadi zansl *lot folvirágortattsávol valóban 

alivalbstoti•n •rdemokot ezorzett éo beirta nova a 

Tiezeolarti Mares kulturtórtOnotObon. farilywKönig 

Póter zonsolmOlOti tenszakót Ant°. K*Im4n orgonam40 

vósz, zonoszerza. a •00kooegybi4z zonsigazgatója vetto 

ót. A Szegedi %%roil 20nalekolo megelepozottsAg6t is 

kitOn6 zonal •zellemOt bizOnyitja, bogy a ezomOlyi Wam 

tozgook oem okortak zakkenőt az Intkzmany bolső taste. 

ben. A zenelskola lgazgatői állOsóra dr. Done Forenc. 

whidi Dartl Odan, Antos KOlofin. Oudahlizi Fehér mikl6o 

Oe Koller _ Alfród nyujtotta be palyazatót. 

   

tit 	*1944-ig  

  

L. s 

   

könnyű  foladat Wirt dr. Cello Forennroi a seg. 
választott zenelskolsi igazgatóra, ski Kir‘lyoganig no. 

ter örökfit atveve,  az  egyre fokozódó zensi lonyek  ki  

ológitós‘t  tűzte ki  céljdul. Kollár  Pál  tri0 0 zone/ 
Crtositőben: "mi, aklk munkatOrsal voltunk, eag vagyunk 
győződve erról, bogy ezen rezeiováltoeáiteol AonOtek00 
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lénknáI fellend01**,következik be. Diztositja ,ezt uj 

igazgatónk azOles körümOveltségel .biztos itélőképes* 

ségeg.tapintatos mognyerő odor ** f4109 - 00Iret8ra t  

•rnyedhetetlen punkas ogyéni0600-..'"3/ 

A tanév változásal közöl emlitem dr. 00451.Endre 
nyugalmazott kulturtanficatick halélét. Ez,évtől 4uze* 

nebizottség, ul alnÖke Renkey Lipot kulturtanécanak. - 

helyettese dr. P:416,  György tb.:tanácanek 
Az intézet Worn iskolai hangversenyt rendezett 

O T eza*ez011ó nagytermeben, ezek közöl a harmadikon 
KiraymKönig Pfter Os magyar szerzők mOvedt adt6k, el6. 
Elhangzott mó9 Orly kamarazenei hangverseny oz Ipartes* 
talet m5rv4nytereében 6$ agy haagveraeny oz intézet 
nagyteraöben. Az énekwtanszak is tartott kölön 2 nyll... 
vános Osö zértkörö' 	gyakorló koncertet a zene.,  
iskola nagytermében *s egy "Tarko Est eoet az Alsóvárosi 
Kulturhézban igen nagy Ordeklődée mellett. Az akadOmién 
vizegéztak ez Obtain: Kies 'Aria. Reny* Anna, Salymossy 
Vargit, OOmonkos Kölmán Os Puotai,Pál. Az ez Ovl kiná-

latb6/ klemelema kamarazeneotanszak növendékeinek fah.. 
Nat' Swén, (Wotan S *raker az IpertestOlat diszterméu 

ben megtartott hangversenyét. A kamarazene tandrai Fell* 
legvéri Fiedler wafter ás Ocakay Kornölné voltak. A'0414. 
sorban HAndel Go Gluck Grit* hangzottak el. 



A~ 1935/35*06 .#rtesf  tőben asiie  Ferenc három fa'a«  

dstttt jelölt meg.. szakszerU kápzEsbrrn rászaáiténi ,a ze.  

net  pályára 	gondoskodni JO  mgkedvei6 mu.  

zeikusok zsnet: _nsveiesárdl, . akik kaa►arazenáazként ós  

zenekari  játekvskánt a zenen életnek haszdow  tag  jai 10 •• 
hvtnek ás vág6 l miná3 több zenesz+srstá közöttságet : ne«  
vein!. Igen figyelemre mtltb,  ; hagy a dolgozat T  az  into  

ziv tsnitóst szellei kielakitósóra Es a vereanyalcra is= 
.eulyt helyez. Rámutat a 000ón6n0k ás o kgrenektaanitás  
,tiólen t6eégerrr is  az eZetteei velO kapcsolatóra, G"e,~.,.nitt  

aferfi snektanu.2ők same :  ez örvendetes j-eiensóg :  mert  

a doikultura worse :  a {córusok nivőja, a kápzatt ánc .k.e.  
sek számán d6l ei. Az  egyházak zanájs Az aratórxtumszar0  

QiSadé#o.k is a dalárdák e26a.dásai int4nóGió, ezinesság  

es k-bpzett hangdnyag:takintetóbgn szinten mind mapA©ebb  
igányeket keI1* hogY  kieiegAtsenok is ehhez szöksóges u  
helves'  ánektanulás áe kórusgyakorlat* /14/  

U9 tanszák indul: a zsns.úvada!  Cel ját s3mk6 Mir la  .. 
kftOnő irásábái ismerhetjük asp  ugyancsak az #vi órta-  

sitdbőt* A  zeneóvoda a gyermek árdekl6dásót felkelti 0 . 

zone  i,~árnt, azgnkivöl kiaknázza a berms  r016 zenei  to  

hstságat. A  zeneóvodában het'  küt órót t$it egyOtt  
tanár s gXeraskkel* Igy alkalma van megfigyelni: s tel.*  
Jew kiismerni kipssságeik8t. Ez a  hat"  óre nee srunk*  
val e  Minim játékkel telik al. Igy vi3ágos :  bogy o zene "'  



Isrv6th 	csoP; 4  

.avad~e amine ti hegy j.6tekae módszerével teak azárekezm  

tGetxA, de nem firesztjei gyermeket. fontos hivatést  

tált be a. gyermek zenel tehetsógének korai fellsmer*elr.* . 

bele, és .rendszeres zenetei141l6i .fiA .kéazit *10. /95/ 	 . 

A 7 intézeti h:tngveraertyenr kíav0I az Onektnnezetk  

rendezett egy opera és egy nRerattoaetet a vdrnsl szln* . 

házban és hat gyakorló hangversenyt ez intézet . ne er-  

o. lap ds•  

frane~e ~a 

~ 
	

1936. jenu6r 
 244án a  Ma agy ± raZ i 

0e4r 	on ezaaaolt be a 
 

tiengóez O sapsrt- 

verse 	1, eta  az 1936  

operett* at lgény+ea mOso  

emelni ez é 	grsmjéb41:  

Ilk  az . Owes vendékek. 	 v~  

per6ból p►raleg. 6nsklx DOm a~ 

vfisér Q.  operettjOhől rfszlat, 6n4kl.ik+  

Pusztai PáI. 4. &waft :0ágee. vitóa x/.  

sorbála, Kattey F4ms.: &usztai Pát,  

op  

Leiinys  

nya Anne 6a . 

vanóa r  szotyori  

- mó j ,ne 404  

l. Ezt a  

szOm az  npdra.~ 

:Ordeme'  

Kstb, !runner  APnS .  ke Oomvnk4e K61m6n. 8. Verdi. rnilad i 
#4eá1 et Moe Mérie ie **ttregMt~gdst. 6. ~elkievez~tij : ~ ~nAny**  ;e ,  
gin! rl+sszlet, .Pusztoi P61, K@ttay Fepenc. 7. N40104  s.  Winó=  
eeri .vign6k réeZl#t: K:lee *rin, wóttreg :  moss, 8,  

quette; Rip von Winkle riez3et. 4rt;er:er Anna, Gsvrje 
 tó,  

Viottreg gagd#. (90  



a 1~  

Az akadémibn vizsgéztak : casépz Jena I.  6vf4lyam;  

Kolar .v©Gda:  U.   évfolyam. aoryé AnnGti és áalynoM  

t'<:Qroi4:ot, perl4o 'foivettéSe a  renctae énet.tanezukaa Witten,*  

dékak serOtan. ; Az arazbgas uzinész c:gyeailiet váZsgdin  

csorla KatO, vemonkes t.álclft ea  Horváth,  Wra .sikere.  

*en nag441aitek. tivrvétfi wléra a Debreceni .CsQkflnai  

Ozinh+ézkoz, :;zatyari i;arbélo podi9 énskesnvnetC szcrza*  

dött *alnay sz#n4gazgatö térsulat6ttuz. A aéjue  4.►1  ~1~►  

adés bevét;eiéb61 vi-zsga•PéS tansooéiyt kaptak: t7ettreo  

t:apelo. Fcervétb lore  és rosztoi P61, A raéjus Co4 értc..  

kmzictcn az igozgst6 az int-hzet nevében kGszánettt fa.  

jute  ki dr. CcRkay arnéinénak és az  , énr`ktionszak  

vandékoinok a nnuysikera 9160déso#kért. 	 . 

Az 1330/374*es tanév értesitajékcR az elméleti 040.  

tatés igazi jo3ont5aégára1, a €2angszcres tonulwlOnyakUel  

valfi tela6 kapcsolstérbl alvasbatink Antos  t;6lQ6n , tallt=0-  

bO1, al4sot*ban ,A zenctanulé:> szö leinok és a zanu ir4at  
érdokl.adMknek sz6l6 r,regsziv2clonetO tanulttényt.  

A zensraúvEszottol cisszqforrt rtaoy szeoedi kvitt%  

Juriész Gyula  hatéld kepco sn taolag -
czavakkal oQlék+szi.k  

nso az évkúnytr a költar01. gZenstl nyQlvexerto és kvltGii  

hansuleta'i zenét suoéraztak, tvkk oyóinyOrti versa  irt  

Kir6iy•grinig Mar, sOgQra szénéra, aki nosy Ovbstek  a 
risza• :ksntét+inek kAapoziciGjét is 3014z Gyula a ?lea-  

rbl szőlő énekének kü$zönbsti. °  /D7/  



E ton6vre ()sett mtg dr. tun :Odor elhunyta le, aki 
az első vilfightboru uttni szegedi zeneélet lelkee mozoa0 
tója 6* bangvereeny6letének magszervezőjo volt. A 0006,- 
Pia pangvereenyrendező Vtllalat ennek a kiv6I6 orvosnak 
keszanbette, bogy Szeged a vil6gjte6 mavészek egész •ortt 
hallbatta. 

Ez évben iemét a meg4n6nekesek 	ngasz Csopertj0- 

nak 1'011013640 volt 04-  Politaare mé1t6 teliceitIOW 

1937. m6jus 31060 tortott4k meg az előző évekbez 1ason10 
szellemben estjOket. A bevétel a azegeny ore yerekek 
vizsgéztatését szolgalta. 

Kazacsay Tibor orszége szakfelOgyelőnek kalattt 
jolentésben olvashat6, hogy\ i'Qzeaed. *Jab, 	Vbros 
kazgyaUsen 1037wben oly Ortelm4 inditvény bengzott el ,  
ho9y a V6rosi Zoneiskoift Liezt Fcrgne nevéra nevezzék 
01. czen inditvany hat6roiatté Cmelkedott éo belagyninisz.,  

t6riumi j6v4bagyést nyort.° AWAifir 10000120n felocralt 0  
nevfelvétel, amikor a Liszt0OnnePe090ket rendort644 

"Cozeged Oz, uir, v6roe Liszt Fortino Zeneiskol6ms*jén3k 
az 1937/380as tantvről sz616 évkanyv6ben Celle Ferenc irt 
a genetanu140 konkr6t villtoz6 programj6r61. A r6di6 
terjedése előtt egyetlen ujta volt a zentval vaI0 mcgo 

ismerked6sanknak a zenotanul6s, de sokezer dilettantizo 
gash torkollt. A rtdit elterjedése feleslegessé tette 
o csaknek passziv zenetanultat f  kövo tO1  az °Ivan ered. 
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ményesebb kiképzést, *msly sktiv mOkódOire( 'watt biztos 
Miepót. /INV• 

Ei évbentsorja Katel* vizegétott t akadémia 1• 
évfolyomének anyógéból. 

A klegOlési betérotst osak 1937. október 3040 
véglogeSitette dr. 0eskeyné filibertOanktit, akit 1930. 
iteptember lötől vOlseztott meg á teneti's1.els'Or6k0e 
liektanarnŐjének /100/ 

A; Inti40ti tanérok maiéntenit4i Opit80000kicei kap- ,  
coolatoe kérelemmel fordUltak a polgOrmeaterNia, melyre 
A követkető Vélaett kapték; "A :zenetskolat tanfirok 00;» 

'géniiinit4érs vonhitko2őIsg akként readeliszem,: ,hogY o 
zeneiskoifiba beiratkozott növendikekneh tnéesiknél 
gfinuton vel6 tanitéséra me01be fel •zőksé9, a 
kola igezget6j* Olőzetis imgedéiyOnek kikéréme mellett 

ily tentliók magéntenitása 
ugyonessk engetiélyt edok 	hogy 44 igszg 'ató 

egyes  asetekien • megénuton tenet tanulni Óbejtók te* 
nitéeére ,az  egyee tenéroknsk kivételesen engedélyt ad 
Jon. Am/ 

A tenet &oat előzőleg bemutettt clki melli kivémoi ,  

kozik az a zenel előkészitat propsg616 01413:(irá 
Omelyet_ T. Reny' Ann* végzett megénéesk tomb* trte 

' 	a modern pedagógie fej160,44nek, smely now. 

cask a gyermek &Ulm nevelOoét, bon** lelkt adotteklain 

is, 
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karo$ztill n'Mozi fOlaCilott, őrza/mline4 %ErJntnodt 
teazel lelet5v0, 41  51,4rne% unei 46PzOoSve,  val0 f031alk.043'1 - _:; 
noo a) Loloa u400 f  40 4z tulnyozOla n ta:Iplom4an val0 

On4Q- ltata vat. Az 0.1 ovzonlo7] Nbcotoroan01 LIOult 
kl. QtrOdorezőjban padőol Oyaovozett nielfkni.7400, tant 
lakőora is 4o 

 
van' k rendczve. :2cGpl'ca; .J In clneAez;Itek 

• 

=onion Gtilltete0ét 	aAker a rvjvcr Cria,tonitők 
ozOvet4600no4 QachAvGaGra nO6otok lcoavr0V4 v.caopc0ouG. 
ouao 	.3d0 proVeo0zar SG eM5146;40NIZOtOt fAP• 
tOtt. Oudarloaton oGr Wm) haacp10 to4olőt 14tQ.014=;ts 
cantatazara oGr4. dobrec4a1 c/a:604W 404ola Zea, 

r040aorolo 	to‘fai4 dr, rolprx zovo Go colnC;. 
Antal zCooti f610kaial taaőr oral; ttelzoontősőval_uon. 
dolono zono0voda kialakItGalt Oa ozo5edcz vol0 tlovtzor;46a. 
amoly cazOtaa goulalja o 	0;mis Go cazcn tlam.0aWIJ1 a 
rAtQAUus 41,041Geo ov44 	 Oo prőzal' 031/V, 4.00 
PU$• 40 zenekor4 Allotva tamarazono WIWN614oa."' /20g/ 

volmerfilt az Oj zenekadvolG 04a00g fahutnt635not 
Oa 71evelOOnek loOnya. A '40110r34 0z4loOra Aa aoyro taea 	. 4040lai 
elGadhs, ezakelGad60, ointatarat40. ozoolnőriunez 	faze,  

lalkaz40 ezervez60651 alvasfmtuna. A oajOnOvicac:14rok 0z64. 

oGra tlangzatt el OtWopeeten a rodorolskala, 2tncpoelaj la/ 

ozominGrUnban 1oa3. fe4ru3r loGn a am font Qalitetl; de. 

LOLILP 2ore'43ckoeeteri auk= törOnetaoa azinQe ooyeall• 
4110 e1Gadő0a (;:nektallItGa'hajan 4s coat ci=01. 



Az eZ. tánakörel a kavetkezők voltaic; 	Az oleo 
sank klasszikus 6Pikságe, 24, tnektianitas a, káztpkapo 
IAN O. A 17. salizadi nagy elasz lakole• -40 0100z lag 

- gesőnia EoPópában, S. TudoeányoS alapok kerasásof O. 
A ftgiszterkerdás áttakintása, 7. A spreehgesang; 8. 
A pang, 9. 00aze loos ,103/ 

1938. ,ektőber,12:0an albunit Szántifin* Lad‘myl miSq 
az Arite;$ ny• magánánakt snare. Harem ávtlzadet 

*obsilad6 aunkásságo után 1929 OV (WO venult nyugeo 

10044 aiPnbon egVirilaágátte 	 árdoklődá:. 
kázágyek ás különásen a zeneiskela iránt 00" 

•zen halá1g megtartottaa, Vale s rági stzegedi 
Ionia ogy agilia, • ezaraplie előtárban 6116 
beaeüléenek örvendő tagja WO ki az álők aorábál. 
volt a azegedi eagáninektanitifts 	ietentes sestet4,4 
/1,04/ • 

ktanszek hirei; UV: novae n 	n * Várn*.i 
házban Po/dinil A Vadrázse.e. daljátákát adták via ea 
linsktanezok •növendekei: Egy nyilvénet 608 Mai hang. 
versenyt renoleztek ax Intázet nagytersiábanl, Ciaúnius nab 

,án 814116 *stet adtak 0 VAroal Silaiglibm): Ai *Midi. 
tiszta jávedelsát a saegány .01'40 nővendOkak viasgadá* 
jera fordátettak. Cserje gotó ea 41,0 elopin s 	aka. 



. 232. 

dftlai osztölyból jelooen vizaglizott. 

Figyelemre celt6a nyilvOnoit gyakorló 5angver. 

ocny megiolca6,0 a tenatikóban* ttyanis a felleplis 

biztonsOgóra cc g kell edzGdnio az el0adómOvtieznek. 
Cnneka gyakorlatnak legjobb kimunk61006t mutatja 

tel az utóbbi alig 10 asztendd. A komorozenólós, a' 

kózat órók, a kosztamBe.tZituóció. jótókok, 03y4Ws 

zoncor6n kisOrése, Q gyokorló bangvarsonyek mind.mind • 	, 
0 prxlital.biztonsóg beór6s6t segliti 010. 

103.9/4C.oe ev azomotsCOeserlenyo KirOly.tOnio 
. 96ter halóla. ozogedro ker01őse ót 30 ővi munk0a UOP. 
szakolkotő volt 0. 2000den es orszőgat eiitleróst ‚el.
ttt, TudOso, nogy eloólati Velkószlltsóce jelentette 
az európai azemleletMeal meghonotoOtót. 1004.ben . 	. 
került keztietleges, zeael 011ettantlzmusban t1C 

war Wires zentiokolejOez, a volt a Zoneszerzet Os 
az aazatikoi Wen megnyilvónuló félmliveltteg Zee.. 

r0tabbellenfele, es 0 lett a rendszerea tananyac be. 

vezetaje, Az tnekkulturót a klataziolzmua faló terelte 

O$ orszCgos •lkarre vezette a 3zeuadi Dalift. 

Az október 23.ra 4,2616 jegyakOnyv udósit ‚Ir. 
Della Forenc tóvollóter01, ad katonai azolgólatot tel. 
joaltett 60 ezert Ve1143v4rizialter helyettealtette. 
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A véro>w egyik legk*r+asetttébb magánénektandre  ez 
időben dr. Annaunk AltUs  Ilona  +oklevelee énektan6rrid  
volt.  Dagánnóvendékaai ,~  stack szerint 260an tenévbirn  

0 kOrvirnyt intOzte.k a Zeneiskolai gizotts60 elrók+iha$z,  
amelyben *arra való tekintettel, hogy  a zeneaiskolébe>n  
zongora moliéktA:nrizokot és elméleti t  
alkalmuk  tAnrrini, tanorndjgkttek az  

karrt  volt*  

61 való  t3~ 
, 

kalmQZéa6t, azéltai: ea►guknak a névendékefic kózé való  

felvételét .  /1 / kéfitkk. ' A  poli#6rr.teeter 1 ►OlQeza k6  

vetkező volt r 
Fe j le9ztés mia`tt dr. Annauné tas llona 	von .  

dékénak anyagi érdekeire tgk3ntattni odi jneként ve.  

alkalmazéaét megengedem azzal, hogy ezen alkalr.razi a 

0 fqlyb tanévre szól. lanben a  Vantii Vk zonal* / 

knlétr kiv011 mogér'ttanité azonnali hetóilyal olti.l a 
tom, mart ezzel  az  íakolénhk konkur#rYeiát Eainélnok,, . 

/108/  
Dr. . Anna~uri~ ~l3~i rnvl7M`18 4# punk+~j a~t ~iz 1~. épc3ilie •

9.• a Tisza-ez6Yl6ban rendezett 	t Za►nész+sk' hang~  

ver ye  is  biznsryitja• A nilmagyaraaratzOg aajt~ékt'iti.  
kues kiemelt* Deutsch  József énvktfl jésit.airnyit, oki  

arnneuRá Antos Ilona r. ri3vénsiákek6nt, °ert ie3érrdott Whey  
driában #s egy Toati•derlbatr szépen s*árnyaplb tenorhang-  



1  

• 	f 	'1 	. 

jab irvinyesitette." /107/  

F8ltOt4 a 	viliahlibe .rú előtti litszámcsakken.  

t6s. Az **kola egyre 8►zinvenalaeebb pad~~iei  €~~rnká•  
ját talán nan minden ter-sade-lnf réteg miltiányttltd egy"  

formán. Igy ismit megnőtt a magiintzeniirak niveridliktá.  

bore.  

Ezivtől már az akadámia Pandas névendikaf lettak;  
illthsetea ibalya, 66r6ea m04e 6s cowl* Katá. az 1360.  

04ju$ 12-4n a Dudapeet9'i ...ZeneakadOwián lévő urezigee  

inekveraeny Ontőjeben w+üttreg. Magda geakayné tankt.  

vdnya. • else dijat nyert;. 	 , 

BGiixel két iivt 4-11en06 kis6rietez6at saergaimaz4e  
és fár8döz6s titan 	Antal  , mő$ptit,as-s •$e.60n . pengő  

engedélyez+stt kdlt®igvatlisl: keretben háazáfagí`:atatzt  

a Tukats.file atapitvünyi háznak, a városi zeneiskola  

céljaira b6rtlénd dtalak%tásdhoz. Ugyani* LiZe1`1olükola  

állapota mind Or$dsObben Ovatelte kedvezőtlen elb00  
.• 

lyazisánek magvitltoztataait. igy vetette fel dr. 61m.  

k6 Elemer városi titztl 1f'őOgyásZ .~~i zt a tervet, bogy is  

Tukatoohaz iddazer0 renoválósával az 6pOletpt zeneirkram  

lának fepitsük St. 1938-ban  d► tsirvpályázst k6w40it az át.  

6pitésre, ezaket azonbsn anyagi nebtzs+lgek miatt nom  
lehetett megvalieitan#. Emiatt 04r7►vár Tibor városi 00. . 



3$  

ozaki tanks°. Oj htillskitimi Larval keraltek kt. 
viteIre./kzeneiskola ennek alappn 14 tanteremmal. 
egy nsgy prőhaterommel *so 2$00260 Alőhellyel bit* 
300 szem*lyt harapodó bangversenyteremmel rendeike. 

zik 6  )106/ 

1940/41was tanevben Oletre hivott komarazenakar 
0 hangversenyből fillő sorozota 4 Szegedi N6pmavel**1 

Bizattstig potronól*Oval kOmoly közőnsfigaikart ara* 

tott. Navaldhatása egyonlő artakd az annak idején tiszt. 

vieelakb51 toborozott sakosrővAroal 20nekarévol, amaiy 

• a zone irdotl érdektddést (Azalea karbon napszer0eitette 
sadapasten. Az S. hangvarsenyen Ocskaynk tvolt növendOw 
ka, Solymosay margit énakeit, Szegedi CPO zongorazott. 
A 0. hangversenyt kanig haladnak 010 évfordulója tiozo 
tolotara tartottak s1ek6 Marta, calla Parana, Erdélyl 
34nost 1 01140vari waltar, K. Rain 1440, Kart6sz LaJOef 

vasztényi Siva!** Par6nyi POI, Ritter Ferene és; -  ,Renyi 

Anna k8zram0k8dOsOve= 

A tanfir/ kar munktliS606 ,161 Je/e4t64960001 fogve 

k0lön amlit**re ‚tarthat szamot az 0a4ayn6 Hilbert aenka 

Onektanern6 öltalwervezett "Ren96ez CeoPoi`t agilely 4 
bezi *. nyilvOnos hangversenyt rendezett. Ezakin az 
(*.token  az  0140ktOO$20k Volt növand*kei is fell*ptek. 
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Abariati ker azakkollaktivkja nessosak a bona* stomp. 
lane* ielentett gazdgothlat o bionao auzsik0lOolival a* 
énekes kaoarazonOra hivta fal araft•stsrat6 kftansig fl. 
gyalo4t* A. **rot 	hangvarsonytta a volt nisvand‘k•k 
kőzal folliptaki fisIoAr Magda ski* On ketenOrni, O. Nor. 

lighY Mari 4flakos naive, salleasasY margit, a MOW'. Opp. 
rahOx tsgja, szOcsoflorus.E Oka Okl• oPara04*kaanő, Oman* 
kn. K0loOn a szin‘szkanara tagja, Ha0z 3401 Os Lapu LajOa. 

A ZonsmOvOszeti F614010 janiusi magOnvizogiin Aishwais 

!holy* 8 II. *vfolyamb01 0* Milotta Krieztina az, I. Ovr*. 

- 1y41102 1vizaggizott. iqas mOria 1040 jOnimaiban Onektanfir. 
ndi oklevalOt nyort, wOttrag Magda pedig Kollusvari 
szintAz oper*t4roulot6hoz curződött* 

Az 1940/41.4. twitév beirotkozott növood‘kilits*fta 200* 
maginOnsktanszakralamon jalantkeztek, do 21.an klearad• 
tak. Ennell aka dr. Annaon6 Ants. Ilona tOovalasa volt, FOrw 

,j0t • Kalftsvari Egyatoa random tonardnat nov*zték ki t  40,0 

zort thiceaboir vOgOn Antos Ilon* is oag011t 611606t6I 6* 
Kolozavarra ki$10a0tt* Az inaktanirn0 	lOvig mint 
áradijaa f igon kivil6 aradoinnyel oOk0datt as istOzatn01* 

301entOs sagliniskolist tudhatott sagétnak gartiaanO 

Kain  Kató  zongsratanárn0 	Karté*2 Lilo, karvesstil, soy,- 

teal Imeklekter. A Sz•getii Wiftszedék 1941* jmIius 201 

azima *lisoarf kritikOt 001 növand4kkaikr61, akik 
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teelik€e* uáz disztermában r+endeztür  mag  kv vbgi záró.  
koncertjüket. Az  úeá9 kiemelte szgcs Sinsiort, 3lintha  

Lejoet ás Bittfa *naest, akik  magyar szerzők asOveit,  

s,whubert.do/Qkat Os  Wagner drift anekoeltek. ,/100J Kor*  

t*sz Lajas modelers* ánerkse ezb.listájrr volt a slegedi  

e. 
met áletntk. Ott taltil jluk M; -jelentősebb sratbrium  

 
alőádások y  zllákvaP

: 

tett jáben mint t ono`i ytát Az
' 
 e

j
p 
 

Q.  

rahiz próhaánekiks6n egl; sn sikerrel 
 

 eegfttlarlt, de a  

, felajánlott öabztúnalijat nom ftegadhaatts el meg%ihatáW  

. 	 , 	 . 	-  

gondjai miatt. Továbbra is lerikaira~  szegedi  Wove  

Os  in+ekem maradt. 4i  1042. február 	Szegedi u jNee.  

zadák beszámol Kaertóaí.z  nagysiker  budapesti beugrésá- 
 

Oa: Figody szeptember vigári o. kantátájának ás Lisxtlt  
.. 	 , 	 . 

3táIi. z+eaita3ar c. aaávánek tenorszáláját qruz ~`ikáiia, sap  

hangú előadását a fővárosi ki3zánsfeg ia.I ► nsgy evácl6vsl 
 

fogadta. 	
, • 

már a II. világháború várzi•varteros 1Ogköribrrn e10  
voséuk sz ávkányvneek oe zenei ált ►tról számot adó p®zl.  

tiV adatait. Igy as ftrrgidi filharmonikus t`gyesglet Oz.  

ramakidiaea6vei ' ez 20#1/áz, ~-ss fRvadben 0, ,bevezető  el~~rdir~. 

sokkal  .elmályitett 0 5 ifjúsági  hangversenyt rendezett
Frücaitay Feere,nc. 4 világhi'itúvt rvblt. karmester vozEnylale-  
tóveel, filiáres helyárokkal. A városi zrenaeis<kólrt  kaea~ 

roezentikeras folytatta hangverrsenycsiklusát, amelyen hazel . 

t; ■ •  
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is helyi meviszeken kivel vilignagysigok nevei i* foie. 

tentek. 

A beiratkozott növendékek *mime 2e$, emi a héboró* 

viszenyok közepette maga* iitezimnak mondhate. A tool.. 

ti* egiaz Oven it fennakadie nelkel folyt, a tone/ ems ,  

Misr, méltó *satiny* a Kaassi Zeneiskola szegedi lé. 

togatése. 

A zenetskolai iratok 19420ben Antos Kilmént, mint 

s vireo* zonelskola jalenleg megbizottigazgetőjét em 
litik. 

Az 19414/43.40 tanév értesit6jen már érezhot5 a 

Milord* gazda001 viszonyek szökitő hat'", a beszámo-

ló a tan& is a zenei eseminyek egyszere rögzitiaira 

szoritkozik• Annil ervendatesebb hir, 'logy a tenitio op 

Wetly) naive Min szönetelt, is a növendékek litszima 

la 336i.re emelkedett. Az --Ay zanel aseményelb01 

esalenak a 2$ eves jubileomit Onnepl$ ftegaii Mho,. 

monikus Egyeselat zenekarinak 0 mega* szinvonale bang. 

versenye 0* sikeres szerepless a vidiki zenakerok 

*mire kiirt weeny** /I, helyezéeo isalYars Szeged UP0 

videk zenekarivaI osztozott./ 
Az 1943. junta* 10én  tartett  Tudományp és mevío. 

•zetpelitikal Olzettei lesin fontos, jövőbe mutató 
kértéseket hortak fel, 
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sl. A $2090di Wool tiziabóx üafilló operaelőadó. 

sok tartősóra alkalmas együttessel való kiew 
góezitósee s  /4,* tip's a megündoek tenszek 
oövendékeit oagybao Arlotetta, mivel fillóalog 
betős6get kiflült a jó bang° Oakes tanitv4i. 
oyeknak.•/ 

2. aA zenelskela zeookoazervatóriumal való Ótszer- 
vezói0" opera tons•akkals 	: t000zakkal, 

Aolagyar atipZenei taneZakkal 	karOafterk4pz6- 
vel való kiegószitete. á  Y119/ 

AZ 1944. febraór 17.4 jegyzőkanyV arról tudóalt. 4001/ 
0 zelliekola próbatormatt" valamiot o 2. azómó cob:at az 
V. nadteet joauür 5401 elfoglalta katonai munkafalOgye. 

1860u $410200. /la/ 

A 44borts belyzatet tvizi 4 vetkoző jogyzőkrpoyv.. 

rOsklot is. 

1944. marolus 206o a tootistólat ittbon maradt tanóral 
folkórtik az igazgatőt, hogy 610mister #s tabózati oft. 
kek Wound's* 461jObóla Vórosi Tisztvisalak EgyesOleti. 
vol tepion 00ozeküttetesbe. /112/ 

A mójus 2.4 Ortekezlete olva•tók fal a WitusZai• 

niszteri rendalatoto bogy az iskolót be kW zórn1 68 a 

bizonyitvfiay wattle Orin. 12'n Woven. /113/Ekkor a 
növendekl‘tazóm 103' Oookaynó ,tanitvanyainak szóma 11 Volt. 

Az iskola (*Wilt illetően megfillapitóst nyert a jegyző. 
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kanyvbeas 40sy 'n Szsoedi Zeneiekola elbelyezeoe min. 

den tekintetbea megglel. vialCn epfiletben dolpzik, n-

nelyneh findszint/ reszOn nO5Ony azlethelyiseo van 41- 

adva. Mon WW1 oz epfilotben van oz igazgatói ea oz 

•altlszti 	'114/ 

Az október 2244 jegyzakönyv tanusOus szerint dr. 

nello vet= i9ozcjo1ó es Antos t- ó13n az loazgatO logs, 

utabi 4olyeW;Cso q..»Isaoratlon 001yro Wvortak. 



'A  fe3szabadtrlfiisr utani városi :.ene#skolat október  

22.én Koilfir rlrl irtditotto el. - Szeged Oros ,ptelgiramesw  

tore Qeg :I3iz6 '441361 a kirendelt_ bizottság mególl.epotfltie  

az  épületet éar a bierendazáeoket árt károkot. A polgór.  .. 

master intizkadatt a heiyare6Y .iitaisra=il, melynek.;ka;ltet-  

gire 44000 pengőt utalt ki. Kollár r61 eSzeged Wool  

Uneiskol,e zavartalan möködé>kire+ek bi2teoi:taao érdek.-  

bare a Ovetk.ező ideiglenes Orsad6 tanárakat alkalmazta:  

T. Tenyá ~nn~ti, R0zs06 Atetolt, uintaer vikaes Pált, Kerttsz  

ráriaat, Zucker nildalt, 06ndsn6 0eranyi 	valamint  

mork6 Left. Vaa ►vóry Istvánt r  Renchverger Livi8t és  

$indor► Antiraat.  

Az l944/45/46-zes' tonivről 8 neház körglményark ee.latt  

nap készalt +6vkönyv.  

Todjük, hogy eszovjet hadeteteg 1944. október .il.tin  

szaabaditotta fal a várost. A  beiratkozasraa fauihivS pie-  

Wok rivldeesn ö8+czegYüjtdttik e t;anulaNlnyeikat folytete  

ni kiván6 ifjGeagot. November il.fn ez Orosz vArosp+srencs-  

nokefig támogatásával a felszabadult orea.rágriszen elsőnek  

megkaz+tődőtC a Unitas. Kollair PSI - mint láttuk «• nagy  
l.etlket►edsesel szervezte it oz Oj idők szelleminek meg-  

feleele iskolát Se ősszeallitottaa a tanSri kart. 1944.isn 
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372 nóvendlik iratkozott be. A felszabadulée utáni elsó 

nóvendékbangvareenyt a smegedi Wool Liszt Foram Za* 

neiskola 1945. majus 10.60 délutén G órakor tartotta. 

Az énekesek nösora T. Reny* Anne botanitásában: Mozart: 

Bőleoedall Oehubert: Cbresztó, MOM*: A kérbaveszett 

ezerenád, Gounod: Foust • siebel áriája. Maseenet: 

gle e  Testi: Ideál, Greesonyinovt IIajÓo, Loneavallo: 0a* 

jazzók. 

104a. junius 9*in negtartották a II. navendikbang. 

versenyt, anelyen 19 OM ás dolt adtak el#5. ezt a hang 

versenyt pcskayne kozdeményezte. Uezajött Belle Ferule 

ee 1040. augusztus 17*in oint igazgató beadta lemondását, 

azzal, bogy rendes tanárként szeretn é  folytatni tevékeny. 

sliga a szegedi zenefletben. 1945. szeptenberétől Kellar 

Pal 4jra feléllitotta a gyermek6voda*gymnasztika tansza-

kot. Li tanszak részbeni Voizet6irOt T.usny6 Anna, a maso* 

dik megszervezott énektanszak magénénektenérnajöne bizta. 

A poigőrmeeterhez irt beszásoló levélben Kolliir Pal 

felvetette Ora a zeneiskola konzervatóriumi rangra val6 

emelését, aminek sajnálatos aktualitősét a Kelozsvóri 

xenzervatórium elvesztése adta. ezenkivél kérte, hogy 

a Opolgarmsster Oruljon hozzá, bogy allaaérvényes v$0. 

bizonyitvényt sdhassenek  ki.  

Kollár Pál relezólitotte a tanári kart a tanimaki 

megbeszélésekro, olval áj tananyag bevezetését le tervez* 
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tirk, oni Wleg cagOn6nek Onszokat órintoUte. A za., 
neiskolni tontory ajyanaz volt, apt a 20nemüv6szeti 
FtatisoloaMoPi.,Unonyoobeosztasa, azzol a LOIOnbseepp 

aca. :WM tx11W k6t ev itt Wrap 6vro terjedt. 
Az 194P/45-pa tonevben 	kGralcEnyek kOzatt, 

tazel0i4oay 	zkOdve folyt a punka, a tonOrok goy 

re= lo ,k4o0a focodta tonitvanyait. AzC4GDzbotOkba046- 
ool0 hoaDodlyorto, houy a varoel zenaiskolOnnk 0 40zole. 
jOvOten 0110Q/ konzOrvatőriuma tartfee 6tezarvzeue 
niatt ozUks6sos navendikek ezigorúbb éD pontoon/4t. 
oGaiteseg, ezClvt ebbov a tan*Oon Mit6skent Wrap bi-
zonyitvgInvt adtok ki. Akik óz OlOirt tonanyaoat ctiv6szl 
nOrtOknehmaololOpn elv6gortek, index 	opt*, Dkik 

cagepobb kv Znyot4njk net feleltek coQ telPeen. 
ozok Ov vecOn veoblzanyitv4nyt vebottek ktemz e  onelybon 

a %civet:I') toDulp6nyi oredn6ny in4oklúsa is bejewel:tn. 
Azlit001 katogOriMoz tartaz6 nővend6keknek lehoteve 
tatt6k az djobb vizsgft o' kOvetkoza toa6v elej60, 400Y 
oz indeuet mukapboseak. 

Az clakesztigi 6vfolyo1uol egyfitt Wit-en Aratkortak 
te, viszont  i  kicaraditlsok el6rt6k a 20 Wzial6kot. 

A zanabizotte53 szlikségesnek Walt(' ak6t új tan-
ezak: a zana6vedoi tunazak 6it a II. uaglinenektaaszak fel- 
6111t0o4t. 

uiart*ez uOrla Oradljes cau4n6nektonarna cak040se oz 



1945/45«►0* ten#v végón a  szarződés örtelmében argszOnt. 
1946. május 	dr*. Ocskaynó biros hónapi bateg•szaa* 
badsógat kórt. 

Kölla6r P.ii Xlrvdtibsn fordult apoigé►rmsaetsrtua,' mere  
awz,sddiglcaizlae>E kapott teivstaalos leveisk s:ari>7t a We.  
s3tand$ Al3ami Unekeszstwstórium v#xst6stravai 6t is dr. 
Baraayi 3inaaaat  mint  taírsigaaegst6t kivintok aaagbiauEi. 
Blírt+t. bogy 6ar€'irg6arsn, iartsbaaa! szabja meg mindkettőjük 
miikódóai Or#t, mart snilkil laistatlatt+ tovirbblatipot. ,/i38/ 
Az a3iWalln szerveződő tanári kar xótaz6müra von+rtkszfr3sg 
. .tcőVstkoztft  Javasolta  szintón s palgirmestaee*hs.z irt law- 
yslében; *A  K6n#g- dr.DaRlia-t#ls iskola t+anóiri karóval 
azamben, oho/  agy igazgató ., 7 aongaratanőr, 4 lea►ged. . 
i cserl16, I  magánaénak, 1 0841d6 a zenei aailtkiazitdbsn , 

2 6radijers tsniC #Mrfov6spknál, I  igelzgató, 5 zongora, 3 

tayg.+adG, 1 arse116, a eeagalninRk,l zeneszallrzó-zMnetlá,rAélat, 
3 xsrnQaridkiszitőton.ltr, szen  klvűl 2 órad3jas szaektanir 
/126/ 04#e6dlsót kóriCs. 	 . 

1946. novaeaebsr 9-,6n dr. ősranyi 	t astwrster ki a  

asintsztairiaan s saved' Zenrekronurvaatir:ium igazgat600sk. 
ás aargyót,i katrbs¢  begy a 47wss 	indatl6 kanzarvatól.  

tanári  korának  a k6vetkez6 kitiaaif helyi tentarikst 
'mom  óta % rrliar  tilt, B ellre P#ranast, Moor  Arnoidmi#, 
2uskar Hildát, tillgysa :nó Tony.  AnoAt, valamint WNW  
é►rnaldmét is  5ai,layantr Franki Llllit a x:aaasavodaiba. 
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A Viiresi Zenolekole 611aoosIt6sa. illetve a zene-

konzarvattkium 16tesit6se szerződliskOtile 6tOn ment 
vtgbe a v6ros 6$ a oiniszt6s1um kftött, ami a v6roa 
*Ural legai6135 )10 oklevelea tanerift 6$ szemflyzetot 

Utalezott. 
1047. miles 80-6n kagyte j6v6 dr. Ortutay JOyola,az 

611amosit60 6$ az int6zet 6trainftitéset konzervat6riom- 
, 

ma, A Ntgi keretek k6z8tt 000410 Liszt Parcae 2Cnaiekcla 
otols6 6vo ilyenfoM6n az 1040/47..e$ tar*, volt. Az le" 
koloév tOrt6netelez tertezik ,  hogy 10t6411 noh6z$600k. 
mitt a Witte howabb ideig szOnatelt. az 6v v6g1 vizaw 
g6kat a6gia a,  ramie), IdOben tal;Itott6k 	64$ h6rom tar- 
talus, hangvereenyt4adtak ez6mot a Ovend6kek eldrebalao 
d6eukr61., Kollar P61 igezat6 6rdene. hogy a Szegedi Nem- 
zeti 	opera' iagozat6val gy4m610$6z6 kapeeolatot 
teemtett. Ennek ékes bizonyitéka Vaszy Viktornak, nagy 

k6pcs$6967. p6tolhatatlan ezinh6z1 zeneigazgat6nak Wl/6r 
P6lhaz int6zett leve10,2 



Zedves BanItom 1 
• 

Legut6bbi beszélget6siink alkaimival feiemlitettem, 	ry z 1-- 
Lim' opera és a zeneiskola között szorosabb kapcsolatot 	 16- 
tesiteni; 'war az idei'ssezonban szeretnénk az énekt.An7:7,k nOvene-
it legközelebb müsorra kerülő Rigolettobn és Todc1:1 rAnt nf'mame-
replőket foglaIkortatni, miri természetesen megfelelő 

Nagyon kérlek, ha yolnal oly szives intézkedni, nov,y 	éne- 
tnszak ntivendékei, hölgyek és kirak nolnAp szerd4n d.u. i/Z 5 
a.sziandzndl megjelenni sziveskedjenek 4s Gadl Perenn oper.:.ügyelöndl 
jelentkezzendt. 

Szivélyes üdvözlettel 

Szeged, 1946 junius 11. . 

K d 1 1 J.r Pd1 zeneiskolA igazgatL urnLa, 



4. 140 • 

v004 V44t0r 0 Ozosedi Allmit4ttuctA *Zinház I. 

sonotoo coda Nett r4, tiew tan4P1 Lo' euész avod. 

ben dijtaleanl ce0110110e0eo o prézoi 00 QZ Operae16004 

0.e4o. 4 nOvendékiétealo cz évben 10 elérto 440.44: 1  

000406)02 tOoszakPa 04-en irotkezto4 to. A két Onektto• 

néi*, dr.ecokeyné ;filbert aenke 00 Tilloyesné flenyé Anne 

e44 0i-set1 0.11iteiAmk Osoz0 06" -vondekei101014 . 02. -4ez Wren 

nour00d0zett 4040101 h000v0Poonyre. 

v#50z0101 311jen it( oindk0 00t énekoo enyoulp 

Cendelosetm: Az oloGriDelye, Kozeesoy; LoO.. Zeman: 

ozeron4d, f4hubert; To vagy 0 esend, 4.Straus: 00lottok 

00p1140, Ceikyl 040t6dOet schumenn4 Vo1606g ez.vatly Oleo, 

110D otip 	Wefor; (41v4:vadtioz Natha 0400. 

OR 



Kedves Baratom 1 
• 

Legut6bbi beszélget6sünk lkim.va1 felemlitettem, 	ryF.z al- 
lami opera ás a zeneiskoia között szorcsabb kapcsolatot ';:crunk 16- 
tesiteni; 'mar az idei'snezonban  szeretnénk  az énekt.,n7;zr.k növene-
it legközelebb müsorra Icerülő Iiiiolettob.71n ás Todc ,iban riint n('Jnag;e-
replőket foglaikortatni, amiért természetesen megfelelő 

Nagyon kérlek, ha voinal oly szives 	 éne- 
tc:nszak növendecei, hölgyek ás irak noln4 szerdkin d.u. i/2 5 41•:.:.cr 
a.szinhaznal megjelenni szivesedjenek és Gaal Perenc oper .:.ügyelőnél 
jelentkezzendt. 

Szivélyes üdvözlettel 

Szeged, 1946 Junius 11. 

K 0 . 1 1 a r P a 1 zeneiskol'..i igazgatL urna, 

,SZP:-" ed 

oje-UUVOt mint 	iogy a -Whari Lar 0080z évad- 
bon diitalcaul coShcligaeoa a prézai de oz oPoraelGadO-
se4at. A nOvend6klétszilo ez fivben is elGrte 440,-0t. 

cacAnfinek tanszakra 04-en iratkortat, te. A ket énekt00 
nOr. dr.Ceskeyn6 ;filbert Oanka Gs 1algyesn0 •aeny6 4000 

szep casert éllitottak OsszO niivendOkeiknek aeéz fvben 
meureadczott 2 iskolai benoveroenyre. 

ve5ezetill 6Iljen itt oindkOt cot Oakes anyage4 

tendelsen4n: Az 014.64golya, Kozocsay; Cote, aensen: 
Gzerenad, Schubert: TO vagy a csend, n.Straus; Ualettak 
nappn, 	Unt6445o0 00[1111011ot VolósOg ez vagy Olen. 
NOD ouj :4U vac', L';fe2mr: Cavi.i+tfvocifisz 	Aoatha arlője. 
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101 Tan 	 a c 6 

cWit,Psot 

Uebelabaru uon4 vallea- ee kazektatesOuyi mlniez. 
ter 103Dmibaa Uuclapeatca oOkad6 Let Polaerl Iskolal Io 
nerkepz6 FGlakol4t, a Pada0601uPlat ea az 	ebet Nőiag 

Uelet 00yesitetta, Ozopedre bebelyezta eo hapesolaVba 
itorto a ozecedi tudenenyegyote=1. lahOt az cuyotemal 
kooperOle polo3ri 4akelal tanOrképzes 10a3/20.a 40.2d-  
to coo Qzcoeden 0c6klidéset. 

/4; tO20-'4.)an biadott és t0Lb alkalomcal cOdaaitett 
4 azacesportas ea 3 ki0Setazite szaWr54 taatervi Uan.0 

cepetet bazyteh Ota OZ OW0tOci kooper4e26 letrejOttekor 
ao, Az ftek tercy a 4leceazit6 etakkarek esapartpba 
karglt UOvetkoz6 -staatergyV tanteebanA Caekelzél 
20110010010t 00 tOPtenot, zonoro. oreona /110044niuq/. 
LenyaUe0 oedealtest oz 1934/30-08 taaevben bevezetett 
tontery hazott, acely 1047w1g oared ervényben. A vOlta-
ze* abban ellt. (may a 4-es ezakeeeportot oegazOntették i  
o c czakeaapOrtan be1011 azakkörOkb01 $ azakeeeportot 
•zerveztek. VAnden azokoaapart Was ter ill kOzt szerem 
pelt 0 karenok iso 1117/ 

Az 6na% aza4esoport vezetGje 4r. $zeuhy 	volt, 
aki a ruoaloae tanteroyfelesztes kOvetkeztében m ourci 
a raszitett tantervben aco volt oagenének, Illetve bang.* 



k#pzáa 0400 .La 	*.~~'t. a magati6nek ok atasat is.  

Ezkt  oly  eódon tettO, . ,hogy hot* Soy Oat a111tott b*  

0.07 hallgatóra. A  rencelkszO*r* 44116 silo 10 para.~; . 

.~.  

~~oy*san huarznalk° ki, gavel ozakilyozera faanokapz** ..  
.. 	 . 	 . 	 . 

b*1 tt cook dalokat ienukltltetetk Oujót 2000orsk1rrirak*  

d6k0l 0 feliv alatt tskintatyes r e  

8**za.  

kiv011 	u ll  

zott az énakkar• S :zc 
~ 

ik k* Kily aavolarek  
v goktuk uttórő ouskat.  

zeoay Eudro' kcapiaula►t k Is to 	y volt.;  0a- 
141 e knakkarl oave :á eaeteukank oasrxsluinsk oa i hang*.  

varssnyek oéeuralu le. Floroio*zkekő0l 40261 look n  

, 	 . 	 . 	 . 

utódoknak, booy jobban tiszteljük  elődeink nagyezarió,  

k000ly azakkoda*~ é* slkivakottaagon  alapuló munk,ajat.  

~ 
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J2a2cycz 

Jzecadi WIrosl Zoncdo ertositOje. tor014.4047. 

rc.rool, 10"‘5A30. Oa= 

2. c4izner Jams; Ozegod tOrtéooto.I31. Wtot. 4Q1. 

nisdjo; L;z004 	zott. tar. Város kOzOosego zegod, 

1000. 

34 0.04. 

4. A Coz050(11 LIOni;OsZatl-OskolOnalk 4/013-00141yox„000.0 

EAdca oyonotott Grano Woos bOtOivOl 	1330W 

0, .006:10, ootata; Ozog.04 Wool flOto 1C4V01010* A1600 

trinukány o ogecod Wpt6notoci 	lloar4910 o.'tOte. 

tehoz./ GgOtt Os Post$ Nap14 1062. Quo. .5*. 

G. uo. Os V,Ozey41001 3ogyak8nyva 10=03132* 2000 oz. 

".13(53.-GeOe 48-4 OZ. le- 34•ZO2Zt 7700  024 I.E=4.00010, 

oz. 1054,4v40 #  xvoi) oz. 

• U.0. 00 Pest/ Noplá 105. n4j. 10• 

• Crecsitvány »;z000d Szabod ,tarbly1 V ros oIco1 

tO4etolral 2000/50 ftsu 

0. 24rhovitz0Prinz aooko G osztály4 LO4npoton, es oov010 

'vela U102000461 szouodm 1074/70 tonevbso, trip 

tosit044 íJz:x 

10. Mizoyalási logyzekOnyvek. 1023/023. 00"41 



lao • 

11. A kagyes T8nit6rendlek vent**, Slott 6116 Szeged 

szabad Kir6lyi v6ros r6o.kat. Nagy GlmnOzlum If. 

Ps6ganak trdemsorozata 1800/00,4k tantv 11. '610,4,6- 

ban. szsit 

12. Reizner 36nos: Szeged tOrtOnate. III..k6tet 231. 1. 

13. U.O. 

14 U.o. 

.10. A Szed t 	$01t Dal- is 	• 	 y*ct Alapozab6Iyai 

Szaged i nyomatott Ouróer ZsismOndnal 1800. szsK 

10. czagodi v4rosi Zenaiskolo iratai 106001047. vII1/190. 

Ctn tclota6 alatt azarep16 adatok o6g  ne  kerOltak 

foldolgozOsra. 4 naveket o dokuMentumok s4arinti era*,  
helyasir6sban r6galtetteme Ovvel magyar6zhat6• 

0.0yakran előfOrdul6 bet601t6rtsek./ 

17. U.o. 

U.O. 

100 0.0. 

20. Use: 

21. U.O. 

22. U.o. 

23. U.O. 

24. U.o. 

28* '0291416st jagySőkeinyvek*1874/24 COW 

20. szegedi Vdrosi &sleds Értesite4s. 1000-1047. FC*1801 

1930/39. Szsit, 



• 101- 

27. -02e0-00 vOresi Zcnelokole 1ratoi, 10094047. 

V111/153. Cs7:1 

O. L4osedi V6res1 Zenede Cr1tesit4je. 100, 4947. 'FC.100 

=PM. Ozuv. 

29. 3zefxdi VOros1 Zone o 0 Irate*. ZCO9.IO4. V1121/190. 

Cora. 

30. Ozouedi Wro *  1O artooltajo, 10004047 Fc..10o2 

3z1= 103142 

31. Wm:pal vOrosi 20110164010 iret01. 0004047. VIZA/100. 

CoM 

324 E94,04 

3,92,•U•os 

34. U.o. 

35. ozocada V4roal Zenede 	e We 	04947: FC.4001 

1007/00 az5u 

30. Ozeue411 VOros1 Zeneiskola *re !. 10 1 47. vfl,1e, 

c3rt 

37. 

304. 0.0. 

394. 0.o. 

40. U.o. 

41. U.n. 

42. Ozeued* v4resi ZenRde Otesitaje. iOGQ.ZQ47.; 

•.; 



. 1024.  

43.  Gzaciedi varos 	ratai* 16694947. 

viII/100. Cal • 

444 Ozeoadi vara .Zeneiskola iratai. 1600.1047.v211/190. 

40 ti.o. 

40. Wz0y0litei J 	.könyvak. 1091/103. eGui. 

47. varosi Tarvenyhatósa,  Dizattsdo Iratoi, 1003,/vu, 
4,  

23.701.0z0o CM*. 

40* U.°. es 1003/0/7 

40. &2.0d& Varosi z000iskola Ara 

CoUt. 

CO.. Cir61y.010 Petor haMfataci. A.3ab6sz vaivit ajanm 

()‚La. azoct; Cociasző alatt szarep10 adatok c€19 net) 

korOltek fo1dolgag6erai 

01. 0zagedi Olradö. 1000. apr. 24. Og$t; 

02* carillY-11;n10 Pitter hogyatiku, saQK 

3. ozopeal Vóro Zeneiskole iratai. 1009- * v111/196. 

c0Vip 

4. oz000d V6rool Polgarmesteri Hivatelanak trótal. 

11410o kexelt iratok 24. 1912/24. ósuL 

56. szasedi oirad44 1913. jai. 4.. 6z$K 

00. 10408di 	Zeneiskolo iratai: 16094947. vI11/198. 

CSUL 

07. ugspedi Varosi Zoned° trt tője. 1680.1047. FC.1001 

S2a; 1936/30. 

809.1947. V111/100. 



Se. Supodi Varoei ,ZamisICole ii`'atAl. 166i4.1447: VuIyl96.  

, . Can.  

02. NftwelOsi legyz6 ayvek. 1912j301„ Cata.  

63. Szeged/  Hicadd•. 1013._ jul.4. 528K  

04. u620101$0 je0yzőköaYvek.: 1913/4. cSUL 	
. 

60. Szegedi t ~'bP0efi geaalskola 1ratia. 1064.4 	v14/166.  
. 	

a 

CSVt  

8. C. o.  

07. snot) t~.~ mir►aai Zan**  tr1~0.00• 1 	7. PC4801  
  . 	 , 

Sz,~x̀it  

68 szege 	rosi mailkola Ira 61 4,  1 	MVO.  

9. Piter h .ac#yaiOo. ea9K  

70. Szeged 'Was/  Pe3lOrmestari Nivataline iratai. se* . 

10a 'melt iratok. 24. 331/020. COAL   

71. gir4ly*Kienig P6ter hagl+atO?ka. 9zSK  

72. IL**  

=73. sategedi V00,1 20a0lekvla iratai* 18694947. VIII/xOe. . 

Cect.  

7476. U. o.  

74%2. ti.d.  

75. Szegedi VOreel Zenede Crteeit0je. 18804947. FC«► :1604  

1925/20. S:a:áK  	 . 



*1644. 

70. Szegedi Vbrosi'24eelskole iratai. 1809.40476 VI11 4/190. 

Can. 

77. Szegedi "rot Zoned* erteettője. 10604947. PC-Z 1 

1927/28 Sz$K 

7.  U.O. 

70. Ozegedi %/aroma JUnelskala irate*. 1009-1947. Yin/19a 

CU.% 

GO.• U.°•  

01. Szesedt Varost Zenede ertositeja. 100 1947. Fe-1001 

OzStl' 

02.'02oged %/Drool Zenelskola iratai  1Q09.1047.  ViI4/10S 

CL '  

04. U.O. 

oglo  alroly.vanig NSW hagyateca. SzSU 

SO. ' Szeged Wiroot Polgtirpostert 	 k  iratai. U610,1 

!cozen  iratok 24. 4807/1930• cOML 

07. Wzgy016si jegyzakönyvik. 1030/0/30 C$ML 

ES. Szegedi Vöresi Zoned* trteeit00. 10007.1947. maw), 
1030/31. OzSg 

So. Szegsdi Velma. Zeneiskola irate'. V111/193.,CSUL 

00. Uzegsdi Vrosz Zeneiskola iratai. VIII,/198. 

91. glelmagyarorszőgt 1032. majus 7. SzSK 

1124 uzasedi 	Zeneiskola iratal. 18094047. V11003. 

OWL 



-.155 • 

9$6 Szeged' VArosi Zoned. ertesit6ja. 168001,47. FC 100/‘ 

192506 szSM 

94. U o. 

•5. U.s. 

96. Ulm. 

97. Szegedi Városi Zenede trtesitője. 1660-1947. FCII501 

1930/37  SzSK 

98* Közgy51*el jagyz5k5n tc105/1937/8. CSME 

991. Szeged* Varosi Zenede trtesitője. Izz0-1047. Fc-1601 

• 1937/36 SaSK 

100. Kftgyilisi jegotkönyvek./937,41VM) (31n. 

101. Szegedi Yams/ Zeneiskola iratai• 1669-1947. V111/196. 

CSaL 

102, Szegedi 'vivo*/ Zwnede rteeltője. 1860.4947. Fc4601 

1937/39 USK 

103. Szegedi Vireo' Zeneiskola retsi. 0669.1957. V111/198. 

CV& 

104. Stege41 Wirosi Zenede Értesit610. 1660.1947. FC4601 

1939/39. SZSK 

106. Szegedi 	Zeneiskola  irati. 	4947. VI/I/196. 

CSML 

106. Szeged Váreel Polg.rsesterl IfilvatelSnek 'retail. kflön 

kezelt itstek. 24. 1939/10 COO. 	, 

107. 0i1aagyererszdge 1940. Spr. 10. 923K 
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108. zegedi V4roel Zenede trtositajo. 1 -1047. FC-100. 

1930/30. :..1zstc 

109. szegedi VI Neeized6k. 1041. Jul. 1. zSit 

110. Wzgy01644 Je0140könyvek. 1043/7/1 Cwt. 

111. Uzeoedi varosi Zeneiskola iratal. 1009-1947. v2.11/100. 

112. tio4 

113. Woe 

114. 1.40, 

110. 

as. u.0104 

117. A TenOrk6p20 Miskolc, 100 #vos tart6neto.A0734073,/ 

Irto: Osreezki Ofindor 

Tov4bbi forrpsounkat 

Kort602 L000 6. mowin Kat6 hoeyatOka. Gzsm 

Szatari 06" Iteued zons61010001 sz016 Manta. 

AzatoOrtnit AltnOdsr siira szives enatidelm*vel., 

növiditbook: 

COEst. * Csengrild taeoyei Leviltfir 

t.45K 0zeoecli G0000yi Wnyvtúr 


