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SZATHMARY JUDIT

A szolnoki Bartók Béla Zeneiskola ötven éve

1946. április 10-én este fél 7 érakor

A VÁROSI SZÍNHÁZBAN

I VÁROSI ZENEISKOLA
tanárikarának bemutatkozó

1946 januárjában magán zeneiskola kezdte meg működését Szolnokon. Az államilag
szubvencionált és a város által segélyezett intézmény a Malinovszkij út (ma: Mária
utca) 53. sz. alatt működött. Megalapítója és megbízott vezetője Mezriczky Lajos
művész tanár, négy kollégájával indította meg az intézmény működését: Kisbocskói
Ferencné és Kecskés Ödönné zongora szakos, Mezriczkyné Czeglédi Mária hegedű
szakos és Szirmay Reginaid ének szakos nevelőkkel. Ez a kis létszámú tantestület
mintegy 150 főnyi növendéket tanított.

A magán-zeneiskola komoly bázisát képezte Szolnok város világháború után
ébredező kulturális életének. Úgy a növendékek, mint a tanárok sok koncert-szereplést
vállaltak; akkoriban kizárólag ezek a hangversenyek jelentették a zenei életet Szol-

nokon. A koncertek — melyek színhelye
rendszerint a Városi Szíriház volt —
mindig teltházat vonzottak, emlékezetes
élményhez juttatva ezáltal a szereplőket.

Az 1953-ban megalakult Állami Zene-
iskolának voltak tehát gyökerei: a magán-
zeneiskola jól felkészült növendékei, aki-
ket felvételi vizsga után az új intézmény
beiskolázott. A tanárok közül a Mezriczky
házaspár és Szirmay Reginaid az új intéz-
mény tanára lett. A hangversenyélet na-
gyobb méretű kibontakozásához is meg-
felelő előzményeket teremtett a magán-
zeneiskola működésének hét éve alatt.

Az Állami Zeneiskola első igazgatója,
Kóbor Antal ekként emlékezik a kezde-
tekre az iskolanaplóban:

„1953. szeptember l-jén történt a ze-
neiskola államosítása, mely intézmény
lényegében átvette a magániskola szerepét
és munkáját; igyekezett a zenét tanulni
vágyók igényeit kielégíteni. A Népműve-
lési Minisztérium Művészetoktatási Fő-
osztályának és a Szolnoki Városi Tanács
V. B. Oktatási Osztályának közvetlen irá-
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nyitásával kezdte meg működését. Az
iskola első tantestületének tagjai: Kóbor
Antal igazgató; Mezriczky Lajos, Kis-
bocskói Ferencné, Czitó Győzőné zon-
goratanárok; Mezriczky Lajosné, Meis-
ter Marcell, dr. Aszódiné Chiovini Márta
hegedűtanárok; Varga József gordonka—
gordon-viola tanár és Szirmay Reginaid
énektanár.

Az iskola működését a volt magán-
iskolában kezdte meg. Rendelkezésre állt
egy kis szoba, két nagyobb szoba, egy
konyha és egy kamra. Az áthallás kibírha-
tatlan volt. Az iskola céljait két rossz, az
elhagyott javakból származó és két bérelt
zongora szolgálta.

1954 februárjában jelentős fordulat
következett be az iskola életében: az
előzőnél jóval alkalmasabb épületbe köl-
tözhetett az intézmény. Ez az épület a
Beloiannisz (ma: Baross) út 38. számú
ház, melyben már 12 elkü-
lönített helyiség szolgálta a
zeneoktatást. Az új környe-
zetben végre szervezett és
rendszeres munka indul-
hatott meg; megkezdődött a
szolfézs oktatása is.

Az első tanév során az
iskola több hangszert, kotta-
tartót és egy zenegépet ka-
pott a Népművelési Minisz-
tériumtól. Az épületet telje-
sen rendbe hozattuk abból
az összegből, melyet lelkes
támogatónk, Ladányi Imre
számadó igazgatónk segítő-
készsége révén kaptunk.
Sikerült a tantermek »csino-
sítása« is képekkel, térítők-
kel, függönyökkel, sző-
nyegekkel. A legszükségesebb bútorokat kölcsön kaptuk különböző intézményektől.
Már az első tanévben három növendékhangversenyt rendeztünk; tanáraink öt koncertet
adtak és számos városi rendezvényen működtek közre.

1954 júliusában kinevezést nyert iskolánkhoz Nagy Pál, zongora—szolfézs és
Reményi János szolfézstanár. így a következő tanévet már minden tekintetben jobb
feltételekkel indíthattuk."

Fent: Mezriczky Lajosné hegedűórát tart diákjainak
Lent: Mezriczky Lajos és egyik tanítványa

113



MŰVÉSZET

Reményi János tanítás közben

Az iskola régi épülete

Simon Ferenc: Bartók Béla

Újabb fejezet az iskola
eletében

Ismét idézzük az iskolanaplót,
Kóbor Antal igazgató feljegyzését:

„Nagy megtiszteltetés érte isko-
lánkat 1995. május 23-án, amikor is
a Népművelési Minisztérium engedé-
lyezte, hogy intézményünk felvegye
Bartók Béla nevét. Ezentúl az ő
szelleme fogja megszabni iskolánk
eszmei útját: meghatározza minden-
napi zenei anyagát, egész módszer-
tani és pedagógiai munkánkat. Ezen
az úton lesz ifjúságunk zenei anya-
nyelve a népünk igazi érzéseit, sok
szenvedését és nagyon kevés örömét
éneklő népdal."

Az iskola vezetői és a nevelő-
testület a bartóki örökség őrzését, a
hagyományápolást a későbbiekben is
szívesen vállalt kötelezettségének
érezte, s érzi ma is. Az évek során
megtartott megemlékezések sorából a
legemlékezetesebb a zeneszerző szü-
letésének 105. évfordulója alkalmá-
ból 1986. április 17-én megrendezett
hangverseny, melynek díszvendége-
ként ifj. Bartók Béla emlékezett
édesapjára.

1983-ban újabb jelentős fordulat állt be az iskola
életében: az intézmény új épületbe költözhetett, a
Tisza Antal Úttörőházzal közösen vehette birtokába
jelenlegi otthonát (Réz u. 1.).

Az átköltözést követő időszak, valamint az intéz-
mény ötven éves tevékenységének összefoglalása
céljából idézünk a Bartók Béla Zeneiskola igaz-
gatójának, Nagy Katalinnak a jubileumi ünnepségen
elhangzott beszédéből (1996. október 19.):

„Napjainkban hétszáz zeneiskolás növendékün-
ket negyvenhárom tanár — közülük tizennyolcan az
iskola volt tanítványai — tanitja alsó- és
középfokon, hangszeres és elméleti síkon.

E helyütt kell megemlékeznünk igazgatóinkról,
akik Kóbor Antalt követően vezették iskolánkat.
Bakki Józsefről, aki a későbbiekben alapítója lett a
jászberényi Palotásy János Zeneiskolának; Várszegi
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A Szolnoki Fúvósötös alapító tagjai (meghívó)

Mártonnérói, a törökszentmiklósi
zeneiskolai tagozat megalapítójáról,
az Országos Filharmónia megyei
kirendeltségének létrehozójáról és
vezetőjéről, számos bel- és külföldi
szólista és együttes városunkban
való fellépésének szervezőjéről, az
országos zeneiskolai gordonkahang-
verseny elindítójáról; Labáth Valé-
riáról, aki immár a Réz utcai
épületben zeneiskolai bérletsoroza-
tot indított, melynek keretében ne-
ves művészek és az iskola hajdani
növendékei lépnek fel ma is.

Ötvenéves tevékenységünket or-
szágos és megyei versenyeken elért
számtalan díj fémjelzi. A zene-
iskola városunk kulturális életében
betöltött szerepe a szorosan vett
oktatáson túlmutató. A megszámlál-
hatatlan, iskolánkból indult zene-
tanár az ország különböző zene-
iskoláiban, szakközépiskoláiban; az
általános és középiskolákban műkö-
dő énektanárok; zenekarok, kamara-
együttesek muzsikusai bel- és kül-
földön; az énekkarvezetők és kórus-
tagok, valamint a zongorakísérők,
zenekritikusok — és azok a volt
növendékek, akik hangverseny-láto-
gatóként gyermekeiket is az isko-
lában kialakult szellemben nevelik,
mind-mind az intézményben folyó
oktató-nevelőmunka eredményessé-
gének tanúi.

Szolnok város zenekarai, hang-
szeres együttesei természetszerűleg
elválaszthatatlanok a zeneiskola
lététől. A Szolnoki Szimfonikus Zenekar, az Olajbányász Zenekar, a Repülőtiszti
Főiskola Zenekara, a Szigligeti Színház Zenekara, a Szolnoki Fúvósötös, a William
Brade Rézfúvósegyüttes, a Kürt-kvartett, a Popper-kvartett tanáraink, volt és jelenlegi
növendékeink nélkül nem létezhetne. Ezen együttesekbe nevel utánpótlást az iskola
vonós- és fúvószenekara, furulya-, blockflőte-, fuvola-, gitár-, fa- és rézfúvós, valamint
ütőcsoportja. Szimfonikus zenekarunk sikerrel szerepelt a IV. Európai Ifjúsági Zenei
Fesztiválon testvérvárosunk, Reutlingen zeneiskolájának növendékeivel. Big Bánd
zenekarunk és népzenei együttesünk is számos szép sikert könyvelhet már el magának.
Bartók Béla halálának ötvenedik évfordulója alkalmából növendékeink játékát
reprezentáló CD-lemezt jelentettünk meg.

Vezényel: Czeglédi Zoltán
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Tisztelettel emlékezünk azokra, akik e szép évfordulót már nem érhették meg:
Mezriczky Lajosra, Kóbor Antalra, Nagy Pálra, Varga Józsefre, Szirmay Reginaidra,
Reményi Jánosra, Papp Lászlóra, Czeglédi Zoltánra, Berényi Bogátóra és Dr. Vargáné
Kisbocskói Lillára.

Örülünk, hogy együtt ünnepelhetünk a legrégebbi idők tanúival: Czeglédi Máriával,
Kecskés Ödönnévei, Kisbocskói Ferencnével, Dr. Somos Jánosnéval és Sándor
Sándorral."

Részlet az 1977-ben lefolytatott átfogó vizsgálat jegyzőkönyvéből

,,Az iskola munkáját dicséri, hogy a tantestület létszámából tizenegy tanár az
intézmény hajdani növendéke. A tanári ellátottság jó, a tanszakok sokfélesége igen
színessé teszi a képet. A zenekarok munkája terén igen helyes és érdekes
kezdeményezésekkel találkoztam. A pályára készülőkkel gonddal és ügyszeretettel
foglalkoznak a pedagógusok. Volt növendékeiket visszahívják hangversenyezni az alma
materbe. A tanárok részt vesznek a Szolnoki Szimfonikus Zenekar munkájában,
példaadóan rendezik meg háromévente a Friss Antal Országos Gordonkaversenyt. Az
iskola növendékei jelentős eredményeket értek el a különböző megyei és országos
versenyeken.

Az iskola tantestülete az ország bármely alapfokú zenei nevelési intézményében
becsülettel megállná a helyét. Növendékeik viselkedése nemcsak az épületben, hanem
egyébként is kulturált. Örömmel állapítottuk meg, hogy nem csak zenét és nem csak
tanítanak."

Öregdiákok emlékeznek

„Mit adott nekem a zeneiskola? Mindenekelőtt jó középfokú szinten megtanított
hegedülni. Emlékszem, még egyetemi éveim alatt is szorgalmasan gyakoroltam, és nem
egyszer szerepeltem rendezvényeken. Mindezeken felül munkámban is használni
tudom, amit tanultam: a szívhangok, szívzörejek analízise zeneileg képzett fül számára
sokkal könnyebb." (dr. Gelléri Dezső, kardiológus)

„Azt mondják, mindig az alapok a legfontosabbak. Hogy mit kaptam a zene-
iskolától, azt csak később tudtam felmérni. Ma már tudom, hogy zenész lett belőlem."
(Peták Ágnes hárfaművész, az Állami Operaház Zenekarának tagja)

,,Szüleim tudták, hogy nem vagyok született zenei tehetség; azért írattak be a
zeneiskolába, hogy a zenét szerető és egy kicsit értő ember váljék belőlem. Úgy érzem,
ez sikerült is. Nehéz, feszültséggel teli órákban sokszor segített már a zene.

Mostanában két kislányunk próbálgatásait figyeljük férjemmel együtt: megadatik-e
nekik is a zene élvezetének öröme, és az — amire én kisiskolás koromban olyan
büszke voltam —, hogy zeneiskolások lehetnek." (dr. Gácsi Katalin, reumatológus)
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Az ötvenedik évi jubileumi hangverseny néhány ellesett pillanata:
az iskola diákjai köszöntik az alma matert
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