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A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

1.

A T É M AV Á L A S Z T Á S I N D O K L Á S A

Szakdolgozatom

témájának

a

győri

Konzervatórium

zenei

szakképzésének

és

vizsgáztatásának történetét választottam, mert magam is a Konzervatórium diákja voltam
1971-75 között, majd pedig 1980-tól folyamatosan, jelenleg is az iskola tanára vagyok. Ily
módon – a Zeneakadémián eltöltött 5 esztendő megszakításával – immár 39. éve
„koptatom” az intézmény falait. Megérett bennem az igény egy összefoglaló iskolatörténet megírására. Tudomásom szerint ezt még nem tette meg senki. Évkönyveket és
egy-egy időszak összefoglalását már olvastam, de egy átfogó tanulmányt a szakmai képzés
alakulásáról még nem. Mivel ötödik éve már, hogy gyakorlati oktatásvezetőként, majd
intézményegység-vezetőként, a szakmai vizsgáztatás is a munkám része, különösen
hasznosnak érzem az áttekintést a szakmai képzés fejlődéséről és a szakmai vizsgáztatás
állandó változásainak megismertetéséről. Reményeim szerint mások is hasznát vehetik
majd dolgozatomnak.

3. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

2.

BEVEZETÉS

2.1.

AZ ISKOLA MEGALAKULÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI

Mielőtt az iskola megalakulásának történetébe kezdenék, egy kis visszatekintést szeretnék
tenni Győr város zenei életére és zenei oktatására. Teszem ezt azért is, mert iskolánk
névadójának neve is felbukkan a múltban.

1. kép: Richter Antal

1846-ban Richter Antal egyházi karnagy - Richter János, iskolánk jelenlegi névadójának
édesapja – kezdeményezésére kezdte meg működését a Győri Férfidalegylet, amely egy év
elteltével zeneiskolát is nyitott a városban. A szabadságharc és az azt követő események
következtében azonban ezek megszűntek. 1862-ben alakult meg a Győri Ének-és
Zeneegylet ( GYÉZE ) Dr. Kovács Pál vezetésével, amely aztán már a mai zeneiskola
elődje lett. Alapszabályaiban a következő feladatvállalások olvashatók:
„ Célja a magasabb ének- és zeneművészet általában, különösen pedig nemzeti irányban
ápolni és az ez iránt tapasztalt közönyösséget oszlatni,…főleg pedig hazai népdalainkat,
zeneműveinket ismertetni és terjeszteni, végre egyelőre egy ének képezdét és egy zene
iskolát

alapítva,

azokat

az

egylet

anyagi

erejének

gyarapodtával

fokozatosan….fejleszteni”1
1862 – t tekintjük tehát hivatalosan az intézményes zeneoktatás kezdetének városunkban.
A győri Ének-és Zeneegylet történetének taglalása nem témája ezen dolgozatnak, csak
annyiban kell megemlékeznünk róla, hogy mint a Liszt Ferenc Zeneiskola elődje és Győr
városának első zeneiskolája működött, és 1946-ban a Győri Állami Konzervatórium

1

Dr. Lengyel Alfréd: A győri zeneoktatás száz éve 1862-1952-1962 ( 3. oldal )
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megalakulásakor, az új intézet alapfelszerelésének magját a GYÉZE tulajdonába tartozó
zeneiskolai felszerelés adta, valamint átmenetileg a zeneiskolai tagozati oktatás is az új
intézmény feladata lett. ( 1952-ig )
Egy eseményt szeretnék azonban kiragadni a GYÉZE történetéből a teljesség igénye
nélkül. 1865 szeptemberében egy nagyszabású filharmónikus hangversenyen vett részt az
egyesület, amelynek két műsorszámát a 19 éves Richter János vezényelte, aki akkor már a
bécsi udvari opera zenekarában működött.

2. kép: Richter János

„ Néhány vezénylési kísérlet után, melyek a bécsi Konzervatóriumban ( és néhány
templomban ) történtek, életem első nyilvános hangversenyét szülővárosomban, Győrben
vezényeltem.”2
Városunkban élénk zenei–és hangversenyélet folyt, rengeteg híres előadóművész
fellépésével és a háttérben színvonalas zenei oktatással. Richter János életútja is Győrből
indult és járta be Európát. Bár idehaza érdemei ellenére kevésbé méltatták őt, a győriek
mindig is büszkék voltak városuk szülöttére. Méltán vált iskolánk névadójává. Szülőháza
az Apáca utcában ma is áll, amelyen emléktábla őrzi hírnevét.

2

A Richter János Alapítvány és Archívum kiadványa Richter Jánosról – 4.oldal<Richter János: Dirigir-Buch>
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3. kép: Emléktábla az Apáca utcai ház falán

4. kép: Richter János szülőháza
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2.2.

A GYŐRI KONZERVATÓRIUM ELŐDJÉNEK
MEGALAKULÁSA

A Délvidék három és féléves magyar történetében a legnagyobb oktatásfejlesztésre
Újvidéken került sor. 1941-ben létrehozták a Délvidéki Konzervatóriumot.

5. kép: Győri Nemzeti Hírlap 1943. január 1-i száma 5. oldal
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Az intézmény igazgatója Kiss Lajos volt.
A magyar népzenekutatás jelentős egyénisége Kiss Lajos ( 1900 - 1982 ) a vajdasági
Zombor szülötte. A bölcsésztudományok doktora és a kandidátusa, ezen kívül zeneszerző.
Tanulmányait Budapesten végezte, de pályáját otthon kezdte. Zomborban a zeneiskola,
Újvidéken a konzervatórium igazgatója, Belgrádban pedig a Jugoszláv Akadémiai Énekkar
karnagya volt. A háború után a győri Zenekonzervatórium és Filharmónia karnagya, majd
az

MTA

Népzenekutató

Csoportjának

főmunkatársa.

A

Magyar

Népzene

Tára Lakodalom (III/A, B) és Siratók (V.) köteteinek szerkesztője. A népzene és
zenetörténet

összefüggéseivel,

népzenénk

és

a

szomszéd

népek

népzenéjének

összehasonlító vizsgálatával foglalkozott első sorban. Ilyen tárgykörben számos kitűnő
tanulmánya jelent meg.3

6. kép: Kiss Lajos

1944-ben a háború elől Budapestre menekült az Újvidéken megalapított Délvidéki
Konzervatórium szinte teljes tanári kara, kb. 10 tanár. A Nemzeti Bizottság határozatban
mondta ki (1945. május. 22.), hogy befogadja a tanárokat, és a „kedvezőbb fekvésű”
Győrbe telepíti le őket. Bár a győri városvezetés is szívesen fogadta a Konzervatórium
gondolatát, a végrehajtásban mutatkozó késlekedésük miatt, már a szegediek is elkezdtek
komoly lépéseket tenni a vajdasági kollégák „megszerzésére”. Végül, részben erre a
szegedi nyomásra, hamarosan megszületett a győri Konzervatórium, zömében a délvidéki
kollégákra építve, Dr. Kiss Lajos zeneszerzőnek, az újvidéki igazgatónak az irányításával.

3

http://www.vmf.org.rs/Kiadvanyok/KissLajos_nepzenekutato.html
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3.

A GYŐRI ISKOLA MEGALAKULÁSA

3.1.

A SZERZŐDÉS ( ALAPDOKUMENTUM )

Íme a szerződés az intézmény létrejöttéről:
„Budapest, 1946. március 28.

Szerződés Győr város polgármestere
és a Vallás-és Közoktatásügyi miniszter között
a Győri Állami Zenekonzervatórium felállításáról
1. a magyar állam Győrött állami Zenekonzervatóriumot állít fel, melynek tanári
karát állami fizetési osztályokba kinevezett zenetanárokból állítja össze
2. Győr thj. Város ( törvényhatósági jogú város ) kötelezi magát, hogy
a) a győri állami Zenekonzervatórium részére a békeszerződés
becikkelyezésétől számított 10 éven belül az intézet befogadására és
működésére alkalmas, korszerű épületet emel, addig is gondoskodik
azonban az intézet megfelelő elhelyezéséről. Az új épület tervrajzát
jóváhagyás végett a vallás-és közoktatásügyi miniszternek is bemutatja,
b) állami tulajdonba jó karban átadja a győri Ének-és Zeneegylet teljes
tanfelszerelését, amelynek ellenében az állam Fáber Anna és Opitz
Lujza városi nyugdíjasokat és Lakatos Irén volt zeneiskolai tanárt
óraadói minőségben alkalmazza, Horváth Imre altisztet pedig állami
státuszba átveszi. Ha az Ének-és Zeneegylet fenti tanfelszerelését
megszerezni nem tudná, vállalja az Ének-és Zeneegylet jelenlegi
tanfelszerelésével azonos mennyiségű és minőségű tanfelszerelés
beszerzését és a Zenekonzervatórium részére rendelkezésre bocsátását.
c) legkésőbb 1950. szeptember hó 1-ig kiegészíti az intézet hangszer,
iskolai bútor, iskolaszer és zenemű felszerelését úgy, hogy a tanítás
zavartalanul és korszerűen folytatható legyen,
d) viseli az intézet fenntartásával és működésével járó összes dologi
kiadásokat ( épületfenntartás, tatarozás, fűtés, világítás, telefon, vízdíj,
adók, illetékek, biztosítás )
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e) a város kötelezi magát arra, hogy a leköltöző zenetanárokat–a lehetőség
szerint- lakáshoz juttatja,
3. A jelen szerződés tekintetében felmerülő jogvita esetére a szerződő felek
alávetik magukat a budapesti bíróságok illetékességének.”4

3.2.

A KEZDET

A Győri Állami Zenekonzervatórium első csonka félévét 1946. május 15-én kezdte meg,
ideiglenesen a volt zeneiskola ( az Ének- és Zeneegylet ) helyiségeiben és az Iparostanonc
Iskola második emeletén. A beírt növendékek száma 245 volt, melyből 190 gyakorló, 50
előkészítő és 5 akadémiai osztályos volt.

7.kép:A GYÉZE Czuczor utcai épülete

4

Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 5. – Iratok a magyar zeneoktatás történetéhez 1945-1956

( Összeállította és szerkesztette Berlász Melinda és Tallián Tibor ) 32/C – 109. oldal

10. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

Az első tanári kar a következő tagokból állt:5
Dr. Kiss Lajos

igazgató, zeneszerzés

Halmos László

zeneszerzés

özv. dr. Lippayné Palatinus Ilona

zongora

Mihály Ferenc

gordonka

Höfler Mária

ének

Pálvölgyi József

fuvola

Dr. Bányayné Suhayda Mária

zongora

Kiss Kálmán

hegedű

Pallagi János

hegedű

Varga Tibor

hegedű

Sinkó Ferenc

kürt

Tárnai Antal

gordon

Óraadók:
Fáber Anna

zongora

Opitz Lujza

zongora

Lakatos Irén

zongora

Apró József

klarinét

8. kép: Tárnai Antal-bőgő tanár

5

Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 5. – Iratok a magyar zeneoktatás történetéhez 1945-1956

( Összeállította és szerkesztette Berlász Melinda és Tallián Tibor ) – 34 ( 111-112. oldal )
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9. kép: Pallagi János – hegedű tanár

10. kép: Apró József – klarinét tanár

11. kép: Halmos László - zeneszerző
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12. kép: Opitz Lujza sírja a győri köztemetőben

13. kép: Varga Tibor – hegedű tanár

Az ő nevét viseli jelenleg a Zeneművészeti Főiskola Tanárképző Tagozata, amelynek
hivatalos neve:
Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézete
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3.3.

A CÉLOK ÉS FELADATOK ( PEDAGÓGIAI PROGRAM )

A intézmény - mai értelemben véve talán pedagógiai programját – feladatait és céljait az
alábbiakban fogalmazták meg:
„Budapest, 1946. június 11.
Rendelettervezet a Győri Állami Zenekonzervatórium szervezetéről
1. A magyar kormány ÉNY-Dunántúl zenekultúrájának fejlesztése érdekében Győrött
Állami középfokú zenei tanintézetet létesít, amelynek címe:
Győri Állami Zenekonzervatórium, székhelye: Győr
2. A Győri Állami Zenekonzervatórium célja egyrészt, hogy a zenei életpályára készülőket
gyakorlati zenészekké nevelje, zenekarok, énekkarok, közületek és zenés színpadok
részére, s hogy előkészületet nyújtson magasabb fokú zenei tanulmányok folytatására;
másrészt, hogy a zenei műveltség terjesztése érdekében alkalmat adjon szélesebb körű
zeneművészeti tájékozódásra olyanoknak, akik a zenélést nemes önművelés céljából, de
nem élethivatásként kívánják elsajátítani.
3. A Győri állami Zenekonzervatórium a céljának megfelelően
a) országos tagozattal és b) városi tagozattal működik.
Mind a városi, mind az országos tagozatán a következő tanszakok állíttatnak fel:
zeneszerzés, orgona, zongora, hegedű, gordonka, gordon, ének, fuvola, oboa, klarinét,
fagott, kürt, trombita, harsona, ütőhangszerek
4. Az országos tagozaton a IV. akadémiai évfolyamig bezárólag folyik az oktatás az
Országos Magyar Liszt Ferenc Főiskola mindenkori tanterve szerint. Az akadémiai
osztályok vizsgái a magyar vallás-és közoktatásügyi miniszter által a Zeneművészeti
Főiskola szaktanárai közül tanszakonként kiküldött vizsgabiztosok előtt folynak le. Az
országos tagozaton kitűnő és jeles érdemjeggyel nyert végbizonyítvány ( abszolutórium ) a
Zeneművészeti Főiskola tanárképző és művészképző tanfolyamainak felvételi vizsgáira
való jelentkezésre jogosít. A rosszabb érdemjegy ilyen jelentkezésre nem jogosít.
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5. A városi tagozat tananyaga – céljának megfelelően – lényegesen könnyített. A IV.
akadémiai osztályig terjedő tanulmányok végzéséről az intézet városi bizonyítványt állít ki,
ez azonban nem jogosít főiskolai tanulmányok folytatására.
6. A városi tagozatról az országos tagozatra átlépni a vizsgabiztosok előtt tett különbözeti
vizsgával lehet, s ennek eredménye dönti el, hogy a növendék az országos tagozat melyik
osztályában folytathatja tanulmányait.
7. Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. Végrehajtásáról a magyar vallás-és
közoktatásügyi miniszter gondoskodik.”6

Látható, hogy konzervatórium alatt olyan intézmény értendő, amely a zeneoktatás teljes
spektrumát átfogja: a kezdőtanítástól, amatőrképzéstől a hivatásos pályára való
felkészítésen át a szaktanárképzésig, sőt az akadémiai szintű oktatásig ível. Új elemként a
felnőttoktatás, a hátrányos helyzetben volt munkásosztály számára adott lehetőség jelenik
meg. A növendékek egyéb oktatásáról – közismereti tantárgyak – nem a konzervatórium
feladata volt gondoskodni.
Álljon itt Pallagi János – az iskola első tanári kara hegedű tanárának visszaemlékezése a
kezdetekre:
„ A háború utáni új élet reménységei lendületet adtak hosszabb időre a Konzi levegőjének.
Igazgatónk: dr. Kiss Lajos nagy lelkesedéssel, szervező készséggel indította be és vezette
az intézményt. Az uralkodó légkör az iskolában – talán kicsit kodályinak lehetne mondani
– előremutató, magyar, kultúrateremtő, illetve folytató volt. Pedagógiai és zenei
szempontok, embernevelés a zenén keresztül – lehet-e ennél több akkor és akár most is?
Nem a „nagy művészekké nevelés” – ez nem lett volna igazán reális cél. Kis ország, kis
város, kis lehetőségek.
Akadt persze néhány tehetség, akik továbbvitték a kapott tanítást, és magasabb fokra
jutottak. Mégis úgy érzem, a legtöbb, ami az intézmény múltját értékőrzővé teszi, az a
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15. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
kevésbé látható, emberhez szóló, lelkes, szakmailag is jó munka, törődés, ami a Konzit
olyanná tette, hogy sokan szívesen emlékeznek vissza azokra az időkre.”7

14. kép: Pallagi János

Pallagi János 2013. októberében távozott közülünk. Temetésén Gábor József búcsúztatta
Arany János szavaival:
Mély homályban, éjfél tájban,
Kis fény is ha nagynak tetszik,
Hogy a föld körén bolyongtam
Egy barázdát én is vontam
Az emberek ráveték
Pillantásukat egy percig,
S egy tudós tán megfigyelt
És lapjára, sok száz jelhez
- Ahogy csillagfutást felveszKönnyed, vékony karcolással
Rólam is tőn némi jelt,
Mire reggel ő sem ismer;
S összevéti annyi mással
A jövendő nemzedék,
Mely se’ kérdi tán. ’se’tudja,
Nem is igen lesz rá gondja
Hogy itt éltem s a tömegben
Én is lantot pengeték8
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16. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

15. kép: Buresch Ilona anyakönyve

Buresch Ilona – később Szemereki Ákosné, volt zeneiskolai
zongora

tanárom

–

az

1946/47

tanévben

már

a

konzervatórium növendéke volt. Bizonyítványában jól
láthatók a tanárok nevei: Sztankay Lajos, Suhayda Mária,
dr. Kiss Lajos és Halmos László, és az osztályzatok,
amelyeknél az egyes volt a legjobb jegy.( tárgyak: zongora,
karének,

egyetemes

zenetörténet,

összhangzattan és kamarazene )
16. kép: Szemereki Ákosné

17. kép: Buresch Ilona osztályzata

17. oldal

magyar

népzene,

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

3.4.

A MÁSODIK TANÉV

„ a magyar zeneéletben kettős feladat vár megoldásra. Az egyik: a magyar zenei műveltség
kiegyensúlyozása és jó színvonalra emelése, - ez tehát a nemzeti célunk. A másik: a
magyar népzenében mutatkozó általános emberi értékek kibányászása és megfelelő
transzformálása, hogy vele az egész világ zenei kincsét szaporítsuk, - ez tehát a nemzetközi
célunk. Amíg a nemzeti feladatot meg nem oldjuk, a nemzetközi célunk elérése
reménytelennek látszik, mert az előfeltételeket a nemzeti cél megvalósulása biztosítja.
Ennek a célnak letéteményesei az állami zenekonzervatóriumok.”9
Dr. Szomjas Schiffert György- miniszteri titkár, zenei előadó - a fent idézett célok
megvalósítását várta a zenekonzervatóriumok létrehozásától. A nemzeti cél elérése
érdekében egyrészt a tömegek zenei művelését, másrészt az őket oktató tanárok kiképzését
és az előadó-művészet magas színvonalra emelését kellett az új intézménynek biztosítania.
Az intézmény 1947/48-s tanévének évkönyvéből kiderül, hogy országos és városi
tagozattal rendelkezett az iskola. Az országos tagozat az akadémiai tagozatot, a városi
tagozat pedig a zeneiskolai tagozatot jelentette, amelybe zenei előképző és zenei játékos
tanfolyam óvodások részére is beletartozott. Mindkét tagozatnak volt előkészítő
tanfolyama, valamint a zeneiskolainak gyakorló-, az akadémiainak pedig akadémiai
tanfolyama. ( előképző nem azonos az előkészítővel ! )

AKADÉMIAI

ZENEISKOLAI
Játékos

Előképző Előkészítő Gyakorló

tanfolyam
óvódásoknak

Előkészítő

Akadémiai

( Elemi )
Hangszer
nélkül
1. ábra: A konzervatóriumi képzés struktúrája 1947/48-ban

„Az akadémiai tagozat a zenei életpályára készülők szakkiképzését és a legmagasabb fokú
zenei tanulmányokra való előkészítését szolgálja. A zeneiskolai tagozat a zenélést nemes
művelődési szándékból, de nem élethivatásként elsajátítani óhajtók részére nyújt

9

A Győri Állami Zenekonzervatórium Évkönyve az 1947/48 tanévről II. évfolyam ( szerkesztette: Dr. Kiss

Lajos igazgató ) – 5.oldal ( dr. Szomjas Schiffert György: Az állami zenekonzervatóriumok jövője )

18. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
lehetőséget zenei tanulmányokra a zenei műveltség terjesztése és az általános zeneoktatás
keretében magasabb fokú zeneművészeti tájékozódás megszerzése céljából.”10
A növendékek létszáma az 1946-s 245-ről, 1946/47 tanévben 480-ra, az 1947/48-s
tanévben pedig 633-ra növekedett. Koruk szerint a 3 évestől a 37 évesig és annál idősebbig
terjedt. ( 1947/48-ban a születési éve a legfiatalabbnak: 1945, a legidősebbnek: 1911 és
korábbi ) A 633 növendékből 96-n jártak az akadémiai tagozatra.

18. kép: A Győri Állami Zenekonzervatórium statisztikai adatai az 1947/48 tanévben
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A győri Állami Zenekonzervatórium Évkönyve az 1947/48. tanévről II. évfolyam (szerkesztette: Dr. Kiss

Lajos igazgató) – 7. oldal

19. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

19. kép: Növendékek betűrendes névsora az 1947/48. tanévben

A tanítás 3 különböző épületben folyt: az Ének-és Zeneegylet régi épületében, az Iparos
tanonciskola II. emeleti helyiségeiben és az evangélikus általános iskola 5 helyiségében.
Mivel a zenei szakképzést az akadémiai tagozat jelentette, ezért lássuk mit olvashatunk e
tagozat vizsgáiról az 1947/48-as tanév évkönyvében. Az év végi vizsgákra zeneművészeti

20. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
főiskolai tanárok érkeztek Budapestről vizsgabiztosokként. ( Ambrózy Béla – zongora,
Országh Tivadar – hegedű, dr. Molnár Imre és Závodszky Zoltán – ének, Zsámboki Miklós
– gordonka és gordon, Turry Peregrin – fúvós hangszerek )
Az 1948. június 15-én tartott vizsgák eredményei a következők:11
Zongora szak – 4 kitűnő, 3 jeles, 2 jó
Hegedű szak – 3 kitűnő, 1 jeles
Gordonka szak – 1 kitűnő, 3 jeles
Gordon szak – 3 kitűnő, 3 jeles
Fúvós szak – 28 kitűnő, 2 jeles
Az évkönyvből sajnos nem derül ki, hogy az akadémiai tagozat 96 diákja közül miért csak
53 diák eredménye szerepel a beszámolóban, és az sem, hogy rosszabb eredmények
születtek-e, hiányzók voltak-e, kinek volt kötelező vizsgáznia. 10 diák kimaradt ill.
elhunyt, de a többiekről nincs adat. Az viszont kiderül, hogy milyen egyéb kötelező
elméleti szakok – tantárgyak – voltak még: szolfézs, általános zeneelmélet, összhangzattan,
zenetörténet, magyar népzene, amelyeknek vizsgáit június 19-én tartották meg.

20. kép: Anyakönyv 1948-ból
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A győri Állami Zenekonzervatórium Évkönyve az 1947/48. tanévről II. évfolyam (szerkesztette: Dr. Kiss

Lajos igazgató) -15. oldal

21. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
A tanári kar munkájának köszönhetően kidolgozták az állami konzervatóriumok szervezeti
szabályzatának előzetes tervét, a növendékek fegyelmi szabályzatát, az ifjúsági segítő
egyesület alapszabályait. Megalakították a növendék-zenekart, valamint az intézeti
népzenei szemináriumot.
A tanárok összetételében is voltak változások.

21. kép: Barsi Ernő – hegedű tanár

22. kép: Unger Ilona zongora tanár ( 1966/67 tanévben igazgató )

22. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

Íme az akkori tanári kar névsora:

23. kép: A győri Állami Zenekonzervatórium tanári kara az 1947/48. tanévben

23. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

3.5.

A HARMADIK ÉV

A harmadik teljes tanévet 1948 őszén már jobb körülmények között kezdte meg a
konzervatórium. Győr thj. város ugyanis kibérelte és átalakíttatta oktatás céljaira a régi
püspöki szeminárium épületét, amely 1952-ig volt a konzervatórium otthona. A tantestület
létszáma ekkor már elérte a 31-t, ( új tagok: dr. Dalló Gyuláné, dr. Vida Sándorné, Hegyi
Géza, Nyári Béla ) a növendékek száma pedig 763-ra ugrott. Közülük 622-n tartoztak a
zeneiskolai tagozathoz.

24. kép: Nyári Béla csellótanár

Így emlékezik ezekre az évekre Janota Gábor fagott-művész, aki 1948 szeptemberétől
egészen az 1955/56-os tanév végéig volt az intézmény tanulója:
„ Az 1948/49-es tanévben iratkoztam be az akkori Győri Zenekonzervatórium zongora
tanszakára. Akkor még a Káptalandombon volt az iskola. Tekintélyt parancsoló, kissé
zordon falak között folyt az oktatás, ahol kezdetben Eőry Ede, majd Sztankay Lajos
növendéke lettem. Abból az időből arra emlékszem, hogy vizsgák előtt

bementem

imádkozni a Székesegyházba, hogy jobban sikerüljön a vizsga. No meg amikor Szegeden
versenyeztünk az ottani növendékekkel, ámulva hallgattam a magas osztályosok
Beethoven szonáta-előadásait és a kamarazenei produkciókat”12
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24. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
Ugyan csak egy ponttal, de mégiscsak megelőzték a győriek a szegedieket, és ezzel ők
nyerték a versenyt.

25. kép: A versenyfelhívás

25. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

26. kép: Győr Megyei Hírlap – 1949. május 31. – A győri Zenekonzervatórium nyerte a szegedi
versenyt - 5. oldal

26. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

3.6.

AZ ÁLLAMOSÍTÁST KÖVETŐ ÉVEK

Az 1949/50-es tanévtől kezdődően az intézet már nem adott ki összefoglaló évkönyveket,
így az elkövetkező három tanév létszámadatai nem állapíthatók meg. Az államosítás és a
költözködések miatt sok irat elkallódott. Következtetni csak a korabeli sajtóból lehet.
Egy 1950. február 15-én kelt minisztériumi körlevélből azonban a konzervatóriumban
tanítandó tantárgyak és azok óraszámai egyértelműen megállapíthatóak:
„Elrendelem, hogy a jövőben egységesen a szolfézs-és konzervatóriumi osztályokban egyegy órába két-két növendék osztható be, míg az akadémiai osztályokba egy növendék
foglalkoztatása egy teljes órát tegyen ki. A tanrend tehát a következőképpen alakul:
előképzőben: heti 2 teljes csoportos óra
szolfézs osztályokban: heti 2 félóra a választott hangszerből vagy hangképzésből, heti 1 óra szolfézs ( csoportos )
konzervatóriumi osztályokban: heti 2 félóra a választott hangszerből vagy
hangképzésből, heti 1 óra szolfézs és társaszene, heti 1 óra zenetan ( csoportos )
akadémiai osztályokban: heti 2 óra hangszer, az elméleti tárgyak a
Zeneművészeti Főiskola tanterve szerint. ……..
……..Megjegyzem, hogy a zenekonzervatóriumokban a tanárok heti 20, a zeneiskolákban
heti 22 óráját feltétlen be kell tölteni. … „ / Czövek Erna s.k. /13
1950 tavaszán Kiss Lajos távozott az intézetből; igazgatói posztját a tanév őszétől dr. Dalló
Gyuláné, született Turóczi Magda kapta meg.
Mivel a növendékeknek az egyéb iskoláik mellett nagy terhet jelentett a konzervatórium
követelményeinek is megfelelni, ezért felvetődött egy speciális, csak a konzervatórium
tanulóinak létesítendő gimnázium megalakítása. A nyár folyamán előrehaladtak a
tárgyalások a Zenei Gimnázium létrehozásával kapcsolatban. Így számol be az eseményről
a Győr-Sopronmegyei Hírlap:
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27. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

27. kép: Győr-Sopronmegyei Hírlap 1950. július 16.-i száma – 6. oldal

28. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

4.

AZ 1952-ES REFORM

4.1.

A ZENEOKTATÁSI REFORM

Az 1951/52-es Konzervatóriumi tanév újdonsága volt az Énektanárképző és Alsófokú
Zenetanárképző Tanfolyam beindulása, amely nagy érdeklődést váltott ki a pályára
készülők körében. A körülmények hatására vált szükségessé egy nagy, átfogó zeneoktatási
reform. A Minisztertanács a 68/1952. sz. rendeletével úgy intézkedett, hogy alsó fokon a
zeneiskolák, középfokon a zenekonzervatóriumok, felső fokon pedig kizárólag a
Zeneművészeti Főiskola látja el a zeneoktatással kapcsolatos feladatokat. Ennek a
rendeletnek az értelmében a Győri Állami Zeneiskola 1952 őszén kivált a
zenekonzervatóriumból és önállóan folytatta tovább működését, amely az alsófokú
zeneoktatáson kívül a nem szakképzés jellegű zenei továbbtanulásra is kiterjedt.
Az 1952-es zenei reform során a Győri Állami Zenekonzervatórium Zeneművészeti
Szakiskolává alakult. Feladata lett az alsófokú zenei iskolát elvégzett, tehetséges
gyermekek zenei továbbképzése és hivatásos pályára való előkészítése középfokon, s
egyben alsófokú zeneiskolai tanárok képzése.
A zeneművészeti szakiskola mellé zenei gimnáziumot is szerveztek azzal a feladattal, hogy
a szakiskolába felvett középiskolás korú növendékek a közismereti tanulmányaikat ebben a
gimnáziumban folytathassák, amely tananyagában, órarendjében tekintettel van a
növendékek sok időt igénylő elfoglaltságára és speciális képzésére.
„A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 68/1952. ( VIII. 17. ) M.T. számú
rendelete a zeneoktatás reformjáról
A kultúrforradalom megköveteli a zeneoktatás jelenlegi rendszerének reformját. A
zeneművészeknek

és

zenepedagógusoknak

a

kultúrforradalom

követelményeinek

megfelelő képzése érdekében a minisztertanács a következőket rendeli:
1.§. A zeneoktatást megfelelő oktatási intézmények keretében, alsó-, közép-, és felsőfokú
oktatásra kell tagolni……

29. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
3.§. (1) Középfokon a zenei szakképzést a konzervatóriumok végzik.
A konzervatóriumok feladata az alsófokú zenetanár-és az általános iskolai ének
szaktanárképzés is. A középfokú tanulmányokat követő, képesítést nem nyújtó
továbbképzés szintén a konzervatóriumok feladata.
(2) A konzervatóriumba történő felvételhez a zeneiskola elvégzését igazoló
bizonyítvány és felvételi vizsga szükséges.
(3) Azok a hallgatók, akik a konzervatóriumot elvégezték, zenei pályán való ( pl.
zenekari ) elhelyezkedésre jogosító bizonyítványt, a konzervatórium tanárképző tagozatát
végzett hallgatók pedig alsófokú hangszeres zeneoktatásra és általános iskolai ének
szaktanításra képesítő oklevelet nyernek.
4.§. A konzervatóriumok mellett, a közismereti oktatás céljaira, külön igazgatással,
csökkentett óra- és tantervvel működő általános gimnáziumokat ( zenei gimnázium ) kell
szervezni. A zenei gimnáziumi érettségi bizonyítvány egyetemi és főiskolai felvételre
képesít…..
5.§. (2) A Főiskolára történő felvétel előfeltétele a konzervatórium elvégzését igazoló
bizonyítvány és felvételi vizsga…..
7.§. A zeneiskolák, a konzervatóriumok és a Főiskola szervezetét és tanulmányi rendjét a
népművelési miniszter állapítja meg…..
Rákosi Mátyás s.k. – a minisztertanács elnöke”14
A fenti rendelet ( 68/1952 ) végrehajtási utasítása 1952. szeptember 12-én jelent meg.
Ennek a 12.§.-ában olvashatunk a konzervatóriumok név-változásáról:
„ A középfokú zeneoktatási intézmények megjelölésére eddig használt konzervatórium
elnevezés megszűnik, helyébe – az ilyen intézmények új feladatkörének megfelelően – a
zeneművészeti szakiskola elnevezés lép.”15
A 15.§.-ban a zeneművészeti szakiskolai szakképzés időtartamát írják le:16
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Összeállította és szerkesztette Berlász Melinda és Tallián Tibor ) -62/A ( 169-170. oldal )
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30. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
zongora, hegedű, gordonka és hárfa szakon 5 év, ének szakon 6 év, a többi tanszakon pedig
4 év. Szaktanárképzés esetében zongora, hegedű és gordonka szak esetében 6 év, fúvós
tanszakon pedig 5 év. Ilyenkor a szaktanárképzés már a harmadik osztály elvégzése után
kezdetét veszi.
A 16.§.-ból megtudhatjuk, hogy a szakiskola legfelső osztályának elvégzése után a
hallgatók – a szakképzettséget igazoló és zenei pályán való működésre jogosító –
végbizonyítványt szereznek.
A 19.§. a továbbképző tagozatról ad információkat, amely szerint a továbbképző tagozaton
a képzés időtartama minden tanszakon legfeljebb 2 év, de itt szakképesítést nem lehet
szerezni.
A 20.§. leszögezi, hogy az 1955/56. tanévtől kezdődően a zeneművészeti szakiskolában
zeneiskolai osztály már nem működhet.
A 21.§. pedig a végbizonyítvány első alkalommal való megszerzésének az 1953/54-es
tanévet jelöli meg.

Alább látható egy 1954-es keltezésű végbizonyítvány anyakönyve, amely a pályán való
működésre és felsőfokú tanulmányok folytatására jogosít orgona szakon. A záróvizsga
tantárgyai: orgona, kamarazene, szolfézs, zeneelmélet. A tanszak többi tárgyai:
zeneirodalom, kötelező zongora, népzene és karének.

31. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

28. kép: Végbizonyítvány anyakönyve 1954-ből

Ugyanennek a növendéknek ugyanekkor kelt a szakiskola szaktanárképzője zongora
tanszakának elvégzéséről szóló anyakönyve, amely őt zeneiskolai zongora-és szolfézs
tanári, valamint általános iskolai énektanári munkakör betöltésére képesíti. A képesítő
vizsga tantárgyai: hangszeres módszertan, általános énektanítás módszertana, marxizmusleninizmus, pedagógia, hangszeres főtárgy gyakorlati tanítás, általános iskolai énektanítás,
zongora főtárgy. A szaktanárképző többi tantárgya: szolfézs, népzene, zeneelmélet,
transzponálás és partitúra olvasás, zenetörténet, hangképzés elmélet, magánének,
karvezetés-és kargyakorlat, kamarazene, orosz nyelv ( nem zongoristáknak kötelező
zongora )

32. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

29. kép: A szakiskola szaktanárképzőjének elvégzését igazoló anyakönyv 1954-ből

A következő oldalon egy végbizonyítvány ( nem csak annak anyakönyve! ) látható.

33. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

30. kép: Végbizonyítvány

34. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
Az alábbi dokumentum az úgynevezett fúvóstanárképző anyakönyve, amelyből látható,
hogy ez egy „könnyített” lehetőség volt, csak fúvós tanári képesítés megszerzésére.

31. kép: Fúvóstanárképző anyakönyve

A 68/1952 M.T. rendeletet módosította a 75/1954 M.T. rendelet, amelynek a
végrehajtásáról 1954. december 30-án megjelent utasításban a szakiskolai szakképzés
időtartamát zongora-, hegedű-, gordonka-, hárfa- és ének tanszakon 5 évben, a többi
tanszakon pedig 4 évben állapították meg. A zeneiskolai tanárképzés esetében minden
tanszakon 6 évre emelték a képzés idejét.
A szaktanárképző elvégzése után a hallgatók képesítő vizsgát tesznek. Aki a képesítő
vizsgát letette, oklevelet szerez. A megszerzett tanári oklevél a zeneiskolában azonos
hangszer és zeneelméleti tantárgy tanítására képesít. ( pontosan leírják, hogy melyik
tanszakon mire képesíti a végzett hallgatót az oklevél )

35. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
1952. augusztus 27-én kelt minisztériumi utasítás a győri zeneművészeti szakiskola
számára a zenei gimnázium helyszínéül a Révai Gimnáziumot jelölte ki az 1952/53-as
tanévtől kezdődően:
„ délutáni tagozatként…….a zenei gimnázium csökkentett óra-és tantervvel működő
általános gimnázium, amely csak a közismereti tantárgyakat foglalja magában. A zenei
gimnáziumok hallgatóinak zenei szakképzése a konzervatóriumokban történik. A zenei
gimnáziumokba csak konzervatóriumi hallgatókat lehet felvenni.
A zenei gimnázium óra-és tantervét a mellékletek tartalmazzák. A heti 24 órából álló
óratervet, 25. óra beállításával, osztályfőnöki órával kell kiegészíteni. Az óraterv tanrendi
elosztása ötször napi 4, egyszer napi 5 órából áll. Az egyes órák időtartama 45 perc……
…..az osztályok létszámát 10-25 között állapítom meg.” / Várnai s. k. / 17
Látható hogy egy hét hat munkanapból állt. A szakiskola igazgatója ekkor Fasang Árpád
volt, aki 1953 októberében érkezett az iskolába és csupán 1954 nyaráig maradt Győrben.

32. kép: Fasang Árpád

A Minisztérium gondoskodott a szakfelügyelet rendszerének átalakításáról is.
Mivel az 1952-s zeneoktatási reform a zeneművészeti szakiskolákat, tanulmányi fok
tekintetében a zeneiskolák fölé emelte, lehetővé vált a zeneiskolák szakmai felügyeletét a
zeneművészeti szakiskolákra bízni. Ettől a zeneművészeti szakiskola és a körülötte
működő zeneiskolák közti termékeny kapcsolat kialakulását és megerősödését is várták. A
győri Zeneművészeti Szakiskolához a szombathelyi, soproni és győri zeneiskolák

17

Műhelytanulmányok a magyar zenetörténethez 5. – Iratok a magyar zeneoktatás történetéhez 1945-1956 (

Összeállította és szerkesztette Berlász Melinda és Tallián Tibor ) -111 ( 291. oldal )

36. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
felügyelete tartozott. Az 1952/53-as tanévre a következő szakfelügyelői megbízásokat
adták ki:
zongora – Suhayda Mária és Unger Ilona
hegedű – Pallagi János
cselló – Helényi Gyula
fafúvó – Eördögh János
rézfúvó – Ernőházi Vilmos
elmélet – Csirszka Konrád
Amely tanszakon nem jelöltek ki zeneművészeti szakiskolai szakfelügyelőt, oda központi
szakfelügyelőt küldtek. A szakfelügyelőknek évente legalább kétszer meg kellett
látogatniuk a zeneiskolákat. Természetesen a szakiskolák felügyeletéről is gondoskodtak.
Az 1952-es oktatási reform eredményei összefoglalva:
zenei oktatás szintjei ( alsófok, középfok, felsőfok )
zeneiskola kiválása
név-változás ( zeneművészeti szakiskola )
zenegimnázium – Révai Gimnázium
Énektanárképző és Alsófokú Zenetanárképző Tanfolyam
végbizonyítvány
pontos követelmények megfogalmazása
szakfelügyeleti rendszer
új épület

Új épületbe költözött a ”Konzi”, a volt „Rákócziánum” épületébe, s így most már egy
épületben folyhatott a tanítás. Az épület fiú kollégiumként működött megelőzően, ezért
aztán tanári lakásokat is ki tudtak alakítani az épület földszintjén.

37. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

33. kép: A Rákócziánum épülete

34.kép: Az iskola épülete napjainkban

38. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

4.2.

AZ 1952-ES REFORMOT KÖVETŐ ÉVEK

A friss diplomás Szabó Miklós,
a híres Győri Leánykar leendő
karnagya is ekkor - 1953 őszén –
került

a

győri

Konzervatóriumba.
Először csak szolfézst, népzenét
és

partitúraolvasást

tanított,

1955-től azonban már az iskolai
vegyeskart is vezette. A kórus
1958-tól leánykarrá alakult át és
egészen 2009-ig töretlenül, sikert
sikerre halmozva működött.

35. kép:Szabó Miklós (Kossuth-díjas)

A tanár úr 1984-ig teljes állásban tanított a győri konziban. Ekkor azonban meghívták a
budapesti Zeneakadémiára, ezért innentől már csak „félállásban” folytatta a munkát
Győrben. 2009-ben ment nyugdíjba, 56 évig tanított az iskolában. Elmondása szerint
minden félév végén, minden tantárgyból bizottság előtt kellett a növendékeknek
vizsgázniuk.
Az iskola lendületes fejlődését 1954 nyarának szörnyű árvízkatasztrófája akasztotta meg.
Sokan nem tudtak a nehéz helyzet miatt zenét tanulni. Sajnos 1954 nyarának végén a
Minisztertanács anyagi okokra hivatkozva megszüntette az épphogy létrehozott
zenegimnáziumi képzést. Helyette felkérte az Oktatásügyi Minisztériumot, hogy saját
iskolahálózatán belül gondoskodjon a növendékek elhelyezéséről. Így a legtöbb tanuló
általános gimnáziumba került, ami többlet óraszámot és különbözeti vizsga terheket rótt a

39. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
tanulókra. Sokan magántanulóként próbáltak magánvizsgákat tenni az egyetlen megmaradt
budapesti zenegimnáziumban.
Valószínűleg ekkor érkezett az iskolába a Lendvai Ernő – Tusa Erzsébet házaspár. ( 1954
őszén )

36. kép: Tusa Erzsébet és Lendvai Ernő ( jobb oldali férfi )

A fent vázolt helyzetnek a hatására írta beadványát 1954. december 13-án Lendvai Ernő:

40. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
„

A zenei gimnáziumok megszüntetése rendkívül súlyos helyzetet teremtett.

Zeneoktatásunk bizonyos erkölcsi ellentmondásokba került, az intézkedés az oktatási
reform hitelét veszélyezteti……
….Egyre-másra születnek rossz tanulmányi eredmények. A növendék a kettős
követelménynek nem tud eleget tenni, vagy csak egészsége rovására képes helytállani. Ki
vállalja azért a felelősséget, ha fizikailag és idegileg megviselt növendékeket nevelünk?.....
….A jelenlegi másik megoldás: a magántanulás legalább annyi veszélyt rejt
magában………anyagi

feltételekhez

van

kötve,

ami

a

tanulás

lehetőségét

korlátozza……….hiányzik a munka egyenletes üteme, mert nincs aki ellenőrizze
azt…….műveletlen muzsikusok lesznek. Ez a megoldás számomra nyugtalanító.”18
Ennek és a többi vidéki ( debreceni, miskolci, szegedi, pécsi ) volt zenei gimnáziumok
beadványainak hatására sikerült elérni, hogy az 1954/1955-ös tanév II. félévétől
visszaállítsák a zenegimnáziumokat.
Lendvai Ernő igazgatósága új színfoltot jelentett az iskola életében. A zenetudós
szakember alaposságával ismertette meg a növendékeket Bartók Béla műveivel.
Szemináriumokat tartott Bartókról és analizálta, elemezte, bemutatta műveit felesége, Tusa
Erzsébet zongoraművész segítségével.
Berlász Melinda és Tallián Tibor tanulmányában olvasható Lendvai Ernő igazgató 1955.
március 15-én kelt munkaterve,19 amelyből látható a komoly szakmai felkészültség, a
hosszú távú koncepciózus tervezés. Érdekességként említeném, hogy egy névadási
ünnepségre is készültek, ahol az iskola J.S. Bach nevét szerette volna felvenni.
Egy 1956-os keltezésű anyakönyvön azonban „Tinódi Lantos Sebestyén Zeneművészeti
Szakiskola” feliratú bélyegző található, ami valószínűleg később került rá. Vélhetően az
1957/58 tanévtől keresztelték csak az iskolát a végvári harcos és lantos tudósító nevére.
Mindenesetre Bach nevét nem viselte soha az iskola.

18
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41. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

37. kép: Tinódi Lantos Sebestyén feliratú pecsét( bal felső )

A Bartók jubileumi évet a zongora szakos növendékek a Mikrokozmosz IV.V.VI. füzet
előadásával, a hegedűsök a 44 duóval, az énekesek a 20 magyar népdallal tervezték
ünnepelni. A Zeneiskola növendékeit is bevonták a teljes Gyermekeknek sorozat
előadásával, valamint a tanárok és az énekkar meg a zenekar is komoly műsorral készültek
a hangversenyekre.
A munkaterv végén a iskola épületének külső tatarozását említi az igazgató, mint
legfontosabb gazdasági feladatot.20

20
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42. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
Néhány bizonyítvány anyakönyve az 1955/56-s tanévből:

38. kép: Tanárképzős bizonyítvány - Itt még van orosz és marxizmus-leninizmus

43. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

39. kép: Szakiskola II. éves bizonyítvány – mindössze 5 tantárgy volt: főtárgy, szolfézs, kötelező
zongora, zenekari gyakorlat (vagy karének) irodalomismeret (zeneirodalom )

A szakiskola I. és II. osztályában a fenti tantárgyakat tanulták a növendékek, a III. IV. és
V.

osztályban

azonban

kiegészültek

a

tantárgyak

kamarazenével, vonósok számára vonósnégyessel.

44. oldal

zeneelmélettel,

népzenével,

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

40. kép: A Zeneművészeti Szakiskola anyakönyveinek tartalommutatója az 1953/54-es tanévtől
1955/56-s tanévig.

45. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

41. kép: 1956-os végbizonyítvány anyakönyve Lendvai Ernő igazgató aláírásával

46. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

4.3.

AZ 1956-OS ESEMÉNYEK

Sajnos nem tartott sokáig a „virágzás”, mert hamarosan az 1956-s események, és annak
következményei nehezítették az iskola működését.
Idézet az igazgató jelentéséből:
( 1956. november 28. )
„A szakiskola tüzelő ellátása rendkívül súlyos…….3 helyiség fűtését teszi lehetővé…….A
győri illetőségű tanárok lakásukon foglalkoznak növendékeikkel. A budapesti utazó
tanárok működése a jelenlegi körülmények között nem indokolt, fűtött helyiséget nem
biztosíthatunk számukra…….a tanévet csak július 31-én zárjuk le…….a növendékek
sűrített óratervben sajátítják el ismereteiket. ……A tanári kar teljes, az intézet
irodavezetője ismeretlen helyre távozott….növendékeink körében komoly veszteségekkel
kell számolni…..A szakiskola épülete sértetlen.”21
1956. december 4-én még hozzáteszi:
„ A győri gimnáziumban hetenként 1 napon folyik oktatás.”22 ( értsd: Révai Gimnázium )
Az 56-os forradalom alatt és utána sokan távoztak az országból, megcsappant a
növendékek létszáma. Rengeteg művész hagyta el az országot, köztük zenészek és zenészpalánták is. Belőlük alakult meg Bécsben 1957-ben a Philharmonia Hungarica névre
keresztelt zenekar. A zenekar 2001-ig

működött, s addig rengeteg koncertet adott,

lemezfelvételeket készített, bejárta a világot, s olyan híres muzsikusok játszottak vele vagy
segítették munkáját, mint Yehudi Menuhin, Doráti Antal, Starker János. Az együttes
karmestere a győri Filharmónikus Zenekar volt dirigense, Rozsnyay Zoltán volt.
Mindenhol ismerték őket, csak itthon volt tilos beszélni róluk, egyszerűen elhallgatták még
a létezésüket is. ( Az elhallgatott zenekar ) Ebben a zenekarban is voltak győri konzis
tagok: Tschurl Károly 1958-tól, Kuster András pedig 1960-tól volt az együttesben brácsás.
21
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47. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
Masopust Rezső pedig később, 1961/62-ben –Magyarországra való visszatérése után – lett
a Konzi hegedű tanára.23
Az 1957-ben kelt anyakönyveken jól látható, hogy az első félév hiányzik róluk, csak a
második félév eredményei kerültek bele:

42. kép: 1956/57-es tanév anyakönyve

A fenti, tiszta kitűnő bizonyítvány Jáki Sándor Teodóz atyáé 1957-ből. Nem szerepel
benne marxizmus-leninizmus, és az orosz nyelv helyett német nyelv látható benne.

23

Szőke Cecília: Philharmonia Hungarica 1957-2001

48. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

4.4.

AZ 1956 UTÁNI ÉVEK

Az 56-os események után Lendvai Ernő igazgatónak is távoznia kellett Győrből. Az
elkövetkező 10 évben a következő igazgatói voltak az iskolának:
Sztankay Lajos – 1957-1958
Kalmár Márton – 1958-1963
Turcsányi Emil – 1963-1965
Németh Gusztáv – 1965-1966
Unger Ilona – 1966-1967
Sztankay Lajos zongoratanár igazgatósága alatt rendezték meg az iskolában az első Liszt
Ferencről elnevezett zongoraversenyt, melynek nyertese Földi Bence volt.

43. kép: Kisalföld 1957. december 21. – 7.oldal

49. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
Kalmár Márton volt az intézet igazgatója, amikor fennállásának 15. évfordulóját ünnepelte
az iskola. A Kisalföld is beszámolt a jeles évfordulóról 1961. május 4-i számában.

44. kép: Kisalföld 1961. május 4-i száma – 5.oldal

50. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

45. kép: Kalmár Márton

Az 1961-es esztendő más eseménnyel is megörvendeztette az iskolát. Bombaként robbant a
hír, hogy a Győri Leánykar I. díjat nyert a Debreceni Nemzetközi Kórusversenyen.
A rövid tudósító hír után a Kisalföld ünnepi számában, hosszabb cikkben foglalkozott a
nyertes kórussal és karnagyával, Szabó Miklóssal, aki elmesélte a verseny részleteit, a
döntőbe jutott neves kórusokat, és a győriek által előadott kórusműveket és sikerüket.

46. kép: Kisalföld 1961. augusztus 20. – 12. oldal

51. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

47. kép: Kisalföld 1961. augusztus 23. – 3. oldal

52. oldal
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A Muzsika című folyóirat 1962. évi 5/4 számában az iskola egyik fúvós
kamaraegyütteséről jelent meg egy cikk:

48. kép: Muzsika 1962. évi 5/4 száma – 24. oldal

Ezek a cikkek is bizonyítják, hogy az iskola egyre nagyobb hírnévre tett szert, egyre
elismertebb lett az ország művészeti iskolái sorában. Komoly szakmai sikereket értek el
növendékei, tanárai a hangversenyélet mindennapi szereplői voltak a város zenekarában és
énekkaraiban. Azonban nem csak Győr városának és a megyének a kulturális életét
gazdagították, hanem országos szinten is hangversenyeket adtak. A zenei képzés közép-és
felsőfokon egész É-Dunántúlnak biztosította az utánpótlást és a magas színvonalú oktatást.
Erről nyilatkozott és tájékoztatta az olvasókat Turcsányi Emil igazgató a Kisalföldben.

49. kép: Turcsányi Emil
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50. kép: Kisalföld 1963. május 29. – 5. oldal

54. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
Szintén a helyi újság számolt be Kodály Zoltán, nagyra becsült zeneszerzőnk és tanárunk
látogatásáról az iskola leánykarának tanév végi hangversenyén.

51. kép: Kisalföld 1963. június 11. – 3. oldal
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Lássuk mit írt az iskola saját képzéséről tájékoztató füzetében:
„Iskolánk szervezete és tanulmányi rendje
Intézetünkben a szakiskolai évfolyamokban a következő tanszakok működnek: hegedű,
cselló, bőgő, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona ( tuba ), ütő, zongora,
zeneszerzés, ének. Ezeken a tanszakokon a képzés 4 év, illetve 5 év. A tanszakokon
hangszeres tárgyak mellett elméleti és kiegészítő tantárgyakat is kell hallgatniuk a
növendékeknek ( szolfézs, kamarazene, énekkari-, zenekari gyakorlat). Heti órák száma 810. Egy növendék csak egy hangszeres tanszakot végezhet, kivételes esetben kaphat
engedélyt 2 szak végzésére. A szakiskolai évfolyamok sikeres elvégzése után a növendék
záróvizsgát tesz, amelynek eredményéről végbizonyítványt kap. A végbizonyítvány
alapján kérheti felvételét a Zeneművészeti Főiskolára, vagy a Zeneművészeti Szakiskola
szaktanárképzőjébe tanulmányai folytatása végett, továbbá zenei pályán helyezkedhet el,
mint zenekari játékos, zongorakísérő, korrepetítor.
Intézetünk szaktanárképzője 3 évfolyamos ( 6 szemeszter ), mely évfolyamok alatt a
hallgatók zeneiskolai szaktanári ( zongora, hegedű, cselló, bőgő, fuvola, oboa, klarinét,
fagot, kürt, trombita, harsona-tuba, ütő, szolfézs tanári )képzést kapnak, a harmadik év
végén szaktanári oklevelet nyernek, mely zeneiskolában való hangszeres és szolfézs
tanításra képesít. A szaktanárképzőben a hallgatók egy hangszeres főtárgyat, továbbá
szolfézs elméleti tárgyat kötelesek felvenni. Indokolt esetben 2 hangszeres főtárgy
felvétele is lehetséges. Ezenkívül kiegészítő tárgyak hallgatása is kötelező ( pedagógia,
módszertan, marxizmus, orosz nyelv, zenetörténet, gyakorlati tanítás, karvezetés, énekkari, zenekari-gyakorlat stb. ) Heti órák száma: évfolyamonként 22-26.
Intézetünkben, mint minden pedagógusképző intézményben működik gyakorlóiskola. A
gyakorlóiskola feladata a pedagógus pályára készülő tanárjelöltek gyakorlati képzésének
elősegítése. Szaktanárképzős hallgatóink gyakorlati kiképzése gyakorlóiskolánkban
történik, intézeti tanár vezetésével. Gyakorlóiskolánk tananyaga és tanulmányi ideje a
zeneiskoláéval azonos. A tanulók a gyakorlóiskolában zeneiskolai érvényű bizonyítványt
kapnak. A következő szakot tanulhatják: zongora, hegedű, cselló, fúvós előkészítő (
furulya ),s mint kötelező kiegészítő tárgy szolfézs. Tanulmányi idő: zongora, hegedű,
cselló szakon 7 év, fúvós előkészítőn 3 év. A gyakorlóiskola tanulói az iskola jellegénél

56. oldal
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fogva, fokozott ellenőrzés és intenzív szakmai vezetés alatt állnak. A szakiskolai
évfolyamokra történő felvételt felvételi vizsga előzi meg.”24
Ezután részletesen leírják, hogy kinek hogyan és hová kell a felvételi kérelmét beadnia,
milyen előtanulmányok szükségesek a különböző szintű –

szakiskolai, gimnáziumi,

szaktanárképzői – bejutásokhoz. A zenei gimnáziumba csak azok kerülnek felvételre,
akiket a szakiskola felvett.

52. kép: Ballagási meghívó borítója 1963-ból

A sok siker mellett gondok is akadtak. A zenei képzés sikerei a zenegimnázium
közismereti tantárgyainál nem ismétlődtek meg. Az érettségi elnökök nem voltak
megelégedve a diákok általános tájékozottságával. Hamarosan olyan hírek is elterjedtek,
miszerint elviszik Győrből a Zeneművészeti Szakiskolát.
Ezt a felröppent híresztelést cáfolta meg Németh Gusztáv igazgató egy 1966. január 5-i
Kisalföld cikkben.

24

A Győri Állami Zeneművészeti Szakiskola Tájékoztatója – 1946-1961 ( a kiadásért felelős: Kalmár Márton

igazgató ) – 1-3. oldal
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53. kép: Kisalföld 1966. január 5. – 1. oldal

Németh Gusztáv 1966 őszétől a Zeneművészeti Főiskola igazgatója lett, ezért helyét Unger
Ilona foglalta el mindössze egy tanév erejéig.
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5.

5. AZ 1966-OS REFORM

1966 egy újabb mérföldkő az intézmény történetében. A változások levezénylésére Nagy
Miklóst szemelték ki, aki két éven keresztül – 1967. szeptemberétől 1969. augusztusáig mind a Liszt Ferenc utcai Zeneiskolának, mind a Zeneművészeti Szakiskolának is
igazgatója volt egy időben.

54. kép: Nagy Miklós

„ Feladatom, a külön intézményként tevékenykedő Zeneművészeti Szakiskola és a Zrínyi
Ilona Gimnázium igazgatása alatt álló Zenei Gimnázium egyesítése, a Zeneművészeti
Szakközépiskola megalapítása volt. „25
A Zeneművészeti Szakközépiskola létrehozásával a közismeret és zene közös igazgatás
alá került, közös épületbe. Az iskolában helyet kellett adni tanári szobának, szertárnak,
szemléltető eszközöknek a közismereti tárgyak oktatásához, amelyekkel eddig nem
rendelkeztek. Osztálytermeket kellett kialakítani. Az érettségi bizonyítvány az új típusú
iskolában csak a zenével együtt volt érvényes!
Három évig még a gimnáziumi és a szakközépiskolai osztályok együtt voltak jelen az
iskolában, de utána már csak a szakközépiskolaiak maradtak. 1969-ben érettségizett az
utolsó zenei gimnáziumi osztály. A szakközépiskolás tan-és óraterv azonban műszaki
intézmények részére készült, ami a zenész tanulókat nagyobb megterhelés elé állította.
25

A Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola Lapja <Kotta> Különkiadás –Az 55 éves Richter János

Zeneművészeti Szakközépiskola Millenniumi Kiadványa 2000-2001 ( Szerkezetváltás 1967-69 ) 7. oldal
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Érdekes, hogy jelenleg szinte kísértetiesen ugyanebben a cipőben járunk: azaz a
szakközépiskolai kerettanterv a művészeti iskolák számára nem megfelelő. Nem lehet
mindenkire ugyanazokat a tantárgyakat és ugyanannyi óraszámmal ráerőltetni.
„ Dr. Göcsei Imre szakfelügyelő 1968. október 22-én tett látogatása alkalmával közölte, a
tantervi anyag iskolánk szakmai irányultságának megfelelő átigazításával egyetért és
támogatja. Idetartozik a hír ( 1969. június 23. ), hogy a Minisztérium előterjesztéseinket
elfogadta.”26
Az iskolában az igazgató munkáját két helyettes segítette: egy közismereti és egy zenei
igazgató helyettes. ( Szabó Lajos és Kiss György ) Az osztályokat pedig osztályfőnökök
írányították.
Lényeges változást hozott a Művelődési Minisztérium Művészetoktatási Osztályának
döntése, mely szerint az ország hat zenei szakközépiskoláját átszervezte: a zenei
szakiskolákkal addig szervesen egybeépült szaktanárképzőket szétválasztotta és új, 3 éves
főiskolai szintű zeneiskolai tanárképzést hozott létre a Zeneművészeti Főiskola
szervezésében. Mostantól a Zeneakadémia kihelyezett tagozataként működtek ezek az
intézmények az országban. Helyileg azonban – Győrben legalábbis – a szakközépiskola
épületében maradt a főiskola is. Ez sok konfliktus forrása lett a közös termek, közös
hangszerek és a közös kollégium használata miatt. Ez az állapot egészen 1973-ig tartott,
amikor aztán a Főiskola végre beköltözhetett új lakhelyére, a Zsinagóga iskolaszárnyába.
( 1973. október 1. )

26
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55. kép: A Zsinagóga és a Zeneművészeti Főiskola épülete

A sok változás mellett azonban rengeteg esemény is zajlott az iskolában:
csatlakoztak az Ifjú Muzsikusok Fesztiválja városi rendezvényeihez, részt vettek a
Kisfaludy Napok versenyein, megrendezték és helyet adtak az I. Országos Zenei Nevelési
Konferenciának, tanári hangversenyeket tartottak, Kamarazene Fesztivált szerveztek.

56. kép: A konferencia emblémája

„Ennek következményeként született meg az ötlet, miután Budapest és más város nem
vállalta: „rendezzük meg Győrött a Zenei Nevelési Konferenciát!” Szőnyi Erzsébet
közreműködésével időpontot egyeztettünk Kodály Zoltánnal – aki nagy örömmel vette ezt
a kezdeményezést – a már elkészített tervezet elfogadására. Sajnos erre a személyes
találkozóra – halála miatt – nem került sor. Az 1967. februári budapesti elnökségi ülésen

61. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban
bejelentettem: Győr kéri a Magyar Zenei Nevelési Konferencia rendezési jogát 1968-ban,
és ezen időtől folyamatosan, hagyománnyá kívánja bővíteni. Az ezt követő április 17-ére
összehívott megyei Zenei Kabinet ülésén került kihirdetésre, hogy az I. Magyar Zenei
Nevelési Konferencia rendezését Győr nyerte. Győr város zenei intézményeinek
színvonala érdemes arra, hogy a reflektorfénybe állítsuk őket.”27 ( Nagy Miklós )
A Leánykar Dijonba utazott, ahol az ISME ( International Seminar of Music Education –
Nemzetközi Zenei Nevelési Szeminárium ) konferencián szerepelt. A tanulók
közreműködtek Fertőd város zenei rendezvényein is és a legjobb növendékek zenei
táborban vehettek részt a Fertődi kastélyban. Vendégül látták a Zeneakadémia énekkarát,
amelyet Párkai István vezényelt. A tanulók ösztönzésére új jutalmazási lehetőségeket
vezettek be: Liszt-díj, serlegek, gyűrűk, pénzjutalmak. Minden tanuló részére iskolai
jelvényt készítettek. A programok szervezésében a legtöbb segítséget Cziglényi László és
Ittzés Mihály, az iskola tanárai adták.

57. kép: Oláh Margit átveszi a Liszt-díjat

27
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58. kép: A Fertődi kastély bejárata

59. kép: Ittzés Mihály

63. oldal
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6.

AZ ISKOLA TOVÁBBI FE JLŐDÉSE

6.1.

A REFORMOT KÖVETŐ ÉVEK

Az eredményes átalakítások után Nagy Miklós távozott az iskolából, utódja Jancsovics
Antal lett. Zenei igazgató helyettesnek Cziglényi Lászlót javasolta, közismereti helyettese
pedig időközben Berend Mihály lett.

60. kép: Jancsovics Antal

Jancsovics Antal az 1969/70-es tanévtől három éven keresztül ( 1971/72 –es tanév végéig )
volt az iskola igazgatója. Jómagam is ebben az időszakban kerültem a konziba diákként.
Emlékszem tekintélyt parancsoló megjelenésére, szigorú, szuggesztív tekintetére. Igényes
zenekari vezénylésére és még a felvételim évében tartott, reneszánsz

kamarakórus-

koncertjére, amelyet korhű ruhákba öltözve adtak elő. Meghatározó élmény volt
számomra.
Nagyszerű tanárokkal vette körül magát:
zongora – Bodonyi Anikó, Nyári Magdolna, Simon Atala, Gábor József
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61. kép: Bodonyi Anikó

hegedű – Kertész Ferenc, Masopust Rezső
cselló – Nyári Béla
bőgő – Tárnai Antal
fuvola – Pröhle Henrik

62. kép: Pröhle Henrik

oboa – Kranzl Engelbert
klarinét - Apró József
fagott – Nagy András
kürt – Kovács Béla
trombita – Sztán István, Török István
harsona – Zilcz György, Nagy József
szolfézs – Fekete Győr István, Szabó Miklós, Wasztl Jánosné
zeneelmélet – Draskóczy László, Bácskai György, Wasztl Jánosné
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63. kép: Wasztl Jánosné

zeneirodalom – Vönöczky Géza, Wasztl Jánosné
ütő – Váray László
Szakiskolai éveim alatt Bodonyi Anikó növendéke voltam zongorából. Csodálattal
hallgattuk Beethoven: Esz-dúr zongoraversenyének próbáit az iskola zenekarával, amelyet
Draskóczy László tanár úr vezényelt és Anikó néni volt a mű szólistája. Minden hang a
fejünkbe és szívünkbe vésődött örökre. Nagyszerű dolog volt koncertező tanároktól
tanulni. Ő azonban pót anyukánk is volt, bármilyen problémánkkal megkereshettük.
Szolfézsra egy évig Fekete Győr Istvánhoz jártunk. Szolíd, csendes, nagytudású
zeneszerző-tanár volt. A megfelelni akarás szorongása és az iránta való tisztelet kavargott
bennünk az óráin. Sajnos egy év után Budapestre került tanítani. Utána Wasztl Jánosné,
Joli néni vett át bennünket és tanított szolfézsból, zeneelméletből, zeneirodalomból és
népzenéből egészen a konzis éveink végéig. A zenetudós precízségével, átgondoltan,
fokról-fokra haladva, következetesen felépítve „töltötte” belénk a tudást és a zeneművek
meg a népzene szeretetét és ismeretét. Neki köszönhettük, hogy a Zeneakadémiára azonnal
felvettek bennünket, és megálltuk a helyünket ott is. Sőt, szinte abból éltünk, amit tőle
tanultunk.
Másodéves konzis koromban új igazgató érkezett, a fiatal Gábor József, aki az Állami
Balett Intézet korrepetítora és zongora tanára volt előtte. Személyében végre egy hosszabb
távú stabilitás következett be az igazgatók sorában.( 1972-1987 ) Gábor Józsefet a mai
napig a legjobb zongorakísérőnek tartom, akit valaha ismertem. Nagyszerű muzsikus, de
ugyanakkor a jogban is járatos személy volt. Liszt-díjas zongoraművész és futballbíró egy
személyben.
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64. kép: Gábor József

Kezdő tanárként is az ő igazgatása alá kerültem vissza az Alma Mater-be. Egyfajta
biztonságérzetet adott ez a kontinuitás.
1987-ben – amikor a győri Főiskolára hívták át – Cziglényi László vette át a stafétabotot az
igazgatók sorában. Szerencsére ő is hosszabb ideig tudta ellátni ezt a feladatát. ( 1999-ig )
Személyében egy nagyszerű gyakorlati érzékkel megáldott igazgatót kapott az iskola,
akinek sikerült elérnie, hogy végre tatarozzák külsőleg az intézmény épületét, a
cserépkályhás fűtés helyett korszerűbb központi fűtést szereljenek be, felújítsák a villamoshálózatot.

65. kép: Cziglényi László
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Orgonát is építtetett az udvari épületbe, s így újra indulhatott az orgona- tanítás is. Egy
ideig egyházzene tanszak is működött igazgatása alatt. Koncertezett, orgonát tanított és a
győri székesegyház kórusának is állandó kísérője volt. Az iskola 50 éves jubileumát méltó
koncertekkel ünnepelte 1996-ban szervezőkészségének köszönhetően.

66. kép: Az 50 éves jubileum köszöntője
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67. kép: Az 50 éves jubileum Nemzeti Színházbeli koncertjének műsora

A koncert valamennyi szereplője az iskola növendéke, igazgatója volt valamikor.
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68. kép: A jubileum többi koncertje

Nyugdíjba vonulása után Jászberényi Lilian követte őt az igazgatók sorában. Az iskola 55
éves évfordulójára nagyszerű összeállítást készített, amelyből jómagam is többször idézek
jelen tanulmányomban. Az igazgatáson kívül zongorakísérője volt leginkább az énekes
növendékeinknek. Jelenleg a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola
tanára.
2005. szeptemberétől Benkő Szabolcs vette át az igazgatását iskolánknak. Személyében
egy ambiciózus, céltudatos, jó kapcsolatokkal rendelkező, a zene mellett jogász
végzettséggel is rendelkező igazgatót kaptunk. A hatvanéves jubileum megszervezésével
indította tevékenységét. 2008-ban iskolánkhoz csatolta a Bartók Béla ének-zenei általános
iskolát a zeneiskolájával együtt. Ettől kezdve iskolánk neve: Richter János Zeneművészeti
Szakközépiskola, Általános iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium lett. Ez a
lépése sok tanárnak tette lehetővé, hogy elegendő órája legyen, hiszen a csökkenő
gyerekszám miatt sok kolléga állása veszélybe került. Kapcsolatai révén igyekezett
iskolánkat az országos figyelem középpontjába állítani. Felújításokat végeztetett,
pályázatokon hangszereket nyert, kurzusokat, koncerteket, utazásokat szervezett.
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Benkő Szabolcs 2012. novemberétől a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti
Szakközépiskola igazgatója lett. Helyét akkor megbízott igazgatóként Jakusné Hegedüs
Ilona foglalta el, aki addig is az igazgató-helyettesi posztot töltötte már régóta be az
iskolában. Tapasztaltságára, higgadtságára biztonsággal számíthattunk akkor is és most is.
2013. szeptemberétől – szintén megbízottként – Baross Gábor lett az igazgató. A
kinevezett igazgatósághoz a pályázati kiírás a napokban jelent meg. Az előttünk álló hetek
( hónapok ) fogják eldönteni, hogy ki ad be pályázatot és ki nyeri majd el ezt a posztot.
Reméljük, hogy a következő tanévet már az új, kinevezett igazgatóval kezdhetjük meg.

69. kép: A tanári kar a 2006/2007-es tanévben
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6.2.

AZ ISKOLA EGYÜTTESEI

A jó szakmai munka részét képezik az iskolai együttesek is: énekkar, kamarakórus,
vonószenekar, fúvószenekar, ütő-együttes, klarinét-együttes, különböző kamarazene
csoportok.
Énekkar – 1953 – vegyeskar Szabó Miklós vezetésével, majd
1958 – GYŐRI LEÁNYKAR28 Szabó Miklós vezetésével
( főiskolával együtt )
1970 – Kamarakórus Jancsovics Antal vezetésével, majd
Környei Péterné vezetésével, később Dobra János vezetésével
2009 – vegyeskar Molnár Gabriella vezetésével ( jelenleg is )
Zenekar - Az utóbbi 45 évben a következő tanárok vezették az iskola
zenekarát a teljesség igénye nélkül: Jancsovics Antal, Draskóczy László,
Szabó János, Köteles Géza, Cziglényi Gábor, Baranyai István ( jelenleg )
Győr Symphonic Band29 - Szabó Ferenc vezetésével ( főiskolával közös )
Győri Ütőegyüttes30 – Váray László, majd Papp Balázs vezetésével ( jelenleg )
Fúvószenekar – Horváth László vezetésével jelenleg rézfúvós iskolai zenekar is
működik 2 éve iskolánkban.
Énekkara és zenekara mindig volt az iskolának. A Győri Leánykar megszűnése után egy
vegyeskar alakult, amelyet Molnár Gabriella tanárnő vezet immár ötödik éve. A kórus az
Éneklő Ifjúság találkozón arany minősítést, és az Év Kórusa díjat nyerte el idén is.
A zenekar hol szimfónikus zenekarként, hol pedig vonószenekarként működött, a
mindenkori növendéklétszámnak és hangszeres felhozatalnak megfelelően. Baranyai István
negyedik éve foglalkozik a zenekarral szép sikerrel.
Az iskolai rézfúvós zenekar is a rézfúvós növendékek létszámától függően tud működni.
Jelenleg szerencsére elegendő rézfúvósunk van, így Horváth László tud velük dolgozni.

28

Lásd a Mellékletek fejezetet

29

Tájékoztató a Mellékletekben

30

Tájékoztató a Mellékletekben
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A RICHTER ARCHÍVUM31

6.3.

Szeretném még megemlíteni a Richter Archívumot, amelyet igyekszünk minden
növendékünkkel megismertetni, hiszen iskolánk névadójáról és városunk zenei életének
múltjáról nyerhetnek ott részletesebb ismereteket. Aki nálunk tanul, annak kötelessége ezt
megismerni.

6.4.

A GYŐRI KONZI KITÜNTETETT TANÁRAI ÉS DIÁKJAI

Szeretném bemutatni, hogy iskolánkban mennyi magas állami kitüntetésben részesült tanár
tanított, illetve milyen sok növendék került ki az iskola falai közül, aki később állami
kitüntetésben részesült. Igazán büszkék lehetünk rájuk!
Négyen közülük Kossuth-díjat is kaptak: Szabó Miklós, Sári József, Lukács Gyöngyi és
Holló Aurél az Amadinda- ütőegyüttes tagjaként.

Baross Gábor ( idősebbik )

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Csapó Gyula

Artisjus-díj

Dobra János

Liszt-díj, Érdemes művész,Artisjusdíj
Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Drahos Béla

Liszt-díj, Artisjus-díj

Draskóczy László

Magyar Arany Érdemkereszt

Draskóczy Lídia

Táncház díj

Dukay Barnabás

Erkel-díj,

Bartók-Pásztory

díj,

Artisjus-díj
Farnadi Tamara

Artisjus-díj

Fekete Győr István

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Fekete Gyula

Erkel-díj,
Artisjus-díj

31

Tájékoztató a Mellékletekben
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Fittler Katalin

Artisjus-díj

Gábor József

Liszt-díj

Gyöngyössy Zoltán ( néhai )

Artisjus-díj, Liszt-díj

Győri Filharmónikus Zenekar

Bartók-Pásztory díj

( nagyon sok tagja járt iskolánkba )
Győri Leánykar

Bartók-Pásztory díj

Halmos László ( néhai )

Magyar Érdemrend Középkeresztje

Hara László

Liszt-díj, Érdemes művész-díj

Holló Aurél

Kossuth-díj, Bartók-Pásztory díj

Horváth Mária

Artisjus-díj

Ittzés Mihály

Erkel-díj

Jancsovics Antal

Liszt-díj

Janota Gábor

Liszt-díj

Kalló Zsolt

Liszt-díj

Kiss Gy. László

Liszt-díj, Artisjus-díj

Komlós Katalin

Széchenyi-díj, Erkel-díj

Lendvai Ernő ( néhai )

Erkel- díj, Széchenyi-díj

Lukács Gyöngyi

Kossuth-díj, Érdemes művész

Lukácsházi Győző

Artisjus-díj

Németh Pál

Liszt-díj

Pallagi János ( néhai )

Liszt-díj

Petró János

Liszt-díj

Pongrácz Péter

Érdemes művész, Liszt-díj

Reményi Attila

Erkel-díj, Bartók-Pásztory díj,

Sári József

Kossuth-díj,

Erkel-díj,

Érdemes

művész, Artisjus-díj
Sáry László

Erkel-díj, Kiváló művész, Érdemes
művész
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Serei Zsolt

Erkel-díj,

Bartók-Pásztory

díj,

Artisjus-díj
Szabó Miklós

Kossuth- díj, Bartók-Pásztory díj,
Érdemes művész

Tallér Zsófia

Erkel-díj

Tardy László

Magyar Érdemrend Középkeresztje,
Liszt-díj

Tusa Erzsébet

Érdemes művész- díj, Liszt- díj

Varasdy Frigyes

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje

Váray László

Pro Urbe - díj

Veér István

Liszt-díj

Verebics Ibolya

Liszt-díj

Wiedemann Bernadett

Liszt-díj

2. ábra: A győri konzi állami kitüntetésben részesült tanárai és diákjai

Kossuth-díjasaink fényképei ( Szabó Miklós fényképe már szerepelt a 4.2 fejezetben )

70. kép: Lukács Gyöngyi ( operaénekes )
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71. kép: Holló Aurél ( az Amadinda ütőegyüttes tagja )

72. kép: Sári József ( zeneszerző )

Az állami kitüntetéseken kívül az iskola életében minden tanévben vannak és voltak
megmérettetések a diákok számára: hangversenyek, fesztiválok, zenei táborok, városi,
területi és országos zenei versenyek. Ezeken is mindig részt vettek a legtehetségesebb
növendékek, akik sok díjat és elismerést szereztek, de akiknek a nevét 68 év távlatából
mind felsorolni szinte lehetetlen vállalkozás lenne. A legkiválóbb növendékek hazai és
külföldi egyetemeken és főiskolákon folytatták és folytatják ma is tanulmányaikat.
Átlagban a növendékek 85%-a megy zenei pályára. Magyarországon a budapesti
Zeneakadémia a legrangosabb intézmény, külföldön pedig a következő helyekre
felvételiznek leginkább a diákok: Bécs, Graz, Salzburg, Basel, Genf, München, Frankfurt,
Brüsszel, Amszterdam, Koppenhága, London, Helsinki.
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7.

A SZAKMAI -ÉS AZ ÉRETTSÉGI VIZS GÁK ÉS
TA N T Á R G YA I K A Z A N YA K Ö N Y V E K
TA N Ú S Á G A S Z E R I N T

7.1.

AZ ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

1952-ig a konzervatórium a közismereti oktatástól teljesen függetlenül működő, csak zenei
képzéssel foglalkozó intézmény volt. Ezért aztán az anyakönyveiben természetesen csak
zenei tantárgyak osztályzatai szerepeltek. Kivételt képez a tanárképző tagozat, ahol
pedagógia, módszertan, tanítási gyakorlat, orosz nyelv és ideológia ( majd marxizmusleninizmus ) is szerepelt.
1952-től a konzervatóriumból szakiskola lett, ami még mindig külön intézmény volt, de
már a növendékeinek a létrehozott zenegimnáziumba kellett járnia a közismereti órákra. Ez
a zenegimnázium először a Révai gimnáziumban volt, majd pedig kb. 1964-től a Zrínyi
Ilona gimnáziumban. A Révais anyakönyvek nincsenek iskolánk birtokában, de a Zrínyi
gimnáziumiak már nálunk találhatóak.( részben )
1967-69 között felmenő rendszerben szépen bevezették a szakiskola helyett a
szakközépiskolai oktatást, ami a közismereti és zenei oktatás összevonását jelentette. Azaz,
mindkettőt egy közös intézményben oktatták, közös igazgatás alatt, egy igazgató vezetése
alatt álló iskolában. Innen kezdve jól végigkövethetőek a vizsgák tantárgyainak változásai
az évek folyamán.

7.2.

A SZAKKÖZÉPISKOLA VIZSGÁI
7.2.1. Az átmenet

Nagy Miklós igazgató az 1967/68-as tanévben állt munkába. Az 1968 májusban
érettségizők még végig a Zrínyi Ilona Gimnázium Zenegimnáziumában tanulták a
közismereti tantárgyakat. Ők az 1964/65 tanévtől az 1967/68 tanévig jártak a
zenegimnáziumba. 4 tantárgyból érettségiztek: magyarból, történelemből és matematikából
kötelezően, a negyedik tantárgy pedig vagy az orosz vagy a fizika volt. A zenei vizsgákat
külön tették le a szakiskolában. (Mivel az 1967/68-s tanévtől megkezdődött az átállás,
ezért valószínűsíthető, hogy már a gimnáziumi órák is a szakiskola épületében voltak, de
az érettségi vizsga biztosan. Ez magyarázhatja az anyakönyvek iskolánkban való tárolását )
A következő oldalon egy ilyen érettségi anyakönyv látható 1968-ból:
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73. kép: 1968-as közismereti érettségi anyakönyv

A következő tanév ( 1968/69 ) érettségi anyakönyvében az szerepel, hogy a növendék két
tanévet a Zrínyi Ilona Gimnázium Zenegimnáziumában végzett, kettőt pedig a
Zeneművészeti Szakközépiskolában. Ez csak a helyszínre lehet igaz, mivel az érettségi
tantárgyai még megegyeznek az előző évivel, azaz magyar, történelem, matematika és
vagy orosz vagy fizika.

74. kép: 1969-es közismereti érettségi anyakönyv
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Az 1969/70-es tanév végén már csak egy év a Zrínyi Ilona Zenegimnáziumban töltött idő
és három év a Zeneművészeti Szakközépiskolában töltött. Érdekes azonban, hogy az
érettségi anyakönyvek kétfélék. Egyikben az előző évekhez hasonlóan csak közismereti
tárgyak vannak, vagy négy vagy öt tantárgy: magyar, történelem, matematika, orosz és
néha még német is. A másik fajta bizonyítványban azonban már együtt szerepelnek a
közismereti és a zenei tantárgyak, összesen öt tárgy: magyar, történelem, matematika,
zenei elmélet és zenei főtárgy. Néha esetleg még egy nyelv is.

75. kép: 1970-es közismereti érettségi anyakönyv

Az anyakönyv itt már a negyedik osztály érdemjegyét is tartalmazza, és akinek ötös
osztályzata volt egy tantárgyból, annak csak szóbeliznie kellett az érettségin az adott
tárgyból. ( magyar, német ) Történelemből pedig eleve csak szóbeli vizsga volt.
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76. kép: 1970-es szakközépiskolai érettségi anyakönyv

7.2.2. A szakmai érettségi bizonyítvány
Az 1970/71-es tanévtől már minden növendék minden tanévét közismeretből és zenéből is
csak a Zeneművészeti Szakközépiskolában teljesítette, amelynek az érettségije

öt

tantárgyból állt: magyar, történelem, matematika, zenei elmélet és főtárgy. Az öt
tantárggyal már teljes volt az érettségi, de ha valaki még más tantárgyból is akart
érettségizni, akkor azt is megtehette. Általában valamilyen nyelvből vagy fizikából fordult
elő ilyen kiegészítés még.
Azonban gyakran előfordult, hogy valaki nem azonos osztályba járt közismeretből és
zenéből, azaz nem egy időpontban ( évben ) jutott el a közismereti érettségihez és a zenei
érettségihez. Ennek több oka is lehetett. Például osztályismétlésre bukott valamilyen vagy
közismereti vagy zenei tantárgyból, vagy másik iskolából jött át és zenéből még alsóbb
osztályba vették csak fel. Ilyen esetekben a közismereti érettségi továbbra is négy
tantárgyas volt, mint a zenegimnáziumban: magyar, történelem, matematika és orosz. Akik
zenéből lemaradtak az érettségivel, azoknak a következő évben csak a két zenei érettségi
tárgyból kellett vizsgázni: zenei elméletből és főtárgyból. Az is előfordult, hogy valaki
gimnáziumi érettségit szeretett volna a zenei mellett, és ezért vállalta hogy több
tantárgyból vizsgázik.
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77. kép: 1971-es szakközépiskolai érettségi anyakönyv

78. kép: 1971-es zenei ( kiegészítő ) érettségi anyakönyv
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79. kép: 1973-as szakközépiskolai érettségi anyakönyvek

Az 1973/74-es tanévtől a szakközépiskolai érettségit négy tantárgyasra változtatták. Csak a
magyar volt a kötelező közismeretből, a másik tárgyat választani lehetett. Zenéből ugyanaz
a két tárgy szerepelt az érettségin; a főtárgy és a zenei elmélet. ( ez azonban magában
foglalta a szolfézst, a zeneelméletet és a zeneirodalmat )
Az alábbi két anyakönyvön látható, hogy volt aki olaszt, volt aki németet és volt aki
matematikát választott második közismereti tárgynak. ( de előfordult a történelem is )
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80. kép: 1974-es szakközépiskolai érettségi anyakönyv – választott tárgy: olasz

81. kép: 1975-ös szakközépiskola érettségi anyakönyv – választott tárgy: matematika

1973 és 1978 között, aki előbbre járt vagy lemaradt a közismereti tárgyak tekintetében,
annak nem volt kötelező a teljes ( négy tantárgyas ) közismereti érettségit letennie, hanem
elegendő volt csak a két tantárgy ( magyar és választott tárgy ), és később pótolhatta a
hiányzó két zenei tárgyat. Természetesen addig nem volt érvényes az érettségije.
Álljanak itt példák ilyen esetekre is:
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82. kép: 1975-ös közismereti érettségi anyakönyv ( a zeneit majd következő évben fejezi be )

83. kép: 1975-ös zenei érettségi anyakönyv ( a közismeretet már 1974-ben letette)

Újabb változást hozott az 1980/81-es tanév a szakmai és érettségi vizsgák terén. Ismét öt
tantárgyas lett a szakközépiskolai érettségi, de most két közismereti és három zenei
tárgyból állt. a Közismeretnél a magyar mellé visszaállították a történelmet, matematikából
viszont nem kellett vizsgázni. A zenei tárgyaknál különválasztották a szolfézst és a
zeneelméletet, harmadik tárgy pedig a főtárgy volt. Természetesen lehetett még a
szorgalmasabbaknak nyelvből is érettségizni.
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84. kép: 1981-es szakközépiskolai érettségi anyakönyv

1982/83-tól hat tantárgyas lett az érettségi. A közismeret nyelvvel bővült, a zenei tárgyak
változatlanok maradtak.

85. kép: 1983-as szakközépiskolai érettségi anyakönyv

Ez a hat tantárgyas szakközépiskolai érettségi eléggé bevált, mert egészen 1998-ig ez volt
használatos. Ez tizenhat évet jelent. Közben annyi változás történt csak, hogy aki
nyelvvizsgát szerzett egy idegen nyelvből, annak azt jeles osztályzattal vizsga nélkül
beszámították az érettségibe.
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86. kép: 1984-es szakközépiskolai érettségi anyakönyv

Időközben az iskola neve megváltozott, 1992-től Richter János nevét vette fel az
intézmény. Nagyon jól látszik egy négy tanévre szóló anyakönyvön az iskola nevének és a
pecsét közepén található címernek a változása a rendszerváltás után:
1990-ben - Győr Megyei Városi Tanács VB Zeneművészeti Szakközépiskola
1991-ben – Zeneművészeti Szakközépiskola
1992-ben – Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola

87. kép: A pecsétek – és a nevek – változásai
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7.2.3. Az OKJ bevezetése

Az 1993-as év sok újdonságot hozott az oktatásban: megjelent az 1993. évi LXXIX.
törvény a közoktatásról, valamint az 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről. Kiadták a
7/1993. ( XII. 30. ) MüM rendeletet az Országos Képzési Jegyzékről ( OKJ ). 1995-ben
bevezették a Nemzeti Alaptantervet. 1997-ben megjelent az érettségi vizsga új szabályzata
a vizsga követelményeinek pontos leírásával. / 100/1997. ( VI. 13. ) Kormányrendelet /
1995-ben kapott az iskola felkérést a zenész szakképesítés valamely tanszaka
tanmenetének kidolgozására, hogy majd azt is felhasználva elkészülhessenek az
újrafogalmazott szakmai - és vizsgáztatási követelmények. Ekkor még egészen más
azonosítószáma volt a zenész szakképesítésnek a képzési jegyzékben:
88 4 3729 15 20 06

88. kép: A zenész szakképesítés OKJ száma 1995-ben
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89. kép: A Művelődési és Közoktatási Minisztérium felhívása az iskola igazgatójához

Miután elkészültek a szakmai és vizsgakövetelmények, 1998 őszétől kötelező jelleggel
elindult az OKJ szerinti képzés. Ennek következményeként – felmenő rendszerben – 1999től ismét elkülönült a közismereti érettségi a zeneitől. A zenei tárgyak tekintetében van
egy átmeneti időszak, amikor még különböző kifejezések találhatóak a törzslapokon: zenei
érettségi, zenei képesítő vizsga, képesítő vizsga. A zenei képzés pedig öt éves lett, tehát
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nem azonos évben kellett az érettségi vizsgát és a zenei képesítő vizsgát letenni. A
közismereti érettségivel már lehetett felvételizni, de rendelkezésre állt még egy év a zenei
szakképesítés megszerzésére.
Ezekről az elkövetkező változásokról tanúskodik az iskola 1996. augusztus 29-i tanévnyitó
értekezletének jegyzőkönyve:

90. kép: 1996. augusztus 29. – tanévnyitó értekezlet jegyzőkönyv-részlet

Ez a különválás – érettségi és szakmai vizsga - tette lehetővé a szakképző tagozat
beindítását is 1998. szeptemberében. Erre, más iskolában tett érettségi vizsga után jöttek a
diákok, csak zenét tanulni iskolánkba. Természetesen így ezek a növendékek már elmúltak
18 évesek, és érettebbek voltak. Az ő képzésük három éves volt és először 2001-ben
vizsgáztak és kaptak zenész szakképesítést.
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91. kép: A Nemzeti Szakképzési Intézet levele az igazgatóhoz 1998-ban

1999-ben a közismereti érettségi öt tantárgyból állt. Három tárgy kötelező volt: magyar,
történelem, matematika, kettő pedig választható volt. Megszűnt a szakmai érettségi, tehát a
bizonyítvány önmagában – zene nélkül is – teljes volt.
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92. kép: 1999-es közismereti érettségi anyakönyv

Az 1999-es érettségi vizsgára a képzés az 1995/96-os tanévben indult. Ekkor kapta meg az
iskola az engedélyt arra, hogy a szakközépiskolai mellett gimnáziumi képzést is folytasson
a közismereti tantárgyakból.
A gimnáziumi közismereti érettségit „G” jellel jelölték, így különböztették meg a
szakközépiskolai érettségitől.

91. oldal

A szakmai képzés és vizsgáztatás története a győri Konzervatóriumban

93. kép: Határozat 1994-ből, a gimnáziumi osztály beindításáról
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94. kép: 2001-es közismereti érettségi törzslap külíve

A jobb felső sarokban látható a törzslap száma: 1.G / 2001

95. kép: 2001-es gimnáziumi közismereti érettségi anyakönyv

Az öt közismeret mellett még a három zenei tárgy, és a nyelvvizsga beszámítása látható a
következő anyakönyvön, aminek okát így utólag már nehéz kideríteni.
Talán előre hozta a tanuló valamilyen ok miatt?
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96. kép: 2001-es gimnáziumi és zenei érettségi anyakönyv

Az emelt szintű közismereti oktatás – amit „G”, azaz gimnáziumi oktatásként
különböztettek meg, igazából nem vált be és hamarosan meg is szűnt. Mivel közismeretből
öt tantárgyból kellett érettségizni, és mellette ( egy évvel később ) zenéből is öt tantárgyból
kellett OKJ-s vizsgát tenni ( szolfézs, zeneelmélet, zeneirodalom, kötelező zongora és
főtárgy ), ezért ennyi vizsga bőven elég volt a szakközépiskolásoknak.
2002-ben megjelent az informatika, a médiaismeret és az angol nyelv is az érettségi
tantárgyak sorában. ( francia nyelv már előző évben is volt )

97. kép: 2002-es közismereti érettségi anyakönyv
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7.2.4. A kétszintű érettségi

2005-től a közismereti érettségi

kétszintű vizsgává alakult, így aki magasabb szintet

szeretett volna elérni, annak lehetőséget biztosított erre az új szabályozás, de a felkészülést
magának kellett megoldania. Ettől kezdve az érettségi már kiváltotta a felvételit, minden
főiskola és egyetem meghatározta, hogy milyen szakon, milyen tantárgyból mit számít be.
Az értékelés százalékosan történik azóta

és új fogalmak is bekerültek a közismereti

érettségibe: előrehozott, ismétlő, szintemelő vizsga. Természetesen a szakmai felvételit
nem lehet azóta sem helyettesíteni semmilyen vizsgával.

98. kép: 2005-ös középszintű közismereti érettségi vizsga anyakönyv
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99. kép: 2006-os közismereti érettségi anyakönyv

100. kép: 2013-as előrehozott érettségi vizsga anyakönyve
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7.2.5. A hagyományos OKJ vizsgák

Az első OKJ-s képzés szakmai vizsgájának törzslapja 2001- ből való, amelyen a zenei
tárgyak között írásbelin a szolfézs, zeneelmélet és zeneirodalom, szóbelin pedig a főtárgy,
kötelező zongora, szolfézs és zeneelmélet szerepel. A végeredményben egy szakmai
elméleti és egy szakmai gyakorlati jegy található. Az elméleti jegybe a szolfézs,
zeneelmélet és zeneirodalom írásbeli és szóbeli jegyei, a gyakorlati jegybe pedig a főtárgy
és a kötelező zongora jegyek számítottak bele. Részeredményben előfordulhatott elégtelen
osztályzat is.

101. kép: 2001-es zenei OKJ vizsga törzslapjának belíve
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A következő törzslap külívén olvashatóak az OKJ ( Országos Képzési Jegyzék ) szerinti
szakképzés azonosító számai és a szakma megnevezése, valamint a vizsgabizottság
elnökének, kamarai tagjainak és az iskola igazgatóhelyettesének aláírásai, és a vizsgára
jelentkezett tanulók száma, valamint természetesen a vizsga időpontja.

102. kép: 2001-es zenei OKJ vizsga törzslapjának külíve

2005-ös OKJ vizsga törzslapjának belívéről kiderül, hogy a vizsga írásbeli részéről lekerült
a zeneirodalom tantárgy. Helyette viszont ugyanebből a tárgyból szóbeli vizsgát kellett
tenni.
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103. kép: 2005-ös OKJ vizsga törzslapjának belíve
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7.2.6. A moduláris OKJ vizsgák

2006-ban jelent meg az új, 15 számjegyből álló szakképzési azonosító szám, az un.
moduláris OKJ képzések megjelölésére, az 1/2006. ( II. 17. ) OM rendelettel. A hosszú
számjegy kifejezte a szakképzés szintjét ( pl. emelt szintű, érettségire épülő ), a szakképzés
területét ( pl. humán-zene és előadóművészet ), alap- vagy rész-szakképzésről, ráépülésről
van-e szó, van-e elágazása stb…
A rendelet a 2006. április 1-e után megkezdett képzésekre volt érvényes felmenő
rendszerben, de iskolarendszeren belül utoljára a 2008/2009-es tanévben indulhatott
szakképzés a hagyományos OKJ-s képzés alapján. Tehát a moduláris képzésekre
legkésőbb a 2009/2010-es tanévben át kellett állni. A mi iskolánkban is így történt és
ennek alapján a szakképző tagozaton 2012-ben-, a párhuzamos képzésnél pedig 2014-ben
vizsgáztak, illetve fognak vizsgázni először a modul-rendszer szerint a diákok.

104. kép: 2011-es hagyományos OKJ vizsga törzslapjának külíve
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105. kép: 2012-es moduláris OKJ vizsga törzslapjának külíve

2012-ben és 2013-ban mindkét fajta OKJ vizsga szerepelt a szakmai vizsgák között, mert a
szakképző tagozaton már végeztek az első modulos képzésen részt vett tanulók ( 3 éves
képzés ), de a párhuzamos képzésen még nem. ( 5 éves )
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106. kép: 2013-as modulos OKJ törzslapjának belíve

A 106. képen jól látható a képzés ideje, a szakképzés megnevezése és száma, a
követelmény-modulok száma, megnevezése és a vizsgán elért százalékos eredménye. Ide
már csak az alapmodul és az elágazás modul került be, a végeredmény pedig csak egyetlen
százalékot és az annak megfelelő jegyet tartalmazza. A modulok rész-tantárgyait és
azoknak az írásbeli, szóbeli és gyakorlati százalékait nem mutatja a törzslap. Azok egy
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külön osztályozó íven, bonyolult pontozások, megszabott százalék-arányok alapján
kerülnek értékelésre.

Átváltás pontról %-ra 1436-06
Zenész alapmodul

1436-06

1436-06/1-ír

1436-06/2-sz

írásbeli

szóbeli

60%
max.
pontszám:
(=100%)

40%
100

max.
pontszám:
(=100%)

100

elért pontzs.

elért %:

elért pontzs.

elért %:

80,5

81%

93

93%

56

56%

47

47%

Átváltás pontról %-ra 1481-06
Hangszeres zenélés

1481-06

1481-06/1-ír

1481-06/2-sz

1481-06/3-gy

írásbeli:45%

szóbeli:25%

gyakorlati:30%

max.
pontszám:
(=100%)

100

max.
pontszám:
(=100%)

100

max.
pontszám:
(=100%)

100

elért pontzs.

elért %:

elért pontzs.

elért %:

elért pontzs.

elért %:

84,5

85%

83

83%

75

75%

69,5

70%

48

48%

70

70%

54 212 04 0010 54 02 Klasszikus zenész ( a hangszer megjelölésével )
100%
1436 - 06
1481 - 06
osztályzata
35%
65%
vizsgázó teljesítménye
86%
82%
83%
jeles (5 )
52%
65%
60%
elégséges ( 2 )
3. ábra: A modulos képesítő vizsga feladatainak értékelése a megadott százalék-arányok szerint két
vizsgázó esetében

A teljesség kedvéért meg kell még említenem, hogy az írásbeli, szóbeli és gyakorlati
feladatok további rész-feladatokra tagolódnak. Mindezt azonban hamarosan szintén meg
fogják változtatni.
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Mivel mindenkire az az SZVK ( szakmai vizsga követelmény ) vonatkozik, amelyik a
képzés megkezdésekor volt érvényben, ezért évek óta többféle SZVK szerinti vizsgát kell
tartanunk. Mások a feladatok, a tantárgyak és az értékelés százalékai. Tavaly ( 2013-ban )
volt utoljára hagyományos OKJ vizsgánk, de persze mellette modulos is volt. Idén csak
modulos vizsga lesz a 25/2010-es Szvk alapján. Két év múlva pedig már komplex OKJ
vizsgánk is lesz a 37/2013-as Szvk-nak megfelelően. Lassan a szakmai vizsgáztatás már
nem is a szakmáról fog szólni, hanem arról, hogy képesek vagyunk-e a jogszabályok
változásait nyomon követni és hibátlanul alkalmazni. Ez igazából már nem is zenész
képesítést, sokkal inkább jogi jártasságot és adminisztrációs precizitást igényel.
Jelenleg tehát a következő szakképesítések szerezhetők iskolánkban:
a) kifutó rendszerben:
54 212 04 0010 54 02 Klasszikus zenész ( a hangszer megjelölésével )
54 212 04 0010 54 03 Énekes – klasszikus magánénekes
54 212 04 0010 54 04 Zeneelmélet – szolfézs szak
54 212 04 0010 54 05 Zeneszerzés szak
b) felmenő rendszerben:
54 212 05 Klasszikus zenész a következő szakmairányokkal ( Komplex vizsga ):
fafúvós, rézfúvós, húros/vonós, billentyűs, ütős, magánénekes,

zeneszerzés,

zeneelmélet-szolfézs
Ha ilyen ütemben folytatódnak az állandó változtatások, akkor szinte követhetetlenné válik
a rendszer. Az oktatás azonban szerencsére lassan hetven éve folyik már az iskolában és ez
idő alatt nagyon sok jó és híres muzsikus tanított itt, illetve sok diák került már ki a falai
közül, aki öregbítette az intézmény hírnevét.
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8.

ÖSSZEGZÉS

Dolgozatom végén megpróbálom vázlatosan, táblázatba szerkesztve összefoglalni iskolám
eddigi történetének azokat a legfontosabb fordulópontjait, amelyek az itt zajló szakmai
képzés szempontjából jelentőséggel bírtak.

IDŐ

1946

KÉPZÉS

ISKOLA NEVE

Győri Állami

VIZSGÁK

Közismereti

Szakmai

Érettségi

Szakmai

-

városi

-

budapesti

Zenekonzervató-

tagozat,

vizsgabizto-

rium

országos

sok előtt

tagozat
1952

Zeneművészeti

zenegimnázim:

zeneiskola

Szakiskola

Révai Gimn.

kiválása,

Zrínyi Gimn.

tanárképző

zenegimn.

végbizonyítvány

tanfolyam
1968

Zeneművészeti

közismeret is a

tanárképző

egy bizonyítvány,

Szakközépiskola

konziban van

főiskola

közismeret és zene

kiválása

csak együtt érvényes

Főiskola

1973

elköltözése
1992

Richter János
Zeneművészeti
Szakközépiskola

1996-

4 éves,

5 éves lett,

érettségi

szakképesítő

1998

gimnáziumi

3 éves

bizonyít-

bizonyít-

(csak pár évig)

képzés

vány

vány

és

érettségizet

önmagában

szakközépisko-

-tek részére

is teljes

lai csoportok

OKJ

( elegendő a

bevezetése

felvételihez)
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2006

modul-

moduláris

rendszer

vizsgák

bevezetése

(felmenő
rendszerben)

2008

Richter János

ének-zene

Zeneművészeti

tagozatos

Szakközépiskola,

általános iskola

Általános iskola,

(tagintézmény)

zeneiskola

Alapfokú
Művészetoktatási
Intézmény és
Kollégium
2013

Richter János

komplex

Zeneművészeti

szakmai

Szakközépiskola,

vizsga

Általános Iskola,

(felmenő

Alapfokú

rendszerben)

Művészeti Iskola és
Kollégium
(Kleebelsberg
Intézményfenntartó
Központ alatt )

4. ábra: Az iskola képzésének összefoglaló táblázata

Megjegyzem még, hogy úgynevezett szakmai érettségi bevezetését tervezik, amelynek
lényege az lenne, hogy a szakközépiskolák esetében a közismereti érettségi ötödik
tantárgya, szakmai tárgy lenne. Hogy a mi esetünkben mi lenne az a szakmai tárgy – ami
mindenkinek egyformán szerepelne a tanulmányaiban és ugyanakkor az OKJ-s szakmai
vizsgát sem tenné feleslegessé – azt még nem lehet tudni, de igazán „kíváncsian” várjuk.
Én a magam a részéről mindenesetre erős ellentmondást érzek, hiszen egy szakmai tárgytól
még senki nem lesz szakképzett szakember, ugyanakkor duplázni sincs értelme a
tantárgyakat, hogy a szakmai érettségiben és az OKJ-s vizsgában is szerepeljenek.
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Úgy tűnik, hogy még nem alakult igazán ki, hogy mit is akarnak. Ha végignézzük a képzés
történetét, tulajdonképpen folyamatosan váltakoznak ugyanazok az elképzelések, annak
függvényében, hogy éppen ki az irányító. Hol összevonják a képzéseket, hol
szétválasztják, hol külön van a szakmai bizonyítvány a közismerettől, hol csak együtt
érvényes a kettő, hol a szakmai kiválóságon van a hangsúly, hol az általánosan is művelt
széles látókörön. Valószínűleg mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy hová helyezi a
hangsúlyt. A mai világban már polihisztor senki nem tud lenni, de a két szemléletmódból
egy szintézisnek létre kell jönnie! ( a sok jogszabályváltozással meg tulajdonképpen sok
ember kap munkát – a kár csak az, hogy nem olyat, amit tanult )
A jó zenésznek – és természetesen a jó zenei képzésnek is - 4 legfontosabb pillére Kodály
Zoltánt idézve:
„ Kiművelt hallás, kiművelt értelem, kiművelt szív, kiművelt kéz!”
Ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor semmilyen jogszabály, semmilyen átszervezés,
átalakítás nem foghat ki rajtunk.
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9.3.

MELLÉKLETEK

9.3.1. A Győri Leánykar

Szamosujvári Laura könyvében olvasható a Leánykar története, amelynek második bővített
és javított kiadása 2011-ben jelent meg.

107. kép: Szamosujvári Laura könyve
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9.3.2. Iskolánk vegyeskara és vonószenekara

108. kép: A Richter vegyeskar és vonószenekar

9.3.3. Győr Symphonic Band – zenekari ismertető

Az együttes 1998 Szeptemberében alakult a Széchenyi István Egyetem és a Richter János
Zeneművészeti Szakközépiskola közös szervezésében. Az intézmények fúvós és
ütőhangszeres hallgatói vesznek részt a zenekar munkájában, amely számukra egyben a
zenekari gyakorlatot is biztosítja.
A zenekar egyik alapítója és az óta is karmestere Szabó Ferenc.
A repertoár átöleli az eredeti koncertfúvós irodalom darabjait, ismert fúvós szerzők igényes
– főleg komolyzenei – átiratait, valamint néhány közismert musical és film zenéjét.
Az elmúlt évek alatt közel százötven művet mutatott be az együttes.
Munkájukkal nem csak helyi, de országos elismertségre szert tettek. Kézzel fogható
eredmény az is, ahogyan a régióban működő hasonló amatőr együttesek számára példát és
szakmai fejlődési utat mutat a zenekar.
Az együttes jelentősebb koncertjei, bemutatói, felvételei, versenyei:
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1999. június: Győri Színházi Fesztivál megnyitója
2000., 2002., 2004., 2006., 2008., 2010., 2012., szeptember: Akadémiai napok megnyitója
2002. június 28: XXV. Siklósi nemzetközi fúvószenekari verseny
/I. helyezés; Jubileumi Gyémánt Fokozat; a Magyar Művelődési Intézet Különdíja; a
legjobb karmesternek járó különdíj;/
2003., 2004., 2007.; Magyar Rádió 6-os Stúdió, élő Koncertfelvétel
2003. Június 29: Siklós, zenekari verseny bemutató koncert
2003. November 29: Szeged, WASBE (Fúvószenekarok és fúvós együttesek
világszövetsége) kongresszus, a legfelső kategóriában bemutató koncert.
2004. Szeptember: Asztalitenisz VB. Gálaműsor, Győri Egyetemi Csarnok
2005. November: Pannonia Blasorchester PBO 15. éves jubileumi koncert, Obersützen (A)
2007., 2009., 2011., 2013., Hidas Frigyes Nemzetközi Fúvós Karmesterkurzus, gyakorló
zenekari munka, valamint záró koncert Egyetemi Hangversenytere
2007. Március: Budapesti Tavaszi Fesztivál, Tatabányai Művészeti Fesztivál
Hidas Frigyes szerzői est
2008., 2010., 2012., Március: Hidas Frigyes emlékkoncert
2013. Lemezfelvétel az Editio Musica Budapest kottakiadó felkérésére
Az együttes fő feladata továbbra is a modern koncertfúvós zenei irodalom minél szélesebb
körű népszerűsítése és bemutatása, valamint a hallgatók felkészítése az igényes zenekari
munkára.

109. kép: Győr Symphonic Band
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9.3.4. A Richter Archívum

1993 tavaszán, Richter János születésének 150. évfordulóján került először megrendezésre
egy nagyszabású kiállítás és hangverseny Győr városában, melynek szervezői és
lebonyolítói Jakab Géza tanár és Cziglényi László, a Richter János Zeneművészeti
Szakközépiskola

akkori

igazgatója

voltak.

A

korábbi

Győri

Zeneművészeti

Szakközépiskola Cziglényi igazgató úr kezdeményezésére vette fel Richter János győri
születésű karmester nevét. (Richter egyik legnagyobb érdeme többek között Richard
Wagner bemutatóinak vezénylése.) Ezen a kiállításon megjelent többek között Richter
János akkor 82 esztendős unokája, valamint a ma is Németországban élő dédunokája
(Wolfram Dehmel), akik nagy örömüknek és köszönetüknek adtak hangot a város ezen
kiemelkedő rendezvényével kapcsolatban.
Ebben az esztendőben merült fel a gondolat, hogy szükségszerű lenne a városban egy
olyan kulturális központot létrehozni, ahol a győri zeneélet zenetörténeti kincseit,
helytörténeti gyűjteményeit lehetne elhelyezni, őrizni és a kutatók számára elérhetővé
tenni.
Ekkor, Jakab Géza által intézett levélben olvashatjuk,- melyet az akkori polgármesternek,
Kolozsváry Ernőnek címzett-, hogy a Polgármester Úr és a város segítségét kéri, hogy
Richter egykori szülőházában (Apáca utca 5.) létrejöhessen ez a központi helyiség erre a
célra.
Csak Magyarországon nem ismerték ekkortájt Richter János nevét eléggé. Nemzetközi
viszonylatban a XIX. század Toscaninijeként emlegették, Bayreuthban utca őrzi nevét, a
Bécsi Filharmonikusok Hans Richter díjat alapítottak, melyet először Solti Györgynek
ítélték oda.
Richter leszármazottai felajánlották bőkezű támogatásukat és segítségüket, mivel
tulajdonukban volt a 100 éven át őrzött hagyatékanyaga az egykori mesternek.
Az ajándékozás egyetlen feltétele volt, hogy városunkban méltó elhelyezés legyen
biztosítva a gazdag zenetörténeti kincseknek.
Richter János felesége magyar volt: Szitányi Mária. Magyarországon élő egyetlen rokona,
özvegy Szitányi Béláné két festményt őrzött balatonszepezdi otthonában, melyeken Richter
János és neje láthatóak élethű nagyságban. A képeket Huber von Herkomer angol festő
készítette 1900 körül, Angliában. A festmények sérültek voltak, keret nélkül, ezért az
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ajándékozási

szerződésben

feltételként

szerepelt

ezek

legmagasabb

színvonalú

restaurálása, valamint elhelyezésük méltó helyen a Richter iskolában.
A képeket a későbbi Richter Archívum számára ajándékozta az özvegy. A restaurációra a
festő szülővárosában, Landsbergben került sor 1994-ben.
A későbbiekben az Egyházmegye, valamint a Xantus János Múzeum is tett felajánlásokat,
az általuk őrzött zenei kincsek átadására, amennyiben megfelelő helyet tud biztosítani ezek
számára a város.
1995-ben létrejött a ma is működő Richter János Alapítvány négy alapítóval (Richter János
Zeneművészeti Szakközépiskola, Egyházmegyei Hivatal, Xantus János Múzeum és a
Győri Városi Levéltár), melynek tiszteletbeli elnöki posztját Solti György világhírű
karmester vállalta, aki saját maga is nagy tisztelője volt Richter Jánosnak.
A korábban eltervezett helyi zenetörténeti gyűjteménynek az Egyházmegyei Hivatal adott
otthont saját ingatlanán (Káptalan domb 5/b). Így jött létre a Richter Archívum 2000-ben,
melynek vezetője, Vavrinecz Veronika az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtárának
frissen nyugalmazott vezetője lett. Az archívumban kapott helyet a Győri Székesegyház
világhíres kottatára, továbbá a Richter János édesapja, Richter Antal székesegyházi
karnagy által alapított Győri Ének-és Zeneegylet fennmaradt kottatára, mely részben a
Richter szakközépiskola kottatárából, részben a Xantus János Múzeumban őrzött, a II.
Világháborúban menekülés közben Sopronba került anyagból tevődik össze. Később,
Halmos Lászlónak a Székesegyház Palestrina kórusa karnagyának teljes életműve is az
archívumban kapott helyet.
Az archívum vezetőjének Vavrinecz Veronikának szerkesztésében a Győri Filharmonikus
Zenekar, a Székesegyház Palestrina Kórusa Katona Tibor vezényletével, énekes szólisták
és Cziglényi László székesegyházi orgonista közreműködésével „a Győri Székesegyház
Zenei Kincsei” címmel egy két lemezből álló albumot és további két CD-lemezt adtak ki a
Székesegyházi Kottatár anyagából a Győri Filharmonikus Zenekar anyagi támogatásával.
Néhány éve a németországi Baden-Würtembergi Zenei Fesztivál keretében magyar
napokat tartottak, ahol egy teljes hangversenyt szántak a Győri Székesegyház Kottatárának
anyagából.
Az archívum gyűjteményét Richter János dédunokája, Wolfram Dehmel úr, Richter János
egyik örököse az örökség jelentős részének Győrbe ajándékozásával gyarapította. Ezzel
Győr városa soha nem látott értékekkel gyarapodott. Az ajándék egy része tárgy és
fénykép, ( pl. az utolsó Wagner koncertjének karmesteri pálcája, sörös kancsója, kávés
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készlete, gyászjelentése stb.). A többi ajándék a kor nevezetes muzsikusaival való
levelezése (pl. Brahms, Bartók stb.)
A Wolfram Dehmel úr által Győrnek ajándékozott gazdag levelezést és egyéb
dokumentumokat az archívum

jelenleg kölcsön adta

a budapesti Liszt Ferenc

Emlékmúzeumnak, ahol Richard Wagner születésének 200-dik évfordulója alkalmából
állítják ki.
Az archívum fenntartásában és működtetésében a Richter János Alapítvány vállalt nagy
szerepet Cziglényi igazgató úr elnökletével.
Az új helyszín több szempontból is kiváló volt az Archívum létrehozására, mivel központi
helyen volt megtalálható a látogatók és a kutatók számára, valamint az Egyházmegyei
Levéltár is hozzájárult ahhoz, hogy az általuk őrzött anyagok, dokumentumok –melyek a
Richter család életével, munkásságával kapcsolatosak- ezen a helyszínen legyenek ápolva,
őrizve. Ezen kívül a város komoly anyagi segítségével, állandó kiállításokat lehetett tartani,
kutatókat, diákokat és érdeklődőket lehetett fogadni.
Az Archívum és az Alapítvány gondos munkájának köszönhetően, folyamatosan bővült és
gazdagodott a páratlan és felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény, mely egyre fontosabb
kulturális központtá vált hazai és nemzetközi viszonylatban egyaránt.
Ezt támasztja alá, hogy az Archívum vezetője Vavrinecz

Veronika,

több értékes

szakvéleményt, publikációt és tanulmányt adott közre szakmai folyóiratokban és egyéb
tanulmányokban.
2012-ben az Egyházmegyei Hivatal tájékoztatta mind az Alapítványt, mind az Archívumot,
hogy az általuk használatra bocsájtott ingatlant szeretnék visszakérni, mivel a helyiségre
idővel szükségük lenne. Az idők folyamán az ingatlan felújításra is szorult volna és az
egyre gazdagodó gyűjtemény is hely szűke miatt kezdte kinőni az Egyház által önzetlenül
felajánlott ingatlant.
Ekkor kezdeményeztek az Alapítók tárgyalásokat, az Archívum jövőjével kapcsolatban.
Komoly segítség volt az Archívum szempontjából, hogy az Egyházmegyei Hivatal nem
kérte az azonnali távozást, sokkal inkább toleranciájukról tettek tanúbizonyságot.
A végleges megoldást azonban a Városi Levéltár részéről, Bana József igazgató úr
nagylelkű ajánlata jelentette.
Mint alapító felajánlotta, hogy a levéltáruk műszaki egységében helyet biztosít a
gyűjtemény számára, valamint felvállalta ennek szakszerű átköltöztetését az új helyszínre.
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Ezáltal méltóbb körülmények közé került a nagy mennyiségű gyűjteményanyag, valamint
az épület (Baross Gábor út 61-63) adottságaiból kifolyólag további bővítési lehetőségre is
sor kerülhet.
Itt kell megemlíteni, hogy ezáltal egy páratlan dolog történt, hisz nincs még egy olyan
levéltár, melynek berkein belül megtalálható és látogatható lenne ilyen volumenű zenei
gyűjtemény.

9.3.5. A Győri Ütőegyüttes

110. kép: A könyv borítója

A Győri Ütőegyüttes húszéves történetét saját tapasztalatai és dokumentumok alapján
foglalta össze Váray László 1994-ben megjelent könyvében. A szerző tanítványaiból
alapított zenekarát kétkedve fogadta a szakma, hiszen az ütőegyüttesek csak igen "szűkös"
repertoárral képesek színpadra lépni (dél-amerikai és afrikai népzenék, átiratok stb.). De az
alapító-zenekarvezető Váray László - bízva önmagában, zenésztársaiban és nem
utolsósorban a közönségben - több éves szívós munkával elismerést szerzett az akkor még
hazánkban egyedülinek számító ütőegyüttesnek. A kezdetben ifjúságnak rendezett
előadásokat felváltották a felnőtt közönségnek összeállított műsorok. De előszeretettel
foglalkoztatta őket Markó Iván, a Győri Balett vezetője, akikkel külföldre is eljutottak,
televíziós felvételeken is szerepeltek. Nemcsak a helyi rádióban, hanem a budapesti
stúdiókban is felléptek. A klasszikus művek átiratai mellett egyre gyakrabban játszották
modern zeneszerzők (John Cage, Steve Reich, Maros Miklós stb.) műveit.
Az együttes 20 év után ideiglenesen feloszlott, de hamarosan ismét folytatta munkáját.
Azóta, és jelenleg is az egyik tanítvány – Papp Balázs - vezetésével működik tovább.
A szerző így ír könyvéről annak bevezetőjében:
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111. kép: A könyv bevezetője

112. kép: Győri Ütőegyüttes

113. kép: Az ütőegyüttes 1988-ban
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9.3.6. A Győri „Konzi” osztálytablói

114. kép: 1955-1959

115. kép: 1957-1961

116. kép: 1963-1967
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117. kép: 1964-1968

118. kép: 1966-1970

119. kép: 1967-1971
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120. kép: 1968-1972

121. kép: 1969-1973

122. kép: 1969-1973
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123. kép: 1971-1975

124. kép: 1972-1976

125. kép: 1973-1977
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126. kép: 1977-1981

127. kép: 1978-1982
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128. kép: 1979-1983

129. kép: 1979-1984
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130. kép: 1980-1984

131. kép: 1981-1985
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132. kép: 1982.1986

133. kép: 1982-1986
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134. kép: 1983-1987

135. kép: 1984-1988

136. kép: 1984-1988
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137. kép: 1986-1990

138. kép: 1987-1991

139. kép: 1988-1992
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140. kép: 1989-1993

141. kép: 1990-1994

142. kép: 1991-1995
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143. kép: 1992-1996

144. kép: 1993-1997
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145. kép: 1994-1998

146. kép: 1995-1999

147. kép: 1996-2000
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148. kép: 1997-2001

149. kép: 1998-2002

150. kép: 1999-2003
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151. kép: 2000-2004

152. kép: 2001-2005

153. kép: 2002-2006
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154. kép: 2003-2007

155. kép: 2004-2008

156. kép: 2005-2009
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157. kép: 2006-2010

158. kép: 2007-2011

159. kép: 2008-2012
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160. kép: 2009-2013

161. kép: 2010-2014
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9.3.7. Köszönetnyilvánítás

Dolgozatom befejeztével szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik hozzájárultak e
tanulmány létrejöttéhez, segítették munkámat, türelemmel elviselték ha hanyagolni voltam
kénytelen őket.
Nevezetesen: családomnak,
Szalai Ferencnek – konzulensemnek,
Máté Máriának –

a győri Megyei Könyvtár dolgozójának,

Tubán Józsefnek – a győri Konzervatórium régi diákjának,
a Londoni Szimfónikus Zenekar nyugalmazott
brácsásának,
kollégáimnak: Jakusné Hegedüs Ilonának,
Cziglényi Gábornak,
Szabó Ferencnek,
Baross Gábornak
volt tanáraimnak és régi kollégáimnak: Wasztl Jánosnénak,
Szabó Miklósnak,
Cziglényi Lászlónak,
Váray Lászlónak,
Spiegel Mariannának
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9.3.8. Engedély

Tubán József e-mailje, amelyben hozzájárul nevének közzétételéhez az általa küldött
dokumentumokban.

márc.
31.

TUBAN JJ

címzett: saját magam
K. Nagyne Balazs Eva,
Valasz- kep a kerdesere en onre bizom a dolgokat, nekem nincs kifogasom ha a nevem
megjelenik.Rovidesen
kuldok egy ket kepet amit nem regen talaltam meg .Bocsanat a kesesert de sok minden jott ossze.
En kerdeztem a
hugomat aki Gyorben el, hogy hajlando volna e kozre-mukodni, de a valasz nem tudom miert
negative volt. Ezert
az o neveben bocsanatot kerek.
Sok udvozlettel: Tuban Jozsef

1. dokumentum: Tubán József e-mailje

162. kép: Joe Tuban ( Tubán József )

Tubán József nemrég jelentős mennyiségű hegedűkottákkal ajándékozta meg iskolánkat,
amelyet ezúton is hálásan köszönünk!
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NAGYNÉ BALÁZS ÉVA
SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

1957. február 21-én Győrött születtem. Már az általános iskola mellett jártam
zeneiskolába, ahol zongorázni tanultam. Középiskolai tanulmányaimat a győri
Zeneművészeti Szakközépiskolában zongora szakon végeztem. Utána felvételt
nyertem egyrészt a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolaio
Tanárképző Budapesti Tagozatára, ahol zongora szakon Tusa Erzsébet
növendéke voltam, másrészt a Zeneakadémiára középiskolai énektanár-és
karvezetés szakára, ahol pedig Maklári József volt a karvezetés tanárom. Első
évben nem kaptam engedélyt a két iskola elkezdésére, de az Akadémia második
évétől már párhuzamosan végezhettem főiskolai tanulmányaimat is. 1979-ben
zongoratanári, 1980-ban pedig középiskolai énektanár-és karvezető diplomát
kaptam, amely középiskolákban ének-, a konzervatóriumokban pedig
zeneelméleti tantárgyak (szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet, népzene, formatan,
kötelező zongora) tanítására és kórusvezetésre ad képzettséget.
1980 augusztusától, jelenleg is a győri Richter János Zeneművészeti
Szakközépiskola tanára vagyok, ahol a folyamatos tanítást csak gyermekeim
születésekor szakítottam meg (4 fiam van). Kezdetben szolfézst, zeneelméletet,
formatant, zeneirodalmat, népzenét és karvezetést tanítottam, 5 éve pedig
kötelező zongorát is. A tanított tantárgyak mindig a szükségletek alapján
változtak. Az idei tanévben kötelező zongorát és népzenét tanítok. Hat évvel
ezelőtt gyakorlati oktatásvezetői feladatot is kaptam, amiből az elmúlt
tanévben - mivel a titulus megszűnt – intézményegység-vezető lettem. Ehhez a
feladatomhoz a szakmai vizsgák szervezése, lebonyolítása, adminisztrálása is
hozzátartozik. Így aztán 6. éve én vagyok a vizsgák felelőse, 4. éve a jegyzője is.
Én intézem a tanulók vizsgára való jelentkezését, a tételek igénylését, a
vizsgabizottság-, a tanárok-, a felügyelők díjazását, időbeosztását, az összes
adminisztrációt, törzslapokat, bizonyítványokat, és a résztvevők értesítését, a
kapcsolattartást. Néha jómagam is vizsgáztató tanár voltam, tehát azt az oldalát
is ismerem a szakmai vizsgáinknak.
A magyar népzene alapjai nevű tantárgyból érettségiztető tanár is voltam,
amire egy továbbképzés elvégzése jogosított fel, amelyet Tari Lujza tartott
Pilisborosjenőn. Ez a tantárgy a konzis diákoknak nagyon jó érettségi tantárgy
lett volna – mivel népzenét mindenképpen tanulnak –, de sajnos tavaly törölték a
választható érettségi tárgyak közül. A szakmai vizsgáztatáson kívül
vizsgabizottsági tag és szakmai vizsgaelnök is voltam már másik zeneművészeti
szakközépiskolákban. (szerepelek az országos szakmai vizsgaelnöki-és
szaktanácsadói névjegyzékben)

Énekkarban mindig énekeltem, hogy az aktív kapcsolatom megmaradjon a
zenével. Diákként a Győri Leánykarban Szabó Miklós tanár úr irányítása alatt, a
Zeneakadémián pedig Párkai István tanár úr kórusában, majd később a Strausz
Kálmán vezette KISZ Központi Énekkarban. Részese voltam a Tomkins
Énekegyüttes megalapításának is akadémiai éveim alatt Dobra János
vezetésével. Győrbe visszatérve a Pedagógus Kórus tagja lettem. Gyermekeim
születése után a Can’t Art Énekegyüttesben folytattam a kóruséneklést, majd
pedig a Győri Nemzeti Színház énekkarának külsős tagjaként operákban
szerepeltem (Verdi: Aida, Otello, Traviata, Erkel: Bánk bán, Puccini: Tosca,
Turandot). Jelenleg a Győri Bazilika Palestrina Kórusának vagyok a tagja.
Az előírt továbbképzések keretében szereztem számítógép kezelői
végzettséget, de az Interaktív tábla használatát is tanultam és elmélyítettem.
Dalton-pedagógia-t is tanultam és hospitálni is voltunk Ausztriában és
Csehországban is. Kísérleteztünk az itthoni bevezetésével is, ám egyrészt akkor
működik, ha kezdettől így nevelnek valakit, másrészt nagyfokú önállóságot
kíván és elég sok tárgyi feltételt.
Hogy az új kihívásoknak eleget tudjak tenni és az új elvárásoknak meg tudjak
felelni, 2012 szeptemberétől Közoktatás vezetői képzésre is jártam, ahol 2014
júniusában végeztem és pedagógus szakvizsgát is adó diplomát kaptam.
(Diploma dolgozatomat iskolám szakmai képzésének- és vizsgáztatásának
történetéből készítettem. Lásd.: Parlando 2015/1. szám))
Rövidtávú célom a Mesterpedagógus fokozat elérése, hosszú távú célom pedig
intelligens, művelt, boldog és egészséges, jó embereket és jó szakembereket
nevelni.

