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Közel a félelemhez

:rAz élet csak addig enyém, 
amíg árthat,"

(Lányi Ernő)

Meséli a tekesport-tudósító:
Lányi Ernőt is
bútorozott szobából temettük el. 
Ott bent a sarokban, 
ott élt, egérrel fiókjaiban.
A fájdalom túllépte határait, 
magasról hoztuk le, 
limlomon át,
idill terjengett a levegőben, 
okádták a rózsák.
Gyakran faképnél hagyta a várost, 
senkinek sem tudott 
úgy lemenni a nap.
Egyszer beállított hozzánk 
megkövült sátorlap-kabátban, 
esett az eső,
láthatatlan nyereségeiről beszélt, 
az egész olyan volt, 
mintha egy régi nap 
megismétlődött volna.
Kolbászszag derengett, 
a csendben akkor valaki 
kinyitott egy fiókot, 
egér ugrott ki, 
egy nő felsikoltott.
Később poharakat osztogattak,
jókedv Lappangott,
egy hölgy nevetett, többször is.
Nehéz volt elviselni
azokat a nevetéseket,
nehezebb, mint a gyöngyöt a nyakún.
Mesélik, üléseken gyakran
megkérdezték tőle: jelen van-e.
Emlékszem, akkor még
a babért is bérben tartotta.
Dallamokat forgatott fejében
s egy lakást,
melyet majd ő húroz fel
s ügyvédek lakásához stimmeli.



Finom kelmeként akadt 
pillantásomba egy kép a falon, 
zab hánykolódott, 
alatta edények mélyén 
összegyűlt piszkos, ragadós fény, 
összegyűrt ruhák, 
az egész olyan volt, 
mintha egy régi nap 
megismétlődött volna.

Ott fönt a sarokban,
ott élt közel halálhoz, félelemhez.
Nehéz volt feljutni,
limlomon át
törtünk hozzá utat,
a csönd árnyékában,
a csend sötét gyűrődéseiben
pörnyeszínű macskák
s mint szűk térben kristályok,
egymásba nőtt,
gyanús alakok halmozódtak,
szemük vérhálós daganata
fordult lassan a félhomályban,
ahogy felfelé mentünk.

A sarkokban gyűrt homály, 
valamelyik fiókban 
házikolbász heverhetett, 
mint egy ritka virág.
Mely szagával versenyezhetne, 
nincs olyan illat.

Magasról hoztuk le,
limlomon át.
Soha olyan illat,
soha fájóbb távozás.

GULYÁS József



LÁNYI ERNŐ SZABADKAI ÉVEI

„Minden elutasított növendékben egy 
elrejtett lángészt sejtünkJ"

(Lányi Ernő 1916. évi beadványából)

A Szabadka zenei életével kapcsolatos legkorábbi megbízható adataink a 
XVIII. századból származnak. A nagy kiterjedésű mezőváros, majd szabad 
királyi város templomaiban immár képzett zenészek, idegen kántorok tevé
kenykednek, akik egyben az iskolai zeneoktatást is végzik. A templomi kórus 
csakis latin nyelvű egyházi szerzeményeket ad elő, míg az iskolákban e vallásos 
énekeken kívül másfajta zene is felcsendül.1 A ferences tanárok 1763 elején az 
iskola és a „theatrum” megjavítására kapnak engedélyt, 2 s vidékünkön lassan 
felbukkannak a messziről jött vándor színtársulatok, amelyek különféle zene
darabokat szintén műsorukra tűznek. 1800-tól azonban fordulat áll be Szabad
ka zenei életében: a városba érkezik Arnold György (1781-1848) karmester 
és a későbbi országos hírű zeneszerző, aki az egyházi és a világi zene terén 
végzett újításaival és csaknem fél évszázados, szorgos munkájával megalapozza 
Szabadka zenekultúráját.3 Arnold György halála után, a Bach-korszakban sem 
lankad a zenei élet, de az igazi fordulópontot a kiegyezést követő év jelentette, 
amikor 1868-ban létrehozták a városi zeneiskolát. A közoktatásügyi bizott
mány egyebek között így okolta meg -  amit a szabadkai közgyűlés is elfoga
dott -  létesítését:

„A másik és a bizottmány nézete szerint egyetlen mód, mellyel zenekarun
kon jövőre még pedig gyökeresen segítve lenne: egy zenede-conservatorium 
alapítása, a pesti, aradi, debreceni, győri s több hasonló intézetek mintájára.

Számtalan előnyei közül egy ily intézetnek csak néhányat emelünk ki. Ne- 
mesbítené és fokozná a zene iránti érzéket; fejlesztené a szép iránti fogékony
ságot: mi által nagy befolyással lenne az a város közmívelődésére is; -  alkalmat 
nyújtana szegényebb szülőknek gyermekeiket a zene több ágában alaposan 
kiképeztetni; -  öntudatra és kedvre ébresztené a sok szunnyadó s bizonyára 
kiválóbb tehetségeket és végül, a mi legfőbb tekintetbe jő, ez által lehetne 
elérhető az: hogy a városi zenekar létszámát, nem mint eddig folyton emelni: 
hanem 3-4 év múlva jelentékenyen lejebb szállítani lehetne: helyeiket a zene
déből kikerült derék műkedvelőkkel töltvén be.”

Az iskola 1868. szeptember 21-én készített alapszabályaiban pedig egyebek 
között ez áll:

„Czélja egy oly intézet föntartása, melyben a városi mindkét nembeli ifjúság 
alkalmat találjon magát az egyházi és világi zenében kiművelni...”5

A szabadkai zenekultúra újabb fellendülése az 1882 és 1906 között működő, 
korának megbecsült zeneszerzője, Gaál Ferenc (1860-1906) nevéhez fűződik, 
aki a zeneművészet számos területén kiemelkedő eredménnyel büszkélkedhe
tett. Nem kevésbé azzal is, hogy sikerült a belügyminisztérium jóváhagyását 
kieszközölnie a zeneiskola újjászervezésére.



1906 decemberében Szabadka örökre búcsúzik egyetemes zenekultúrájának 
egyik kiemelkedő egyéniségétől, Gaál Ferenctől. Dr. Sántha György törvényha
tósági bizottsági tag ötvenegy társa nevében 1907 januárjában indítványozza, 
hogy a zeneiskola megürült igazgatói és templomi karnagyi tisztségének betöl
tését a város pályázat mellőzésével bonyolítsa le.6 Hiszen a gyakorlottabb mű
vészek általában pályázaton nem vesznek részt. „Hasonló esetekben világszerte 
ismert szokás az, hogy az érdekelt intézet, a város, vagy az állam is a kiválasztott 
művezetőt vagy tanárt pályázat mellőzésével meghívja az intézet vezetésére 
vagy a tanszék elfoglalására.” Márpedig Szabadkának országos hírű zenemű
vészre van szüksége! Dr. Sántha és társai a szabadkai városi zenede -  
igazgatói és templomi karnagyi állásra a hírneves karnagyot, zeneművészt és a 
magyar népdal (...) lelkes költőjét: Lányi Ernő miskolczi zenedei igazgatót...” 
találja a legmegfelelőbbnek. Egyben javaslatot tesz évi járandóságára és Mis- 
kolczon eltöltött éveinek elismerésére.

A törvényhatósági bizottság az indítványt január 31-én egyhangúlag elfo
gadja.7

Mielőtt tovább kísérnénk az eseményeket, hadd jegyezzük meg, hogy Lányi 
Ernő (1861-1923) elévülhetetlen érdemeit eleddig többfelé és több szempont
ból méltatták, ám csaknem mindannyiszor nélkülözték a szabadkai éveit érintő 
levéltári anyagot. Ezúttal okmányok alapján elevenítjük fel Lányi Ernő szabad
kai tevékenységének egyik legizgalmasabb és egyben talán legjelentősebb 
időszakát. Itt elsősorban a neves zeneszerző megválasztásának körülményeire, 
a modern zeneoktatásért folytatott fáradhatatlan küzdelmére és a városi zene
kar megszületésére gondolunk.

Visszatérve a szabadkai törvényhatósági bizottság határozatára, megtudhat
juk, hogy a szabályzattól eltérően ez Lányi Ernőnek évi 3200 korona fizetést és 
120 korona írószer átalányt biztosítana, ezenfelül nyugdíjába beszámíthatná 
eddigi működési éveit, valamint fedezné a költözködési költségeket. Amennyi
ben Lányi e meghívást a felsorolt feltételek mellett elfogadná, úgy köteles a 
városi tanácsot a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül írásban értesíteni.

A határozat ellen id. Gálfy György 1907. február 12-én fellebbezéssel él.8 
Hosszú lére eresztett beadványában sérelmesnek tekinti a törvényhatósági bi
zottság határozatát. A törvényellenes döntés szerinte a szabályrendelet megmá- 
sításából ered. Gaál Ferenc zeneigazgatónak évi 1600 korona fizetést, lakbérre 
400 koronát és személyi pótlékra 800 koronát biztosított a szabályrendelet. 
Viszont az utóbbi közgyűlési határozat szerint Lányi Ernő évi fizetése az előbbi 
igazgatóénak kétszerese, míg lakbérének összegét a közgyűlés elhallgatta. Kü
lönben is törvénybe ütköző a szabályrendelet megváltoztatott határozatát 
felsőbb jóváhagyás nélkül érvényesíteni. A Lányi nyugdíjára vonatkozó határo
zat sem helytálló, miután tizenhat évéről a közgyűlés hallomás alapján döntött. 
Maid id. Gálfy György megállapítja: „Lányi Ernőt ki volt ugyan már Szabad
kán mint színházi karmester, hírből ismerjük mint zeneköltőt, de minősítését 
nem ily alapon meg lehetne hívni Fehér Jenő topolyai gyógyszerészt is mert 
hisz az is ismert zeneköltő.” Végül id. Gálfy György fellebbezésének a belügy
minisztériumhoz való felterjesztését és újabb határozat hozatalát kéri.



Közben -1907. február 16-án -  Lányi Ernő röviden értesíti a városi tanácsot, 
hogy a meghívásnak örömmel tesz eleget.10 Levelét így zárja: „Állásomat 1907. 
március 1.-én szándékozom elfoglalni és kérem méltóztassék illetményeimet e 
naptól kezdődőleg részemre kiutalni.” Lányi egyben mellékeli „hivatalos bizo
nyítványát” nyugdíjigényéről.

A hatóságnak azonban fejtörést okozott a fellebbezés. Ebből kifolyólag a 
tanács úgy véli, hogy amíg nem tekinthető jogerősnek a közgyűlési határozat, 
Lányi Ernő illetménye -  hasonlóan Gaál Ferencéhez -  a zeneiskola szabályza
tának 2. §-a értelmében állapítandó meg.11

A városi tanács meggyorsítja intézkedését. A fellebbezést 1907. február vé
gén részletes felvilágosító jelentés kíséretében felterjeszti a belügyminiszter
hez. Hangsúlyozza, hogy Gaál Ferenc zeneiskolai javadalmazása (a közbe
jött 25%-os fizetésemelés folytán) évi 2000 korona törzsfizetés, 400 korona 
lakbér és 800 korona személyi pótlék volt. Az előzetes tájékozódás alkalmával 
Lányi Ernő kijelentette, hogy hajlandó Gaálnak „örökébe lépni”, ha -  tekintet
tel családos voltára -  annak egész javadalmazását törzsfizetésként nyugdíjába 
beszámítják. Lányinak egyéb követelménye nem volt, ezért lakbéréről sem esik 
említés. A törvényhatósági bizottság bizonyos tekintetben a szabályzattól el
tért, ám a szabályzatot módosítani nem találta helyénvalónak, mert határoza
tával „nem az a szándék vezérelte, hogy a zenedei igazgatónak jövőben mindig 
a most megállapított díjazása legyen, hanem azt akarta elérni ezen kivételes 
intézkedéssel, hogy Lányi Ernőt a zenede élére megnyerje...” Erre pedig joga 
volt, mert „... hisz a törvényhatósági bizottságtól csak nem lehet elvitatni azt a 
jogot, hogy egyik másik tisztviselőjének kivételesen nagyobb fizetést biztosít
son, mint amennyit a szabályrendelet megállapít, a mit bizonyít ép a most 
elhunyt Gaál Ferenc esete is, a kinek részére a törv. bizottság 800 kor. személyi 
pótlékot szavazott meg, és fizetett egész haláláig”. A fentiekből kitűnik -  jelenti 
továbbá a városi tanács -  Lányi javadalma sem több Gaálénál, csak ugyanazt 
másképp kapja. Gaál nőtlen volt, így részére a korábbi mód megfelelt, a csalá
dos Lányinak viszont az utóbbi eljárás előnyösebb, de nagyobb törzsfizetése 
után nagyobb nyugdíjjárulékot fizet. Végezetül megjegyzi: a törvényhatósági 
bizottság a zeneszerzőt....értékét csak elismerő, de nem túlzó feltételek mel
lett...” szerződteti.

Még mielőtt megérkezne a belügyminisztérium válaszlevele, Lányi Ernő
1907. március 1-én leteszi a hivatalos esküt.12

Másnap ismét a tanács napirendjén szerepel a Lányi-ügy. Ekkor eldöntik: 
Lányi évi törzsfizetése egyelőre 1600 koronát tehet ki, miután a közgyűlési 
határozat -  a közbevetett fellebbezés folytán -  nem jogerős. Viszont a zene
szerző költözködési költségeire 500 koronát szabnak meg, mivel a szabályzat 
erre vonatkozó részét nem fellebbezték meg.

A belügyminisztériumi válasz 1907. március 24-én érkezik meg.13 Jóváhagy
ja a szabadkai törvényhatósági bizottság azon határozatát, amely Lányi Ernő 
nyugdíjjogosultsággal járó javadalmára (évi 3200 korona fizetés és 120 korona 
írószer átalány) vonatkozik, id. Gálfy György fellebbezését pedig a leirat eluta
sítja.



A neves zeneszerző és karmester meghívásával Szabadka művelődési életé
nek egyik legtartalmasabb időszaka kezdődik. Zenepedagógiai felkészültsége is 
az új környezetben csakhamar kidomborodik. Azonban a modern zeneoktatás 
úttörőjének Szabadkán a zeneiskolát csak rendkívül verejtékes munkával sike
rült újjászerveznie. Ezzel párhuzamosan a városi zenekar megszervezése is 
megannyi akadályba ütközik. Utóbbival szeretnénk a továbbiak során részlete
sebben foglalkozni.

Lányi szabadkai éveinek kezdetén belátja, hogy a szegényes összetételű 
templomi zenekar a jövőben nem tölthet be komolyabb szerepet a város mű
velődési életében. Szerencsés körülménynek tekinthető, hogy a neves zene
szerzőt indulásakor erkölcsi támogatásban részesíti néhány haladó gondolko
dású, őszinte művészetpártoló. Például Csáth Géza a Bácskai Hírlap 1907. 
június 19-i számában köntörfalazás nélkül rámutat „Szabadka zenei állapotai
ra.14 Kihangsúlyozza, hogy „A zene grand artja: a valódi nemes szimfonikus 
zene...” városunkban jóformán ismeretlen fogalom. Sürgősen cselekedni kell! 
És mint Lányi, Csáth Géza is gyökeres reformintézkedéseket követel Szabadka 
zenei életében.

Inkább Lányi Ernő felkészültségét és eltökéltségét dicséri az 1907 folyamán 
elkészített „A szabadkai városi zeneiskola, a városi zene és a templomi énekkar 
szervezési szabályzatáénak tervezete, amelyet a közművelődési ügyosztály ok
tóber 31-én terjeszt a közgyűlés elé.1 De a tervezet „véleményes jelentéstétel 
végett kiadatik” a vallás- és közoktatásügyi, valamint a jogügyi bizottságnak 
azzal, hogy jelentéseiket a törvényhatósági bizottság következő közgyűlésére 
készítsék el. A városi tanács 1908. április 30-án bemutatja a közgyűlésnek az 
említett bizottságok meghallgatásával készített szabályzatot,16 ám a törvényha
tósági bizottság egyelőre elodázza annak elfogadását. Itt jegyezzük meg, hogy 
az egy nappal korábban megtartott előkészítő ülésén a törvényhatósági bizott
ság először elfogadja a szabályzatot,18 de végül lakonikus: „Érdemben való 
tárgyalásra a legközelebbi közgyűlés napirendjére kitűzetik” határozat születik. 
Az április 30-i közgyűlés jegyzőkönyvébe is a fenti kurta döntés kerül. A városi 
zeneiskola, városi zene- és templomi énekkar módosított szervezési szabályza
tát végül a törvényhatósági bizottság 219 kgy./10936 tan. számú határozatával
1908. május 21-én elfogadja.

Hadd mutassuk be néhány mondatban a szabályzatot.19
A zeneiskolával huszonöt, a városi zenekarral és a templomi énekkarral 

egy-egy paragrafus foglalkozik. A zeneiskola célja „...a zenének elméleti és 
gyakorlati irányban való oly fokú tanítása, hogy ez által színvonalon álló zene
értőket neveljen és az országos zeneakadémiában való tovább képzésre előké
szítsen”. E cél elérésére öt tanszak nyílna meg: zongora, vonós és fúvós hang
szerek, szólóének, összhangzattan. Minden tanszak alsó és felső osztályokból 
állna. Az alsó könnyebb klasszikus darabok helyes előadására, a felső osztály 
nehezebb darabok megértésére és előadására képesít. A magánéneket és össz
hangzattant heti két órában, a többi tanszakot heti három órában állapította 
meg a szabályzat.

A további paragrafusok egyebek közt kitérnek a tanítás tartamára, a tandíjra, 
a felvételek feltételeire, a tanévzáró ünnepélyekre, a tanári kar összetételére,



az igazgatói és a rendes tanári állások betöltésére, az igazgató és a tanárok 
kötelességeire stb.

Figyelmünk központjában elsősorban a városi zenekart érintő paragrafus 
áll, amely többnyire a következőket foglalja magában: A városi zenekart a 
zeneiskola igazgatója vezeti és a zenede rendes tanárain kívül összesen húsz 
tagból áll. A zenekar tagjait pályázat útján -  az igazgató véleményének kikéré
sével -  a polgármester nevezi ki. A fizetési osztályokba -  ugyancsak az igazgató 
segítségével -  szintén a polgármester osztja be a tagokat. A zenekar vezetéséért 
az igazgató vállalja a felelősséget. Ezért a zenekar tagjai világi és templomi 
zenekari próbákon és előadásokon engedelmességgel tartoznak neki. A zene
kar tagjai gyászmiséken, temetéseken, színielőadásokon és egyéb nem hivatalos 
előadásokon is igénybe vehetők.

A szabályzat még szűkszavúbb a templomi énekkar meghatározásánál. „A 
templomi énekkar áll: A zeneiskolában segédtanárként alkalmazott legalább 4 
egyénből.” Javadalmazásukat -  az igazgató véleménye alapján -  a polgármester 
állapítja meg. Az egyházi énekkar a karnagy utasításait követi. Nyugdíjjogosult
ságuk nincs.

Külön paragrafus foglalkozik az igazgatónak, a zeneiskola tanárainak, a 
zenekar tagjainak javadalmazásával és fegyelmi ügyeivel. Végül az utolsó, a 
harminckettedik paragrafus meghatározza az új szabályzat életbe léptetését, 
amellyel a régit hatályon kívül helyeznék.

Nyomban a törvényhatósági bizottság döntését követően egész sor ellenve
tés érkezik a szabályzattal kapcsolatban.

György Mór, az igen befolyásos és tekintélyes bizottsági tag fellebbezésében 
„sérelmes”-nek könyveli el a szabályzatot.20 De a környezet is, amelyben azt 
megtárgyalták, egyenesen „felháborító”, mert folytonos lárma és zajongás kö
zepette rövid öt perc alatt fogadták el. Szerinte a törvényhatóság többsége nem 
ismerhette a tárgyat, mivel az nyomtatványként nem jelent meg. „Sérelmesnek 
találom első sorban, hogy a zeneiskola szabályai kizárólag a zeneigazgató által 
lettek tervezve, saját egyeduralmának és anyagi érdekeinek szem előtt tartása 
mellett és hogy ezen tervezet félig-meddig hozzáértő szakközegek által felülbí
rálva nem lett.” A közoktatásügyi bizottság nem tehet objektív javaslatot a 
zenetanárok és zenészek megválasztására, miután tagjai között csak elvétve 
akad valaki, aki a zenéhez valamelyest is ért. Nem engedhető meg, hogy a 
zeneigazgató „tandíjbeszedés” címén 4%-os províziót kapjon, miután egy fize
tése többre rúgna a polgármesterénél -  áll a fellebbezésben.

A szabályzat újratárgyalását sürgeti dr. Mukits Simon országos képviselő is 
huszonkilenc bizottsági társa nevében.21 A fellebbezés kiemeli Jandek Mátyás 
bizottsági tag közgyűlési indítványát, hogy „a templomi zene- és énekkarban 
csak katholikus vallásúak alkalmazhatók.” Ezt valamennyien „zajos helyeslés
sel” elfogadták. Mégis mi történt? Az ....elnöklő főispán úr az indítvány
mellőzésével a tanácsi javaslatot mondta ki határozatnak”. Ebből kifolyólag a 
fellebbezők leszögezik, hogy végeredményben nem a törvényhatósági bizottság, 
hanem egyedül a főispán akarata érvényesült a szabályzat elfogadásakor. Majd
-  mint György Mór is -  fellebbezésüket felterjesztik a belügyminiszterhez.



Lukács István törvényhatósági bizottsági tag fellebbezése szintén a templo
mi zene- és énekkar katolikus tagjainak kérdésén alapszik.22 Ugyanis a város 
törvényhatósági közgyűlése 1886. évi 8989/2120 kgy. határozatával kimondta, 
hogy a templomi zenekarba csakis katolikusok választhatók. Ezt Buchwald 
Lázár megfellebbezte, ám a belügyminiszter 53208/IV. a 886 sz. leiratával azt 
elutasította, s ekként jogerőssé vált a határozat. Miután a fenti ténykörülményeket 
a közgyűlési határozat figyelmen kívül hagyta, Lukácsy a szabályzat hatályon kívüli 
helyezését, fellebbezésének belügyminisztériumi továbbítását kéri.

A városi tanács 1908. június 20-án a fellebbezéseket kísérőlevelével továb
bítja a belügyminiszter címére.23

Mielőtt rátérnénk a belügyminisztérium válaszára, érdemes röviden megis
merkedni a kísérőlevéllel és néhány körülménnyel.

A levél bevezetésként megokolja, miért került sor húsz év után új szabályzat 
meghozatalára. A folyton növekvő követelmények megfelelőbb és tartalma
sabb rendelkezések kidolgozására ösztönöznek. A tanítás sikerét hatékonyan 
biztosítja a tanárok kedvezőbb javadalmazása is. A zeneiskola egyik alapvető 
feladata a növendékek képzésének fokozása. Majd a kísérőlevél megállapítja: a 
szabályzat az egyházi zenekart városi zenekarrá alakítja át ... a templomi 
énekkart eddigi rendezetlen állapotából kiemelve, a viszonyokhoz mérten ren
dezte és szervezte”.

Bármennyire igyekszik is a bemutatott szabályzat a modern követelmények 
szellemében eljárni, mégis minduntalan éppen elég akadállyal kell megbirkóz
ni. Nos, a fellebbezők több oldalról támadják azt a szabályzatot, amelyet a 
közgyűlés magáévá tett. „Igaz ugyan, hogy Jandek Mátyás ily irányú indítványt 
terjesztett elő, minthogy azonban az elnöklő főispánnak a szerv, szabályzat
23 §-ának megfelelően először a tanács javaslatát kellett szavazásra kitűznie s 
miután az elfogadtatott, maga az indítvány már nem volt szavazásra bocsáj tha
tó” -  érvel a levél.

György Mór fellebbezésével kapcsolatban megjegyzi, hogy a szabályzatter
vezetet hasonló városi iskolák „szervezetének” tanulmányozása után a közmű
velődési ügyosztály készítette el a zeneiskola igazgatójának véleménye alapján. 
A tervezetet ezután megtárgyalta a vallás- és közoktatási bizottság, a jogügyi 
bizottság, valamint a tanács. Hogy az érdeklődők megismerjék, levették az 
áprilisi közgyűlés napirendjéről és megsokszorosították. Ilyen alapos előkészü
let után került a szabályzat a törvényhatósági bizottság májusi közgyűlése elé, 
ahol már csak formális intézkedés történhetett. Ami pedig a tandíjkezelést 
illeti, a zeneiskola igazgatója a községi polgári iskolák igazgatóihoz hasonlóan 
cselekszik. A kísérőlevél végezetül kéri a fellebbezések elutasítását és a közgyű
lési határozat jóváhagyását.

Vojnics Ferenc főjegyző 1909. június 5-én arról értesít,24 hogy a városi 
tanács Lányi Ernő igazgató javaslatára módosítja a törvényhatósági bizottság 
által már elfogadott szabályzatot, amely elsősorban a városi zenekar taglétszá
mának emelésében (két fő) tükröződik. Lányi 1909. május 10-én folyamodik 
ezzel kapcsolatban Bíró Károly polgármesterhez.25 Elmondja, hogy a pillanat
nyilag húsz tagot számláló városi zenekar igen „sanyarú” feltételek mellett végzi 
feladatát. A mielőbbi fizetésemelés egyben lelkesedést váltana ki a zenekarban.



A létszám növelésével pedig a zenekar arra is volna hivatva, hogy a színház
ban is és egyéb zenészeti ténykedésekben is igényben vehető legyen”. És a 
törvényhatósági bizottság május 19-én felhatalmazza a polgármestert, hogy 
még a szabályzat belügyminiszteri jóváhagyása előtt intézkedjen egy fagottos és 
egy nagybőgős (ezer-ezer korona évi fizetéssel) szerződtetése érdekében. 26

Időközben -  1909. június 22-én -  megérkezik a belügyminisztérium válasza 
sok-sok megjegyzéssel.27 Már a leirat bevezetőjében az alábbi megállapítás 
olvasható: „A Szervezeti Szabályzat főhibája ugyanis az, hogy az nem áttekint
hető, nem eléggé világos és egyes lényeges pontokban nem szabatos.” A zene
iskola céljának meghatározása pontatlan, a tanszékek megfogalmazása zavaros 
stb. A város többségét képező katolikusok óhaját figyelembe véve a szabályzat 
19. paragrafusába még egy pont feltétlenül beiktatható, amely kimondaná: „... a 
városi zeneiskola igazgatója, a tanárok és a városi zenekarba a tagok felekezeti 
különbség nélkül, míg a templomi énekkarba tagokul csak rom. kath. egyének 
választhatók.” Majd a leirat hozzáfűzi: „Ezzel a törvényhatósági bizottság hatá
rozata ellen Mukits Simon és társai, továbbá Lukácsy István és György Mór 
által beadott fellebbezések is elintézést nyernek.” Általában véve a szabályzat 
alapos átdolgozásra szorul, ám erre nézve a belügyminisztérium kézzelfogható 
javaslattal áll elő.

Pár nappal később -  június 26-án -  tárgyalja a törvényhatósági bizottság a 
belügyminisztériumi leiratot.28 Ennek alapján a közgyűlés elhatározza, hogy a 
városi zeneiskola, valamint a városi zenekar és templomi énekkar szabályzatát 
külön-külön kívánja elkészíteni. Majd kimondja eddigi 219 kgy. 10936/1908 
szám alatt hozott szervezési szabályzatának hatálytalanítását és ugyanakkor 
meghozza a harminc paragrafusba foglalt városi zeneiskola szervezési szabály
zatát,29 amelyet a belügyminisztérium 1910. október 5-én hagy jóvá. Ám a 
városi zenekar és templomi énekkar szervezési szabályzatának bemutatására 
egyelőre várni kell.

Lányi Ernő 1909. június 25-én levélben értesíti a polgármestert, hogy utasí
tására megtalálta a megfelelő fagottost Füchtner Lajos marosvásárhelyi lakos 
személyében és kéri kineveztetését.30 A törvényhatósági bizottság Füchtner 
kir. címzetes őrmestert július 4-én ideiglenes minőségben kinevezi. 1

Ekkortájt már befejezéséhez közeledik a városi zene- és énekkar szervezési 
szabályzatának kidolgozása. Nos, Lányi július 27-én bemutatja azt a tanács
nak, majd szeptember 17-én javaslatot tesz -  új szabályzata értelmében -  a 
betöltendő zenészi állásokra.3 Eszerint az újjászervezett városi zenekarban 
huszonkét zenészi és két énekesi állás töltendő be. Minthogy az új zenekarnak 
már 1909. október 2-án működnie kell, az összhang az együttes összekovácso- 
lódása érdekében mielőbb alapos előkészület végzendő. Lányi a továbbiak 
során feltünteti a számításba jövő zenészek névsorát és a zenekart -  a két 
énekest is beleértve -  a következő muzsikusokból szándékozza összeállítani: 
három első hegedűsből, két mélyhegedűsből, két-három gordonkásból, két 
nagybőgősből, egy fuvolásból, két oboistából, két klarinétosból, két vadászkür
tösből, két szárnykürtösből, egy harsonásból és egy dobosból.

A tanács másnapi ülése elfogadja Lányi javaslatát és „városi zenészekké” 
nevezi ki az előterjesztett személyeket.34 Egyszersmind megokolja döntését,



amelyet majd a törvényhatósági bizottság egyik közelebbi ülésén felülbírál. 
Közben két kinevezett zenész (Tomasek Antal nagybőgős és Roósz József 
másodhegedűs templomi zenész) lemond állásáról. Lányi nyomban intézkedik 
és kéri Divisek Ferencnek és ifj. Demek Ferencnek, a késmárki színházi zene- 
kar két tagjának szerződtetését. A tanács helyt ad a kérelemnek.

Sok-sok bonyodalom és kitartás előzte meg az új szabályzat elkészítését. 
Több változata után végül 1909. szeptember 30-án a törvényhatósági bizottság 
250 kgy./tan. 19146. számú határozatával elfogadja a Lányi, majd a tanács által 
felterjesztett városi zene- és énekkar szervezésére vonatkozó javaslatot és azt 
„Városi zenekar szervezési szabályzataiként állapítja meg.37

Lányi Ernő lankadatlan igyekezetét siker koronázta amellett, hogy párhu
zamosan végezte a zeneiskola legalább annyi buktatót rejtő munkáját is.

Mielőtt ismertetnénk az új szabályzatot és tovább göngyölítenénk a levéltári 
adatokat, hadd idézzünk Kenyeres Kovács Márta könyvéből: „Lányi eléri, hogy 
a templomi zenekar helyett rendes városi zenekara legyen Szabadkának. A 
városi zenekar szervezéséről szóló szabályzatát 1909. szeptember 30-án fogadja 
el a városi tanács. Ezt a dátumot tekintjük a szabadkai filharmonikus zenekar 
megalapításának.” Az első filharmonikus hangversenyt azonban már koráb
ban, 1908. február 12-én megtartották, amelyet Lányi Hedvig, a zeneszerző 
lánya naplójában egyebek közölt így örökített meg:3 „Csodálatos élményről 
kell beszámolnom: az első filharmonikus hangversenyről. Apának rengeteg 
izgalmába, fáradságába került, míg a társaságot összehozta. Templomi zené
szekből és a város hegedülni tudó tagjaiból alakult meg a zenekar. A családból 
Sasa és Ernő játszik benne. Hosszú heteken át folytak a próbák a Pest szálloda 
nagytermében. Anya többször elvitt magával a próbákra. Apa csodálatosan 
szuggerálta a zenekar tagjait, hogy az ő elgondolásai szerint muzsikáljanak. De 
nemcsak a zenekar tagjait szuggerálta, hanem a publikumot is. Zsúfolásig 
megtelt a színházterem. A prológust, amit Dide [Kosztolányi Dezső] írt, síri 
csöndben hallgatta az elsötétített nézőtér... Zúgott a taps, s később is minden 
szám után. Büszke voltam Apára, és csodáltam, hogy nemcsak zenekart szerve
zett meg, hanem komoly zenét élvezni tudó közönséget is nevelt hozzá. Mert a 
műsor igen igényes volt:

1. Schubert: H-moll szimfónia (I. és II.)
2. Beethoven: Hegedűverseny. Zenekari kísérettel előadta: Regéczy Ilona
3. Grieg: Részletek a Peer Gyntből

a. Ase halála
b. Anitra tánca

4. a. Tartini: Ördögtrilla
b. Hubay: Csárdásjelenetek. Hegedűn előadta: Regéczy Ilona

5. Mozart: Jupiter szimfónia (I.)
A hangverseny után a szálló termeiben táncvigalom volt...”
A szabadkai filharmonikusok második hangversenyéről a Bácskai Napló

1908. április 15-i számában olvashatunk.40 A színházban megtartott hangver
senyt is Lányi Ernő vezényelte, s az ő szerzeménye mellett még többek közt 
Beethoven, Hándel, Giordano, Schumann, Saint-Saéns, Mihalovich, Hubay, 
Erkel zeneszámai csendültek fel41



A szabadkai filharmonikus zenekar hőskora az 1908 ćs 1914 közötti évekre 
esik, és Lányi Ernő vezetése alatt országos hírnévre tesz szert. Olyan világhírű 
és kiváló művészek lépnek fel a zenekarral Szabadkán, mint Bartók Béla (1911. 
november 23-án), Hubay Jenő (1912. november 27-én), Pabló Casals (1914. 
február 23-án), valamint Geyer Stefi (1911. február 8-án), Basilides Mária 
(1913. április 16-án) stb.42 -  Bartók Béla, a budapesti zeneakadémia neves 
tanára a Liszt Ferenc születésének századik évfordulója alkalmából rendezett 
hangversenyen zongoraszólistaként lépett fel. A következő műveket tűzték 
műsorra: 1. Haydn: D-dúr szimfónia. 2. Beethoven: Esz-dúr zongoraverseny. 3. 
Bach: Ouverture (szvit) vonósokra. 4. Liszt: XIII. rapszódia. 5. Liszt: Ünnepi 
hangok. -  Hubay Jenő, korának kiváló hegedűművésze 1912-ben ünnepelte 
negyvenéves művészi és harmincéves tanári jubileumát. Szabadkán saját műveit 
adta elő és dirigálta. A műsor: 1. Beethoven: II. szimfónia. 2. Hubay: Concerto 
dramatique. 3. Dvofák: Larghetto a vonósszercnádból. 4. Hubay: Nyitány A fa
lu rossza c. operához. 5. Hubay: Csárdajelenei. -  Pabló Casals hírneves cselló
művész 1914. évi koncertjének zongorakísérője Lányi Ernő volt. A filharmoni
kusok hangversenyén az alábbi műveket szólaltatták meg: 1. Weber: Euryanthe, 
nyitány. 2. Haydn: Gordonkaverseny. 3. Bach: Gordonkaszvit. 4. Bizet: Gyermek- 
játékok. 5. Bruch: Kol Nidrei; Popper: Tarantella; Dvofák: Rondó.

A szabadkai levéltárban rábukkantunk néhány, filharmonikusokkal kapcso
latos dokumentumra.

1908 szeptemberében dr. Békeffy Gyula, a Szabadkai Filharmóniai Társaság 
alelnöke folyamodványában közli, hogy a zenekar próbáit a központi elemi 
iskolában óhajtja megtartani.43 A városi tanács hetenként kétszer a zenekar 
rendelkezésére bocsátja az iskola dísztermét. Majd 1909 áprilisában a hatóság 
dr. Vécsey Emil titkár kérelmére a filharmonikus zenekarnak díjtalanul áten
gedi a városi színházat.44 1912. február 28-án a tanács értesíti dr. Békeffy Gyula 
elnököt, Krémer Sándor színigazgatót és Lányi Ernőt, hogy a színházban a 
zenekar fellépése továbbra is díjtalan, s engedélyezi az április 2-i újvidéki 
vendégszereplést.45 -  1912 szeptember 5-én Lányi Ernő a városi tanács enge
délyét kéri a Hubay Jenő ünnepelt hegedűművész és zeneköltő pályafutását meg
örökítő kiadvány megvásárlására,46 november 7-én pedig a filharmonikus zene
kar folyamodik erkölcsi és anyagi támogatásért Hubay Jenő szabadkai jubiláns 
fellépése kapcsán.47 -  Értékes adatokat tudhatunk meg a Szabadkai Filharmó
niai Társaság államsegéllyel kapcsolatos emlékiratából. 48 A vallás- és közok
tatásügyi miniszterhez 1914. május 28-án felterjesztett dokumentumból arról 
értesülhetünk, hogy a hét éve fennálló filharmonikus zenekar nevelő hatása 
különösen az ifjúság körében észlelhető, hiszen évről évre növekszik a zeneta
nulás iránti érdeklődés. A szabadkai közönség előtt addig csaknem ismeretlen 
klasszikus zene remekeit szólaltatták meg, mégis a filharmonikus zenekar to
vábbi működése megfelelő anyagi eszközök támogatása hiányában szinte kilá
tástalan. Nem beszélve arról, hogy a közönség is mind fokozottabb igényekkel 
lép fel. Évi hatezer korona államsegély folyósításával megoldódna a zenekar 
anyagi gondja. „A filharmóniai egyesület fennmaradása tehát fontos közérdek, 
s az egyesület működésének megszűnése fejlődő és terjedő kultúránkra olyan 
csapás volna, amely évtizedekre kiható stagnálást esetleg visszaesést eredmé



nyezne” -  áll az emlékiratban. A minisztérium azonban 1914. november 20-i 
válaszában kijelenti, hogy a „mostani viszonyok között” nem folyósíthat állam
segélyt. Erre csakis a „normális idők bekövetkezése után” kerülhet sor.49

Kanyarodjunk most vissza az 1909. szeptember 30-án elfogadott városi ze
nekar szervezési szabályzatához. Lányi Ernő tizennégy paragrafusba foglalta e 
dokumentumot. A városi zenekar céljának megfogalmazásakor mindenekelőtt 
a város templomaiban és színházában a művészi színvonal emelését, s általában 
„... a zeneéletnek művészi irányban való fejlesztését a városi zeneiskola mel
lett...” tartja szem előtt. A zenekar működési köre igen szerteágazó: templo
mokban (a heti zene- és énekpróbákkal együtt évente 182 alkalommal), a városi 
színházban, Palicson, különleges alkalmakkor, valamint a Filharmóniai Társa
ság és a zeneiskola által rendezendő hangversenyeken működik közre. A zene
kar karmestere a zeneiskola igazgatója. Tagjai: a zenekarvezető; három első 
osztályú, tíz másodosztályú és tíz harmadosztályú zenész. A zenészek törzsfize
tése évi 1000-1400 korona között mozog, míg a zenekar élén álló zeneiskolai 
igazgató 800 korona pótlék mellett évi 1500 korona törzsfizetést élvez. A 
zenekar tagjait általában pályázat útján és a karmester véleményének figyelem- 
bevételével a polgármester nevezi ki. Az együttes eredményes működéséért a 
karmester felelős, de a zenekar közvetlen felettese a polgármester. A törvény- 
hatósági bizottság elrendeli a színügyi szabályzat kiegészítését is azzal a céllal, 
hogy a színészet fejlesztésére juttatott évi szubvenció és a színházi alapítványok 
kamatai ezentúl a városi zenekar költségeire fordítandók. A templomi ének
karral kapcsolatban a törvényhatósági bizottság elfogadja a tanács javaslatát és 
külön szervezési szabályzatot nem készít, viszont elrendeli, hogy a zenekar 
tagjai közül legalább két katolikus személy inkább templomi énekkari szolgá
latra legyen alkalmazható. A polgármester emellett felhatalmazható arra, hogy 
legalább kettő, de legfeljebb négy katolikus énekesnőt alkalmazhasson.

A városi zenekar szervezési szabályzata ezenkívül még számtalan figyelemre 
méltó mozzanatot rögzít, ám annak belügyminisztériumi jóváhagyására még 
néhány évig várni kell.

Amíg Lányi Ernő -  a szabályzat elfogadását követően -  főleg a zenekar 
tagjai körül felmerülő nehézségek elhárításán szorgoskodik (javadalmazás, 
újabb tagfelvétel stb.), addig elkészül ismét néhány „panaszirat”. De vegyük 
sorjában a fellebbezéseket!

Elsőként dr. Pleszkovics Lukács és négy társa (köztük ismét György Mór) 
nyilvánítja ki elégedetlenségét a városi zenekar új szabályzatával kapcsolat
ban.50 Több vonatkozásban tartják sérelmesnek az intézkedést. Állításuk sze
rint a városi tanács már a szabályrendelet tárgyalását megelőzően önhatalmú
lag szervezte a zenekart, felfogadta a zenészeket, megállapította javadalmazá
sukat. Másrészt megengedhetetlen, hogy a város részéről juttatott évenként 
nyolcezer korona szubvenciót ezúttal nem színügyi célokra, hanem a zenekar 
fenntartási költségeire fordítják. De már a zenekari javaslat előterjesztése is 
szabálytalanul folyt le, mivel a tanács azt nem készítette el alaposan, nem 
nyomatta ki, sőt megtárgyalásakor a törvényhatósági bizottság tagjai közül is 
csak néhányan voltak jelen. Majd dr. Pleszkovics és társai a belügyminisztert



arra kérik, hogy érvénytelenítse a szabályzatot és utasítsa Szabadkát, hogy a 
nyolcezer korona szubvenciót eredeti céljaira tartsa fenn.

A következő neheztelő nem más, mint a kalocsai érsek. Csak magánúton 
értesül a történtekről, de máris hosszú leiratot intéz Mamusich Félix plébános
hoz, a törvényhatósági bizottság tagjához. Elmarasztalja a szabadkai közgyűlés 
döntését, amely szerint a zenekarban bármely vallású egyén alkalmazható. 
Viszont köztudomású, hogy a templomi énekkarban csak katolikusok működ
hetnek közre. Kétségtelen: „... az ének és zene között különbséget tenni nem 
lehet. Mert tökéletesen mindegy, hogy valaki torkának vagy ujjainak segélyével 
működik-e az isteni tiszteletnél közre. A fő dolog az, hogy a közreműködés a 
szív áhítatából fakadjon és az egyház szellemében történjék, ami katholikus 
templomban csak hívő katholikus léleknél lehetséges. -  Nagyon meglepett 
tehát Szabadka város törvényhatóságának fent említett határozata, melyben 
különbséget tesz az ének- és a zenekar között...” -  érvel az érsek. És a leirat 
egyenesen megtiltja, hogy a templomi zenekarban más vallásúak alkalmaztas
sanak, illetve hogy azok a templomban az isteni szolgálatnál közreműködjenek. 
Teszi ezt azért, mivel a szabadkai törvényhatósági bizottság intézkedése túllépi 
jogkörét; katolikus vallási ügyekben csakis az egyházi hatóság illetékes. Majd 
az érsek megkéri Mamusich plébánost, hogy megjegyzéseit közölje a polgár- 
mesterrel is.

A fenti érseki leiratot Mamusich Félix és Jandek Mátyás törvényhatósági 
bizottsági tagok 1909. október közepén fellebbezésük mellékleteként megkül
dik a tanácsnak.51 Csatlakoznak az érsek megállapításához és a várható sajná
latos súrlódások elkerülése érdekében kérik a belügyminisztert, hogy semmisít
se meg a sérelmes határozatot.

Az utóbbiakkal szinte egyidejűleg érkezik dr. Reisner Lajos törvényhatósá
gi bizottsági tagnak igazán kimerítő fellebbezése.52 A városi zenekar és a Fil
harmóniai Társaság támogatására más alap kijelölését követeli. Mivel: „A vá
rosi zenekar törzsfizetésének fedezete és a filharmóniai társaság segélyezése 
színészeti culturának sem tekinthető, következésképpen az ezen czélra desti- 
nált subventio és alapítvány kamatai őket törvényszerint meg nem illethetik.” 
Ezenkívül aprólékosan elemzi a színház és a zenekarok egymás közti viszonyát, 
a szubvenció lényegét, a határozat erkölcsi oldalát és megannyi lényeges té
nyezőt.

A kalocsai érsek 1909. október 24-én levelet intéz a városi tanácshoz és 
örömét fejezi ki avégből, hogy a polgármester jóindulatú és megnyugtató sorai 
nagyban csökkentették a szóban forgó határozattal szemben táplált aggályait.53 
Tudniillik a szabadkai polgármester -  a leiratot követően -  biztosítja Városy 
Gyula kalocsai érseket, hogy a plébánoshoz intézett álláspontján nem esik 
sérelem egyszerűen azért, mert a templomi zenekarban nem működik közre a 
városi zenekar valamennyi tagja, hanem csak a katolikus vallásúak.

Megjegyezzük, hogy Lányi Ernő már október előtt, pontosabban 1909. 
szeptember 24-től vezeti a zenekart. Ezért Vojnics Ferenc főjegyző felhívja a 
városi tanács ügyeimét, hogy az elfogadott szabályzat a zenekar élén álló zene
iskolai igazgatónak 800 korona pótlékot biztosít. Igaz, hogy a határozat bel
ügyminisztériumi jóváhagyása a szokottnál tovább késik -  írja a főjegyző -,



viszont nem méltányos, hogy az igazgató munkájáért sokáig ne kapjon javadal
mazást. Erre a tanács december 18-án utasítja a számvevőséget, hogy a közgyű
lési határozat alapján Lányi Ernő részére szeptember 24-től írja elő ideiglene
sen a pótlékot.

Azalatt méltatlankodik néhány zeneiskolai tanár. Fábry Irma helyteleníti a 
zeneiskolai szabályzat azon rendelkezését, mely szerint a zeneiskolai tanárok 
kötelesek a Szent Teréz-templomban működő templomi énekkarban részt ven
ni.55 Megkéri a tanácsot, engedélyezze számára az énekkarból való távolmara
dást már csak azért is, mivel „... nincsen Magyarországon zeneiskola, hol egy 
felsőbb iskolát végzett diplomás tanárt a templomi énekkarban való közremű
ködésre kényszerítenének, de nem is hiszem, hogy találkoznék olyan diplomás, 
intelligens, zenei tudást és társadalmi állását valamire becsülő tanár, ki erre
-  nem is szólva a túl sok, heti 24 órai kötelezettségéről -  vállalkoznék.” Ha a 
„lekicsinyítő kötelezettség” alól nem mentenék fel, Fábry kénytelen lenne meg
válni az intézettől.

Koller Ferenc tanár is hasonlóan, de jóval terjengősebben érvel.56 Felrója 
amiért a szabályrendelet huszonkettedik paragrafusa kötelezi a tanárok részvé
telét -  az igazgató utasítása alapján -  nemcsak a templomi énekkarban, hanem 
a Filharmóniai Társaság hangversenyein, az intézeti előadások rendezésében és 
a városi zenekar munkájában is. Sajnos munkába állásakor Lányi igazgató őt a 
fentiekről nem világosította fel eléggé, különben tiltakozását fejezte volna ki a 
„templomi zenés misék” közreműködésével kapcsolatban. Ilyen sérelmes intéz
kedés Magyarország egyik zeneiskolájában sincs! Koller Ferenc továbbá kifejti, 
hogy „... egy felsőbb tanulmányokat végzett, a magasabb művészi zenét kultivá- 
ló, paedagógiával foglalkozó tanerőre nem az a feladat vár, hogy a zenés misé
ken, az arra hivatott és képesített és e célra szerződtetett zenészekkel a zene
karban muzsikáljon, hanem hogy a működésével úgy az iskola, mint a helyi 
zenei életnek fejlődését hathatósan előmozdítsa; önálló művészi ténykedésé
vel; hangversenyeken való szerepléssel; kamarazene-esték rendezésével a he
lyes irányt mutassa...” Mert a „zenés miséken” egy tanárnak közreműködni nem 
művészi ténykedés! „A művészi részét a templomi zenének a regens-chori 
ténykedése és a magán-ének és zeneszámot előadók produkciója képezi. Pél
dák erre a Budapesti Lipótvárosi-Bazilikában és a Szervitarend templomában 
lefolyó zenés misék, hol a főváros legelső ének és zeneművészei adnak elő 
magán-számokat.” Majd Koller tanár követeli terhes kötelességének megszün
tetését, ellenkező esetben állásától kénytelen megválni.

Lányi Ernőnek a fentiekkel kapcsolatos okfejtése meghaladja a tíz oldalt.57 
Mindenekelőtt megmagyarázza, hogy a városi zeneiskola és a zenekar egymás
sal szorosan összetartoznak. Ezért szabályzatukat is e tényleges kapcsolat alap
ján oldotta meg a város és ilyen módon illesztették be a templomi zene- és 
énekkar szervezetébe a zeneiskolai tanárok részvételét is. Ez mindenképpen a 
zeneügy fejlesztését szolgálja: „Hiszen egy képzett zenetanár, ha például csak 
egy kevés hangja is van, vezető lehet, sőt kell hogy legyen a szólamában, aki 
mellett a kisebb zenei tudású többi énekesek bátran és biztosan énekelnek és 
ez által használhatóságuk megkétszereződik. Hiszen épen ebből a célból rend- 
szeresíttetett például az országos magyar kir. zeneakadémián is a karének mint



kötelező tantárgy, és pedig az akadémiai tanfolyamnak mind a 4 évfolyamán és 
a zenetanárképző tanfolyamnak mind a 2 évfolyamán. És pedig épen vegyes kari 
előadásokat gyakorolnak az akadémián is, 6 éven át...” Tehát téves az a felfogás, 
hogy egy zenetanár méltóságával, társadalmi állásával, zenei tudásával és intel
ligenciájával nem egyeztethető össze a vegyes kari éneklés. Vagy talán a kérvé
nyezők a fellépés helyét, az istenházát kifogásolják?

„Arra vonatkozólag, amit Koller Ferenc a templomi zenéről mond, csak az 
a megjegyzésem, hogy a római katholikus egyházi zene bázisa a karéneklés (és 
pedig tulajdonképen a kíséret nélküli »á capella« karének), nem pedig az úgy 
nevezett »szóló«-számok! Ez utóbbiak csak engedmények a világias iránynak a 
szigorú egyházi elvekkel szemben. A zenekari kíséret is tulajdonképen csak 
ilyen koncesszió.”

Lányi ezenkívül még számos érdekes kérdést boncolgat, míg végül a városi 
tanács kijelenti, hogy Fábry Irma már csak azért sem működhet a templomi 
énekkarban közre, mivel nem katolikus vallású. Viszont Koller Ferenc eseté
ben elfogadható Lányi igazgató állítása, hogy nevezett eddig édeskeveset mu
zsikált a templomban. A jövőben is kevés kilátás nyílik arra, hogy Koller tanárt
-  rajta kívül eső okokból -  gyakrabban alkalmazzák.

Eközben Lányi újabb kérvényt intéz a városi tanácshoz, amelyben a városi 
zenekar nehézségeit behatóan vizsgálja.58 Bevezetőjében megállapítja: jóllehet 
a zenekar új szabályzata egy éve életbe lépett, mégsem tekinthető teljes érvé
nyűnek, miután kormányhatósági jóváhagyást ez ideig nem nyert. Ennek elle
nére a zenekar működik. Ám az új idényre való tekintettel -  eddigi tapasztala
tok és tanúságok leszűrése alapján -  a legnagyobb gondot a zenekar összetétele 
okozza. Nincs elég zenész. Hiányzik két fúvós, egy fuvolás és egy harsonás. Ha 
ez megoldódna, a zenekar helyes beosztása a következő lenne: öt hegedűs (két 
szólam), két mélyhegedűs (egy szólam), két bőgős (egy szólam), két fuvolás (két 
szólam), két oboás (két szólam), két klarinétos (két szólam), két trombitás (kél 
szólam), két kürtös (két szólam), kél harsonás (két szólam), egy fagottos (egy 
szólam) és ütőhangszerek (egy ember). És Lányi konkrét javaslattal hozakodik 
elő: Pibál Szaniszlót, a harmadosztályú idős gordonkást -  aki igen jóravaló 
ember, de hasznát a zenekar nem látja -  minél előbb el kellene bocsátani. Az 
indítványnál felülkerekedik Lányi emberiessége: „Azonban, meg kell vallanom, 
hogy a hivatalos szempontokat és a szolgálat érdekét ezúttal legyőzik bennem 
a humanizmus, a könyörületesség érzései, melyek alól magamat teljesen eman
cipálni hivatalos állásomban sem vagyok képes. Ez az ember ugyanis tudomá
som szerint teljesen szegény, beteges, elöregedett férfi, aki csekély fizetésből 
családot tart fönn és aki, ha innen elbocsáttatik, kétségbeesett anyagi helyzetbe 
kerül. Nyugdíjjogosultsága nem lévén, esetleg kereshetne magának valami más 
zenészi állást; azonban, ezt mint szakember állíthatom, oly kevéssé ért hangsze
réhez, hogy őt sehol sem alkalmazhatják...” Majd hozzáfűzi: Pibál Szaniszló 
eibocsáttatását csak tisztességes kegydíjjuttatás ellenében követeli. Új zenekari 
tagok alkalmazására Lányi emellett egyéb megoldásokat talál.

A városi zenekar tagjai mind türelmetlenebbek. Kvicsala Károly városi 
zenész (a debreceni színházi zenekarból szerződött Szabadkára) 1910. decem
ber 31-én huszonegy társa nevében végleges alkalmaztatásukat kéri,59 mert



hivatásukat nyugodt biztonsággal csak így tölthetik be. Ezért a tanács 1911. 
január 26-án és március 6-án feliratot intéz a belügyminiszterhez és megsürgeti 
az 1910. február 28-án felterjesztett szabályrendelet jóváhagyását. Szabadka 
elvárja a kormányhatóság leggyorsabb intézkedését, mert különben a zene
kar kiválóbb tagjai -  éppen bizonytalan állásukból kifolyólag -  elhagyják a 
várost.

Végre a belügyminisztérium 1911. május 17-én szóra érdemesnek tartja a 
városi zenekar szervezési szabályzatát.60 A leirat hangsúlyozza, hogy a törvény- 
hatósági bizottság határozata dr. Pleszkovics Lukács és társai, valamint dr. 
Reisner Lajos fellebbezése folytán vizsgáltatott felül. Eszerint a szabályrende
letben módosításra szorulnak a hetedik, nyolcadik, tizedik és tizenegyedik pa
ragrafusok, miután eredetileg mellőzik a színház igazgatójának és karmesteré
nek szerepkörét. Ellenben a határozat azon részét, amely a felmerülő költ
ségtöbblet fedezésére vonatkozik, a belügyminisztérium helybenhagyja. 
Úgyszintén az egyházi énekkarra vonatkozó rendelkezésekhez sincs meg
jegyzése.

Következésképpen a városi zenekar szabályzatának végleges elfogadására 
még mindig nem került sor!

A leirat kapcsán június 22-én értekezik a szabadkai közgyűlés és kéri a 
belügyminisztert, méltóztassék eltekinteni a fenti paragrafusok módosításától, 
mivel a városi színház nem állandó színház és nincsen városi kezelésben. A 
színházi karmester a magánvállalkozó színigazgató alkalmazottja, s az év felé
ben a társulattal vidéken tartózkodik. Már csak ilyen szempontból sem lehet 
szorosabb kapcsolat a színház és a városi zenekar között. Egyúttal a törvényha
tósági bizottság elrendeli a szabályrendelet ötödik paragrafusának oly értelmű 
módosítását, hogy az első osztályú zenészek számát kettővel a harmadosztályú- 
ak létszámából emeljék.

Dr. Bíró Károly polgármester hitelesítésével szeptember 1-től Pletanek 
Vencel és Pibál Szaniszló városi zenészek felmentésére kerül sor.61 Ugyanak
kor Lányi igazgató Füchtner Lajos zenész „megszökéséről” tudósít.62 Néhány 
nappal később Lányi előterjesztésére a tanács Fellinghauser Ferenc pyrawarthi 
lakost harmadosztályú zenészi állásra ideiglenesen kinevezi.63

A város hatósága 1911. október 2-án ismét sürgeti a belügyminisztert a 
városi zenekar szabályzatának jóváhagyása tárgyában. Szükségtelennek tartja 
ismét a színházi karmester jelentősebb befolyását a városi zenekarra. Miután 
válasz ezúttal sem érkezik, a tanács 1912. február 5-én újabb feliratot szerkeszt, 
amelyben türelmetlenül követeli a szabályzat ki tudja hanyadszori felülbírála- 
tát. Elmondja, hogy a néhány éve ideiglenesen működő zenekar „... Szabadka 
város szépen fellendült zeneéletének egyik igen jelentős tényezője”. Amennyi
ben a szabályzat helybenhagyására a közeljövőben sem kerül sor, úgy feltétle
nül érzékeny veszteség fenyegeti a zenekart, mert legjobb tagjai -  ideiglenes 
alkalmaztatásuk folytán -  távozni kényszerülnek.

A belügyminisztérium azután február 8-án leküldi véleményét.66 Ebből ki
derül, hogy a kormányhatóság nem hajlandó eltekinteni a szabályrendeletben 
1911. május 17-én megállapított paragrafusok módosításától, „...mert a zenekar 
a színháznál is fontos működést végez, s így a zenekar ügyeinek intézésében a



színházi karmesternek bizonyos befolyást és rendelkezési jogot föltétlenül biz
tosítani kell”. Ellenben jóváhagyja a törvényhatósági bizottság határozatának 
azt a részét, amellyel a zenészek számát újból megállapítja.

Summa summarum: a belügyminiszter újra elveti a szabadkai városi zenekar 
szervezési szabályzatát és annak mielőbbi átdolgozását, majd újabb felterjesz
tését rendeli el.

A városi zenekar taglétszáma pedig folyton változik. Lányi most Heid János 
távozásáról tudósítja a polgármestert. 7

A városi hatóságnak, de különösen Lányi Ernőnek kedvét szegi a kormány
hatóság folytonos akadékoskodása, ám távolról se töri le lelkierejét és rendít
hetetlen kitartását. Ez tükröződik Lányinak 1912. március 5-én a polgármes
terhez címzett leveléből is.68 Ugyanis az utóbbi időben a zenészek körében 
érezhetően meglazult a fegyelem, amely mindenképpen a „zenész piaczán” 
felszökött árakkal áll szoros kapcsolatban. Lányi ilyen szempontból a zenekar 
harmadosztályú zenészi állását megszüntetné (miután erre nehéz tagot biztosí
tani), illetve a jelenlegi harmadosztályú zenészeket másodosztályúak sorába 
léptetné elő. Ehhez kéri a hatóság támogatását, mert „...akkor rend lesz, fegye
lem és áldásos működés városunk javára és dicsére!”

Csak két nappal később (március 7-én) Szegedi Sándor, hét harmadosztályú 
zenésztársa nevében a másodosztályba leendő előléptetésüket kéri. Ezt eddigi 
munkájukkal feltétlenül kiérdemelték, mivel igen sokrétű zenei tevékenységet 
fejtettek ki (színházi előadások, próbák, Filharmóniai Társaság és templomi 
zene). A polgármester kérelmüket azonban egyelőre elutasítja.

A szabadkai törvényhatósági bizottság 1912. március 16-án tárgyalja a bel
ügyminisztérium válaszát.70 A közgyűlés számára kissé érthetetlen, amiért a 
leirat továbbra is fenntartja a szabályzat négy paragrafusára vonatkozó észrevé
teleit. Ezért újabb felirat megszövegezését rendeli el, amely a hetedik és tizen
egyedik paragrafusok helybenhagyására kérné a belügyminisztert. A törvényha
tósági bizottság továbbá helyt ad Lányi előterjesztésének a harmadosztályú 
zenészek státusára és Hermann József zenekarvezető fizetésére vonatkozólag.

A városi zenekar szabályzatának jóváhagyása érdekében tehát néhány éve 
már valóságos eszmei párharcot vív a szabadkai hatóság (Lányi támogatásával) 
felettesével -  a kormányhatósággal!

Nos, a párviadal 1912. április 25-én folytatódik a hetedik és tizenegyedik 
paragrafusok megvitatásával. Szabadka hosszú feliratában megindokolja a bel
ügyminiszter célszerűtlen indítványát a zenekari állások betöltésére: a polgár- 
mesternek szükségtelen -  a zeneiskola igazgatóján kívül -  a színházi karmester 
véleményét is meghallgatni. Már csak azért is, mert megnehezítené az ügykeze
lést és indokolatlan zavarokat idézne elő. Amellett a színházi karmester nem 
tartózkodik a nyári hónapokban (a zenészek alkalmazásának időszakában) 
Szabadkán. Különben is a nagyobb zenekultúrával rendelkező zeneiskolai igaz
gató véleménye sorsdöntő erejű egy-egy állás betöltésénél.

A tizenegyedik paragrafussal kapcsolatban a belügyminiszter a tagok köte
lességeire tett észrevételt: a városi zenekar tagjai feltétlen engedelmességgel 
tartoznak a karnagynak és zenekarvezetőnek. Színházi szolgálat alkalmával a 
színház igazgatójának és karmesterének is.



Szabadka a színház igazgatójának és karmesterének kiszélesített hatásköré
re tesz ellenvetést. Ez az állapot a városi zenekarra nézve különféle zavarnak, 
de hatásköri összeütközéseknek a csíráját is rejti magában. Jól meg kell gon
dolni, milyen módon foglalnánk szabályzatba a városi zenekar színházi szolgá
latát, mert különben ez a „vegyes állapot” lehetetlen eredményekhez vezethet 
és a fegyelemnek meglazulását vonhatja maga után. Majd a felirat így folytatja: 
„Amikor a város ezen indokok alapján az érintett módosítások elejtése érdeké
ben az újabb felterjesztés mellett egyhangúlag állást foglalt, az a megítélés is 
vezette, hogy ezek a kérdések annyira belügyei a városnak s felügyeleti jog útján 
megvédendő általános szempontokat annyira nem érintenek, hogy felterjeszté
sének sikere Nagyméltóságodtól bizalommal remélhető.”

De magánügye a városnak a harmadosztályú zenészek státusának eltörlése 
is! „Ez az osztály különben is csak a mi régi kevésbbé képzett zenészeink 
számára terveztetett” -  állapítja meg a felirat.

Az utóbbiakkal kapcsolatban -  1912. július közepén -  a hét harmadosztályú 
zenész: Föglein Károly, Fellinghauser Ferenc, Szegedi Sándor, Kubát Antal, 
Reichl Ferenc, ifi. és id. Demek Ferenc már türelmetlenül várja a belügyminisz
ter határozatát.7 Egyben határozottan állítják, hogy a kormányhatóság dönté
se ellenére is ők már másodosztályú zenészeknek tekinthetők, mivel a 
felterjesztéstől számítandó negyven nap elmúlt (lásd az 1886: XXI. t. c. ötödik 
paragrafusát) és a főhatóság a fentiekkel kapcsolatban nem nyilatkozik. Mint
hogy az előléptetés fizetéskiigazítással jár, a hét zenész igényt tart a fizetéskü
lönbözet megtérítésére.

A belügyminiszter, látván, hogy a városi zenekar és annak szervezési sza
bályzata köré nap nap után csak sötétebb felhők tornyosulnának -  emellett 
elege van már a szabadkai zeneügyből - , 1912. július 31-én a leküldött szabály
zat végén lakonikus „jóváhagyom”-mal vet véget a több évig elhúzódó herce
hurcának. Igaz, külön válasziratában 72 még szorgalmazza a színházi karmester 
érvényesítését a zenekar ügyeinek intézésében (amelynek kidolgozásával, sza
bályzatba iktatásával a tanács utólag Lányi Ernőt bízza meg), de a jóváhagyási 
záradékkal ellátott zenekari szabályrendelet -  Szabadka örömére -  már biztos 
helyen van.

És a városi hatóság menten lépéseket tesz az ideiglenesen alkalmazott 
zenészek véglegesítésére. A harmadosztályú zenészek óhaja is megoldódik, 
miután a szabályzat csak első és másodosztályú zenészt különböztet meg.

Immár úgymond rendeződhetett volna a városi zenekar ügye, ám válságos 
helyzetbe sodorta az együttest a világháború és a színház leégése. Lányi Ernő a 
történtekről 1915. március 18-án fájdalmas hangon számol be a polgármester
nek és a tanácsnak.73 A zenekar tagjai többnyire bevonultak: Jaborek (fagott), 
Kónya (fuvola) -  aki állítólag már elesett Szilák (kürt), Szegedi (kürt), 
Pletanek (trombita), Hniesz R. (hegedű), Heinrich (hegedű), Fátyol (tromba), 
Kvicsala (oboa), Orth (klarinét). Április 1-én bevonul: Kuden (cselló) és Pin- 
kala (trombon). Egyelőre tizenkét tag maradt: Hermann, Bermel, Klupp, Ku
bát, Föglein, Sédi (akit a behívás fenyeget), id. Hniesz, Fellinghauser, Bátor, 
Felber, id. és ifj. Demek.



A színház leégése felbecsülhetetlen veszteséggel járt a zenekarra nézve is: a 
tűz martalékává vált a kottaszekrény (azaz a könyvtár) összes tartalmával. Nagy 
károsodás érte a hangszerállományt: elégett egy viola és két nagybőgő tokkal. 
Ezenfelül: nagydob, kisdob, harangjáték, cintányér, tamburin, egy basszustrom- 
bon, egy kürt, négy vonó stb. De megsemmisült a zenészek több hangszere: 
Kluppnak és Demeknek egy garnitúra klarinétja; Kudennek csellója tokkal és 
vonóval; Bátornak, ifj. és id. Hniesznek hegedűje tokkal és vonóval; Pinkalának 
tenortrombonja tokkal.

Lányi ezután figyelmezteti a polgármestert, hogy mindennek ellenére „Az 
összes hangszerek beszerzése sürgősen és okvetlenül szükséges, mert ezek nél
kül a templomi zenét sem tudjuk szolgáltatni”. És kéri felhatalmazását, hogy a 
város tulajdonában volt hangszereket -  a város terhére -  beszerezhesse. Egyben 
javasolja, hogy a károsult és szegény anyagi viszonyok között sínylődő zenésze
ket a város új hangszerekkel lássa cl. De nélkülözhetetlen a hangjegytár felújí
tása is, amelyre szintén felhatalmazást kér.

A város rövid időn belül engedélyezi Lányi hangszerbeszerzési kérelmét,74 
aki április 9-én Pestről jelenti, hogy csak elsőrangú cégekkel lépett érintkezés
be és a szükséges hangszerek egy részét kiválasztotta. „Nekem kötelességem... 
hogy a szabadkai városi zenekar végre jó, jól hangzó és tartós szerkezetű hang
szerek birtokába jusson...” -  írja. Lányi megtekintette a Pilát (vonós hangsze
rek), Pliverics (fafúvók és vonós hangszerek), Sekunda és Stowasser cégeket. 
Legelfogadhatóbbnak a Pilát és Pliverics cég ajánlatait véli, de az összes 
„Schlagwerk” megvásárlása legmegfelelőbb a Stowassernál. „A kűrt, trombon 
és a nagybőgőkre nézve félre szeretném tenni esetleg a hazafias szempontot és 
ezeket esetleg a Hammerschmied csehországi cégtől beszerezendőnek vélem...” 
De az utóbbiaknál a Stowasser is szóba jöhet. Lányi végül mellékeli Windisch 
Lajos apatini cég ajánlatát is, amely meglehetősen jó minőségű klarinétokat 
készít, de öntött klapnikkal látja el őket. így mégis előnyösebb az elsőrangú 
fafúvókat gyártó Pliverics cég feltétele (kovácsolt billentyűkkel).

Lányi 1915. április 28-án a tanácsot még alaposabban tájékoztatja az aján
latokkal kapcsolatban.75 Megjegyzi: ügyelni kell arra, hogy az egyes hangszer- 
csoportokat egy cégnél vásárolja a város. Pliverics készítményeihez nem fér 
kétség, mert annyira elismertek, hogy az operaház részére is szállít. A rézfúvókkal 
és ütőhangszerekkel kapcsolatban a Stowasser (budapesti) és Horn (apatini) 
cég ajánlatai kb. egyformák. Stowasser egy (automatikusan működő) üstdobért 
400-500 koronát kér, Horn 300-450-et. Rövid megfontolás után a hangszerek 
megvásárlására Lányi Ernő a következő ajánlatot terjeszti fel: három hegedűt, 
egy brácsát, egy gordonkát és két nagybőgőt, összesen 1010 korona értékben a 
Pilát cégtől kellene venni. Plivericsnél a hat darab klarinét értéke 840 koronát 
tesz ki. Végül Stowassernál 1365 korona összegre rúg a következő tétel: két 
darab vadászkürt, egy basszustrombon, egy nagydob, egy kisdob, egy pár érctá
nyér, egy üstdob, egy tamtam, egy kasztanyetta, egy triangulum, egy harangjá
ték, egy ostor, egy tamburin, három hegedűtök, egy violátok, egy gordonkátok, 
két nagybőgőtök és két vadászkürttok.

A városi tanács 1916. augusztus 9-én helybenhagyja Lányi ajánlatát és 3215 
korona összegben nevezett cégektől megvásárolja a hangszereket.76



Lányi páratlan akaraterejét és erőfeszítését, a városi zenekar (de egyben 
Szabadka művelődése) iránt tanúsított határtalan lelkesedését és ragaszkodá
sát a háborús évek ellenére is siker koronázta. Mert Lányira az elmondottakon 
kívül megannyi nehéz feladat hárult (a zeneiskola sorsa, a zeneszerzés fele
lőssége, a dalárdahagyomány ápolása stb.), amelynek fáradalmas teljesítése 
lassan-lassan csökkenti ugyan munkakedvét és lelkierejét, de az 1919-ben be
következett nyugállományba helyezése és betegsége sem szakítja el teljesen 
munkájától. Csak rövid ideig, mert 1923-ban már halálhíréről értesülünk.

Lányi Ernő Szabadka művelődési életének kivételes egyénisége, aki mun
kásságával több tekintetben úttörő szerepet vállalt és akinek eltökéltsége sok
sok nemzedék részére követendő példa marad.

A kötetünkbe felvett dokumentumokat, a fakszimiléket is, a Szabadkai 
Történelmi Levéltárban kutattuk fel. Azzal a céllal, hogy Lányi Ernő szabadkai 
tevékenységéről minél teljesebb képet kapjunk. Hozzátesszük, hogy a mások 
által másolt Lányi-folyamodványokat is kigyűjtöttük, egyrészt azért, mert azo
kat a zeneszerző majdnem minden esetben saját kézjegyével látta el. Vala
mennyit betűhíven közöljük.

MAGYAR László
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DOKUMENTUMOK

1

1907. január 31.
A városi közgyűlés határozata 

a szabadkai zeneiskola igazgatói állására tett indítvány kapcsán

Szabadkán, 1907. évi január hó 31.-ćn tartott rendes havi közgyűlésnek 
jegyzőkönyvi

Kivonata:
2. kgy./2571. tan. szám 1907.

Dr. Sánta György és társai törvényhatósági bizottsági tagoknak indítványa 
a zenede igazgatói állás betöltése tárgyában.

Határozat:
A törvényhatósági bizottság az indítványt az abban felhozott és helyesnek 

talált indokok alapján egyhangúlag elfogadja és ennek folytán Lányi Ernő 
miskolczi zeneiskolai igazgatót a városi zenede igazgatói állásába meghívja a 
szabályzattól eltérőleg, biztosítva neki nyugdíjjogosultsággal járó évi 3200 ko
rona fizetést évi 120 korona írószer átalányt ezen felül nyugdíjába betudja az 
eddigi hasonló minőségben eltöltött igazolt működési éveit átköltözködési 
költségeit pedig neki 500 koronában megtéríti.

A mennyiben Lányi Ernő ezen meghívást az abban felsorolt feltételek mel
lett elfogadja és azt a kézbesítésétől számított legkésőbb 15 nap alatt a városi 
tanácsnak írásban bejelenti: a városi zenede igazgatói állásra végleges minőség
ben alkalmazottnak lesz tekintendő.

Kmft:

Kiadta:
Dr Bolits 
főjegyző

[Szabadkai Történelmi Levéltár (a továbbiakban: Levéltár), Városi tanács, 
II. 30/1907 -  Géppel írott.]



Lányi Ernő elfogadja a szabadkai törvényhatósági bizottság 
meghívását a városi zeneiskola 

igazgatói állására

Tekintetes Városi Tanács!

Hivatkozással a 2 kgy./tan. 2571. sz. a. velem közölt közgyűlési határozatra, 
van szerencsém becses tudomásukra hozni, hogy kitüntető meghívásukat Sza
badka város zenede-igazgatói állására köszönettel elfogadom és tehetségemhez 
képest azon leszek, hogy a belém helyezett bizalomnak megfeleljek.

Állásomat 1907. március 1-én szándékozom elfoglalni és kérem, méltóztas- 
sék illetményeimet e naptól kezdődőleg részemre kiutalni.

Miskolc, 1907. febr. 16. Mély tisztelettel
Lányi Ernő

(Levéltár, Városi tanács, II. 30/1907; 3963. -  Kézzel írott.)

3

1907. március 17.
Lányi Ernő jelentése a zeneiskola részére 

a Kohn Albert budapesti zongorakereskedőtől 
vásárolt zongoráról

Tekintetes Tanács!
Hivatalosan jelentem, hogy a polgármester úr szóbeli megbízása alapján 

általam vásárolt, az A % a. számlában megnevezett zongora megérkezett s azt 
a zenede zongoratermében elhelyeztettem, s a leltárba fölvettem 1160 kor. 
értékben.

A számlát kiállító ezég részére a zongora vételára fejében járó 1044 koronát 
méltóztassék Kohn Albertnek Budapestre IV. Kossuth Lajos-utca 1. sz. alá 
felküldetni.

Szabadkán, 1907. március 17-én. Lányi Ernő
a városi zeneiskola igazgatója.

(Levéltár, Városi tanács, II. 61/1907; 6435. -  Kézzel írott.)



Lányi Ernő ajánlatot tesz a szabadkai zilált zenei viszonyok 
javítására és egészséges alapokra való fektetésére

Nagyságos Polgármester Úr!
Megilletődéssel veszem kezembe a tollat, a midőn jelentésem megírásához 

fogok, hogy a szabadkai zilált zenei viszonyokat megvilágítsam s azon eszközö
ket és módokat ajánlatba hozzam, a melyeket azok javítására és egészséges 
alapokra való fektetésére szükségesnek tartok.

Érzem, hogy ezen jelentésem sorsától függ az én sorsom és erkölcsi boldo
gulásom.

Ha kilátásom nem volna arra, hogy a mostani tarthatatlan állapotok orvo- 
soltatni fognak, Szabadkára való átköltözésemet, melyet a nemes város meg
tisztelő meghívására lelkes és munkára való vágyakozás érlelt meg bennem: ez 
elhatározásomat életem elhibázott lépésének tartanám, oly lépésnek, mely a 
gondviselés által részemre kiszabott s még hátralévő munkaidőnek vigasztalan 
és szomorú perspektíváját mutatná és adná.

A most rendelkezésemre álló eszközökkel kellő és számba vehető művészi 
eredményt semmiképen sem lehet elérni és csak némi sikert is kivívni.

Szerény véleményem szerint tisztességes zenei élet és a kornak megfelelő 
állandó haladás megteremtéséhez szükséges anyagi eszközöknek megadása és 
megszavazása nemcsak a lokálpatriotizmus parancsa, nem! Minthogy Magyar- 
ország harmadik városában teremthető művészi életről van szó: e kérdés az 
országos kultúrát érinti.

Körülöttünk mindenütt felébredt és megindult a zene magasabb és intenzí
vebb művelésének törekvése. Szomszédos városaink Temesvár, Szeged s a töb
biek nagy zene-conservatoriumokat alapítottak, melyek erősen vonzzák a kör
nyék művelődésre hajló elemeit, nagy városi zenekarok alapíttatnak -  külföldi 
mintára -  melyek alapját képezi a kétségkívül majdan nálunk is létesíthető 
filharmóniai zenekarnak, mely a megmagasztosabb és utolérhetetlenül fensé
ges zenei gyönyört nyújtja.

Fölöslegesnek vélem, hogy a zenének és az éneknek mint egyik legfonto
sabb közművelődési tényezőnek nagy hatalmáról szóljak, mert meg vagyok 
győződve, hogy Szabadka sz. kir. város nemes közönsége a zeneművészet fon
tosságát és hatását a közművelődésre, -  kellőképpen becsülni és mérlegelni 
tudja és intézkedéseiben ezen fontos szempontot mindenkor szem előtt tartja.

Mielőtt azonban a dolog lényegére térnék, két körülményt kell kiemelnem.
Első sorban is óvakodni fogok attól, hogy akár élők, akár holtak ellen 

irányuló céltalan vádaskodásokkal vagy szemrehányásokkal keserű hangot ve
gyítsek e sorok közé, másodszor pedig óvakodom attól, hogy túlzott követelmé
nyekkel a reám bízott ügynek ártsak. Hangsúlyozom, hogy amit kérek vagyis 
szükséges gyanánt kívánok, a legszerényebb megtartóztatás kohóján ment ke
resztül.



Első és legégetőbb kérdés a templomi ének és zene kérdése.
Az egyházi főhatóságnak, a kalocsai érsek ő eminenciájának 694. szám alatt 

kibocsátott pásztori levele szerint főpásztori gondjai közé számítja azt is, hogy 
a főegyház megye templomaiban tisztult, lélekemelő s az egyház szabályainak 
megfelelő zene emelje az isteni tisztelet fényét.

Nagy vokális énekkarnak szervezése -  jóllehet ezt tartom az egyházi zene 
legideálisabb eszközének -  minden egyébtől eltekintve, az azzal járó igen nagy 
költség miatt, kivihetetlen s elejtendő, de igenis elengedhetetlennek tartok egy 
úgy megfelelő hanganyag mint tudás tekintetében kifogástalan solo-négyest 
(solo-quartett) 2 nő (sopran, alt) és 2 férfi (tenor, basszus) alkalmazásával. 
Azon énekesek és énekesnők, akik ez időszerint látják el a templomi szolgála
tot, e vezetők mellett a karban használhatók és szükségesek is lesznek, sőt a kar 
állandó fentartásáról és pótlásáról a zenédéi oktatás könnyítése által is gondos
kodni kell.

A templomi zenekar felette hiányos. Hiányzik pedig egy első hegedűs, egy 
gordonkás, egy első klarinétos, egy fuvolás, két oboás, két fagottos és egy 
nagybőgős. E nélkül a templomi zene reformjairól még beszélni sem lehet, 
mert a most fölsorolt hangszerek és zenészek nélkül a zenekar nem is zenekar 
és a katholikus egyházi zene nagymestereinek: Filkc, Witt, Brosig, Mitlerer stb. 
művei, az egyházi zene gyöngyei egyáltalán elő sem adhatók.

Hiányzanak a szükséges hangszerek is, mert régiek egy része immár használ
hatatlanná vált és némelyek el is kallódtak felügyelet hiányában. Hasznavehe
tetlenek a rézfúvók -  az új kürtök kivételével a melyek jók -  az üstdobok, a 
nagybőgő a hegedűk egy része s a fuvola. Egészen hiányzanak oboák, fagottok, 
melyek beszerzendők.

Az alkalmazandó új erők közül azok, akik arra alkalmasak, s a kiket a 
zeneigazgató a zeneisolában oktatásra képesnek itél, kötelesek legyenek ott 
megfelelő óraszámban külön díjazás nélkül tanítani. Különösen áll ez a hege
dűs, gordonkás és solo-énekesekre. Ezzel a zenede tanári kara oly létszámra 
emelkedik, mely lehetővé teszi több növendék felvételét és lelkiismeretesebb 
és eredményesebb oktatás nyújtását. Hangsúlyozom e helyütt, hogy a jól szer
vezett templomi ének és zenekar a zeneiskola fejlődésének és virulásának 
leghathatósabb előmozdítója, mert azon kapcsolatnál fogva, melyben a zenede 
és a templomi ének és nenekar már mostani szervezetében is egymással áll, s 
mely még szorosabbra fűzendő, könnyű leszen mindkét intézet legkényesebb 
igényeit is kielégíteni.

A zeneiskoláról szólván elodázhatatlan a zenedének megfelelő helyiségben 
való elhelyezése, s arra való tekintettel, hogy a zeneiskola részére megfelelő 
bérház nem is kapható, leghelyesebb -  sőt legtakarékosabb volna -  ha a város 
közönsége a kor igényeinek s a zeneiskola fejlődésének megfelelő zenedét 
építtetne.

Ennek tervezésénél figyelem volna fordítandó arra, hogy a tantermek ne 
legyenek nagyok, mert a gyakorlati zene oktatásának [!] a tömeges tanítást nem 
tűri meg; e végeit a cella-rendszernek előny adandó és csupán a zene elmélet és 
az énekoktatás végett van szükség egy középnagyságú körülbelül 7x6 □  méter



területű próbateremre és hangversenyek megtarthatása vćgett egy modern 
hangversenyteremre.

A tanügy érdeke kívánja és a tapasztalat igazolja, hogy a szülőkkel való 
könnyebb érintkezés, s az intenzívebb felügyelet megkívánja, hogy az igazgató 
az iskolában lakjon. Az igazgató nejének jelenléte, s felügyelete, ott ahol 
legfőképen fiatal leányok látogatják az iskolát, erkölcsileg nagyjelentőségű.

A zenede szabályai elavultak s az ezen jelentésben ajánlott reformok meg
valósítása esetén módosítandók.

A 10 forintos tandíj-rendszerrel végkép szakítani kell, mert sehol a világon 
zeneoktatást évi 20 koronáért nem adnak. Azt megfelelő összegre kell felemel
ni, már csak azért is, hogy arányban legyen más városok hasonló intézetének 
tandíjával. Ez nem zárja ki azt, hogy a tanács egyes méltányos esetekben a 
tandíj fizetés alól mentességet adjon.

Iskolaszolgai állás is rendszeresítendő.
Hangjegyek beszerzéséről és a hangszerek jókarban tartásáról is gondos

kodni kellene legalább 600-800 korona megfelelő összegnek a költségvetésbe 
felvétele által.

A fent felsorolt s úgy a templomi zene és énekkar, mint a zenede tanári 
karának kiegészítésére szükséges személyzet alkalmazása a következő kiadáso
kat igényli:

Négy templomi énekes esetleg egyszersmind ének
és zongora tanítók évi fizetése á 1600 korona........................  6400 kor.

Egy templomi hegedűs egyszersmind hangversenymester
és hegedűtanár........................................................................  2000

Egy templomi gordonkás egyszersmind
hangversenymester és gordonkatanár.........................  1600-2000

egy fuvolás...........................................................................  1000 kor.
egy klarinétos.....................................................................  1000 ”
két oboás á 1000 k o r .......................................................... 2000 ”
két fagottos á 1000 ” .......................................................... 2000 ”
egy nagybőgős.....................................................................  1000 ”

összesen....................  17000 korona
A most alkalmazásban lévő zenekari tagok legnagyobb része megfelel hiva

tásának s mindössze két-három már munkaképtelen tag volna nyugdíjazandó.
Ezen tervezet elfogadásával s a fenti nem túlságos nagy áldozat meghozásá

val egy csapással úgy a templomi zene és ének-szolgálatnak, mint a zeneiskolá
nak nagy kérdése megoldást nyer, sőt mellesleg a színházi zenekar is, s bízvást 
mondhatom, hogy akkor templomi zene és énekkarunk egy püspöki székesegy
ház zene és énekkarának színvonalán fog állani és zenedénk is kellő tanerőkkel 
lesz ellátva, ami ezen intézetet is modern, európai kultúrintézetté fogja emelni, 
nem is említve azt, hogy városi zenekarunkat is a legnagyobb műigények kielé
gítésére képessé teszi.

Szabadkán a zene oktatása és művelése más városokhoz viszonyítva általá
ban nagyon el van hanyagolva. Úgy hiszem, hogy elérkeztünk ahhoz az időhöz, 
a midőn már csak a bűnös nemtörődömség és a kultúra gyűlölete akadályoz



hatja meg városunk művelődésre vágyó ifjúsága részére alkotandó intézmények 
mielőtti létesítését.

Ha a város nemes közönségének bölcsessége méltónak találná ezen javas
latomat elfogadásra s megadná nekem a módot arra, hogy Szabadka sz. kir. 
város zeneművészeti életét megteremteni segítsem, s nekem alkalmat adna 
bebizonyíthatni, hogy meghívásom által nem egészen érdemetlenre esett a 
közönség bizalma: akkor áldani fogom azt a percet, a melyben elhatároztam, 
hogy életemet és munkámat Szabadka sz. kir. város kultúrájának szentelem.

Szabadkán, 1907. év április hó 19. napján.
Lányi Ernő 

templomi karnagy és 
zenedei igazgató

5

1907. április 30.
Lányi Ernő a szabadkai zeneiskola kottagyűjteményének 

gyarapítására kér engedélyt

Tekintetes Tanács!
Hivatalom átvételekor azon tapasztalatra jöttem, hogy a városi zenede kot

tatárában csak az elemi zene és énekoktatáshoz való művek vannak meg, ellen
ben hiányzanak a magasabb zenekari előadásokhoz szükséges zeneművek.

Kötelességemnek tartva a zenede könyvtárát ilyen irányba fejleszteni, van 
szerencsém az alábbi tiszteletteljes előterjesztést megtenni.

A 6583/888 sz. tan. V. alapján minden évben 80 kor. utaltatott ki a minden
kori zeneigazgató kezeihez a szorgalmasabb tanulók jutalmazására. Ezt a juta
lomdíjat elődöm két évben nem vette fel, s így a zenede javára mutatkozik 160 
kor. hátralék.

Miután a kijelölt czélra ezen összeg már úgysem fordítható, kérem a tek. 
Tanácsot, méltóztassék ahhoz hozzájárulni illetőleg megengedni, hogy ezen 
összeget a zenede kottatárának gyarapítására fordíthassam elszámolás kötele
zettsége mellett.

Szabadka, 1907 évi április hó 30 án
Lányi Ernő 

zenedei igazgató
(Levéltár, Városi tanács, XII. 328/1907; 9810. -  Kézzel írott.)



Lányi Ernő kérvénye nyugdíjjogosultsága 
és fizetésének folyósítása tárgyában

Tekintetes Tanács!
Van szerencsém % alatt tisztelettel bemutatni Miskolcz város hivatalos 

bizonyítványát, mely igazolja, hogy nyugdíjjogosultságom Miskolcz városánál 
1891. év novemberhó 1. étől 1907. év március hó 1. ig, vagyis azon napig tartott, 
a melyen az esküt mint Szabadkára megválasztott zeneigazgató letettem.

Esedezem e szerint, hogy kimondani méltóztassék, hogy nyugdíjjogosultsá
gom 1891. november 1. napjától számíttatik zenede-igazgatói állásom után.

Egyben bemutatom 2 % a. miskolezi volt fizetési könyvecskémet, melyből 
kitűnik, hogy a nyugdíjalapra 3200 korona fizetés után fizettem a járulékokat 
Miskolcz városánál, s így kérem, hogy az én terhemre csupán a 2%-os járulékot 
méltóztassék előiratni, s rendes fizetésemet folyósítani.

Kiváló tisztelettel
1907. május [1.] Lányi Ernő

zeneigazgató

a
1907. február 16.

A miskolci polgármester igazolása

2502/1907 sz.

Hivatalos bizonyítvány.
Alulírott ezennel bizonyítom, hogy városunkban Lányi Ernő volt városi 

zeneiskolai igazgatónak nyugdíj igénye 1891. évi november hó 1 én kezdődött 
és 1907 évi március hó 1 én szűnt meg.

Miskolcz, 1907. február hó 16 án
Olvashatatlan aláírás 

polgármester
(Levéltár, Városi tanács, ü. 30/1907; 9895. -  Kézzel írott, pecséttel és bélyeggel ellátott)



1907. május 24.
Lányi Ernő szegénységi és erkölcsi bizonyítványért fordul 

a városi tanácshoz

Tekintetes Tanács!
Alulírott kérek részemre, illetve leányom Sarolta részére egy szegénységi és 

erkölcsi bizonyítványt.

Szabadka Tisztelettel
1907 május 24. Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, IV. 555/1907; 11765. -  Kézzel írott.)

8

1907. május 27.
Lányi Emő gyermekei részére hatósági bizonyítványt kér

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel alulírott kérem a tekintetes Tanácsot mikép részemre egy ható

sági bizonylatot kiadni méltóztassék arról, hogy gyermekeim, névszerint ifj. 
Lányi Ernő aki ez időszerint joghallgató, egyéves önkéntes, Lányi Géza 8. oszt. 
tanuló, Lányi Sarolta felsőbb leányiskolái 6. oszt. növendék és Lányi Hedvig 
polg. iskolai 3. oszt. növendék valamennyien még szülői ellátás alatt vannak.

Szabadkán, 1907. május 27.
Lányi Ernő 

zenedei igazgató
(Levéltár, Városi tanács, IV. 555/1907; 1204. -  Kézzel írott.)
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1907. szeptember 6.
Lányi Emő jelentése a zeneiskola tantárgyairól

Jelentés

Tekintetes Tanács!

Az 1907/8. tanév kezdetén van szerencsém jelenteni, miszerint a városi 
zenedében a következő tantárgyak: magán ének, összhangzattan, és az együttes 
játék oktatása heti 7 órában feltétlenül szükséges.



Hajlandó vagyok c három tantárgy előadását óránként évi száz korona, 
tehát összesen évi 700 korona díjazás ellenében magamra vállalni.

Tisztelettel kérem ez ügyben a tek. Tanács sürgős intézkedését.
Szabadka, 1907. szept. 6. Kiváló tisztelettel

Lányi Ernő 
vár. zenedei igazgató

(Levéltár, Városi tanács, II. 218/1907; 18964. -  Géppel írott.)
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1907. szeptember 16.
Lányi Ernő jelentése a növendékek számának növekedéséről 

és a szükséges tanerő alkalmazásáról

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel jelentem, hogy miután a növendékek száma -  és főleg a zongo

ratanszakban -  az idei tanévben tetemesen növekedett, segédtanerő nélkül a 
legszerényebb igényeknek sem felelhetnénk meg. Kérem a tekintetes Tanácsot, 
a szükséges tanerőről azonnal gondoskodni. Részemről ajánlom Kepes Flóra 
kisasszonyt, a ki hasonló megbízásnak már más alkalommal is teljes megelége
désre megfelelt.

Szabadka Tisztelettel
1907. szept. 16. Lányi Ernő

igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 238/1907; 19812. -  Kézzel írott.)

11
1907. szeptember 18.

Lányi Erenő tudósítása a növendékek számáról,
Kepes Flóra tanárnő kinevezéséről és a tandíjról

Tekintetes Tanács!
Ez idei tanévben a növendékek száma olyan nagy mértékben szaporodott, 

(Tavaly 80 növendék volt, az idén -  már mostanig 120) hogy egy segédtanerő 
azonnali alkalmazása feltétlenül szükséges. Az elmúlt tanévben Kepes Hóra 
kinevezett segédtanárnő volt. A második félévben -  midőn kinevezése már 
hatálytalané vált -  szívességből díjtalanul tovább működött. Ezért a tényért és 
tekintettel arra, hogy nevezett tanárnő hivatásának teljes megelégedésre meg
felelt, kérem a tekintetes Tanácsot őt újból kinevezni illetve alkalmazni. Ellen
kező esetben kérek utasítást arra nézve, hogy mit csináljak a növendékekkel.



Megjegyzem, hogy múlt tanév 1 ső felében a befolyt tandíj 460 koronát ered
ményezett; ez idén pedig eddig 850 koronát.

Szabadka Tisztelettel
1907 szept. 18. Lányi Ernő

igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 238/1907; 1991. -  Kézzel írott.)
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1907. október 19.
Lányi Emő tudósítása a zeneoktatás országos szabályozását 

tartalmazó emlékiratról, 
a bizottsági munkában való részvételről

Tekintetes Tanács!
A vidéki zeneintézetek képviseletében egy bizottság a hónap valamelyik 

utolsó napján a zeneügy országos rendezése érdekében a cultusminister úrnak 
memorandumot fog átnyújtani.

Van szerencsém az átnyújtandó memorandum egy pédányát bemutatni. 
Ebből első olvasásra is méltóztatnak meggyőződni, hogy valóban közérdekű és 
a szabadkai zeneéletet is közelről érdeklő ügyről van szó; másodszor becsato
lom a levelet, amelynek tanúsága szerint a memorandumot átnyújtó bizottság
ban való részvételre meghívattam.

Alázatosan kérem a Tekintetes Tanácsot, hogy engem évvégből kikülde
ni és az e czímen felmerülő költségeket a városi pénztárból fedezni méltóz- 
tassék.

Szabadkán 1907 október hó 19. én -
Lányi Emő

(Levéltár, Városi tanács, II. 284/1907; 2231. -  Kézzel írott.)
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1908. január 1.
Lányi Emő fizetési előleg kiutalványozását kéri

Tekintetes Tanács!
Mély tisztelettel alulírott azon kérelemmel járulok a Tek. Tanács színe elé, 

hogy részemre 800 kor. fizetési előleget kiutalványozni kegyeskedjék.
Kérelmem támogatására bátorkodom előadni, hogy jelenleg 2 fiamat egye

temen, egyik leányomat pedig a budapesti áll. tanítónőképezdében taníttatom,



ami oly tetemes kiadásokat idćzcu elő, hogy azokat csakis a fenti fizetési 
előlegből lcnnćk kćpcs födözni.

Remćlvc kérelmem teljesítését, vagyok
a Tekintetes Tanácsnak 

alázatos szolgája,
Szabadka, 9()8. jan. 1.

Lányi Ernő 
zeneiskolai igazgató, 

egyházi karnagy
(l evéltár, Városi tanács, XII. 9/1908; 0058. -  Kézzel írott.)
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1908. február 19.
Lányi Ernő kérelme a templomi énekkar énekesnőinek 

fizetésével és állásával kapcsolatban

Tekintetes Tanács!

A vezetésem alatt álló templomi énekkar ügyében fordulok az alábbi elő 
terjesztéssel a Tekintetes Tanácshoz, -  mielőbbi szives intézkedést kérve.

Az ügy a következő.
A templomi énekkarban tudvalevőleg kétféle énekesnői állás van rendsze

resítve: I. osztályú (évi fizetés 500 K) -  és II. osztályú (évi fizetés 350 K). E 
fizetési fokozatok az illető énekesnők tudása és használhatósága szerint vannak 
megállapítva.

Azonban itt a Tekintetes Tanács b. figyelmét egy ferde helyzetre kell felhív
nom, amely ferde helyzet az énekkar rendszeres, célirányos vezetését megaka
dályozza.

Ugyanis Jarányiné, aki az énekkarnak legjobb hangú, és zenei tudásánál 
fogva legjobban hasznavehető tagja, szóval tényleg I. rendű énekesnő, -  csak II. 
osztályú fizetést húz, -  míg ezzel szemben Hegedűsné, aki sem hangban, sem 
zenei tudásban őt meg se közelíti, az I.-osztályú, nagyobb fizetést kapja. Ez 
tényleg abúzus és Jarányiné nem is hajlandó tovább működni ilyen fizetési 
beosztás mellett.

Ismerem a viszonyokat és tudom, hogy ha Jarányiné az énekkarból távozik, 
az ő jelenlegi fizetésére megfelelő énekesnőt, aki őt pótolja, nem fogunk kapni. 
Tehát -  ha nem vezetnének méltányossági tekintetek, s ha nem nézném Hege- 
dűsnének több évi szolgálatát, -  azt kellen javasolnom, hogy Hegedűsnét a 
templomi énekkarból cltávolítva, az ő állását és fizetését Jarányinének adjuk; 
(a Jarányiné mostani állására ez esetben egy II-odrendű énekesnőt kellene 
keresni).

Méltányossági szempontokból azonban úgy vélem a kérdést megoldható
nak, hogy Jarányiné és Hegedűsné cseréljék fel állásaikat, illetve fizetésüket. Ezt



a megoldást annál is inkább javasolhatom, mert Hegedűsné egy ízben kijelen
tette előttem, hogy hajlandó a cserébe belemenni, azaz a kisebb javadalmazású 
állást elfoglalni.

Kérem a Tekintetes Tanácsot: méltóztassék ez ügyet jelen előadásom sze
rint mielőbb rendezni.

Szabadka, 908. II. 19. Teljes tisztelettel
Lányi Ernő 

karnagy
(Levéltár, Városi tanács, II. 41/1908; 3952. -  Kézzel írott.)
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1908. május 8.
Lányi Ernő ismét hatósági bizonyítványt kér a városi tanácstól

Tekintetes Tanács!

Alulírott kérem, méltóztassék részemre az 1907. évi május 29.-én kelt 
12048. számú hatósági bizonyítványt újból kiadni azzal a változtatással, hogy 
Ernő fiam ügyvédjelölt, Géza fiam pedig bölcsészethallgató, Sarolta lányom 
tanítónő képezdei növendék, és Hedvig leányom a polgári leányiskola IV. 
osztályú növendéke.

Szabadka, 908. május 8. Tisztelettel
Lányi Ernő

a.
1908. május 9.

A városi tanács határozata

10316 sz./1908 tan.
T.

Lányi Ernő
-  helybeli lakos kérvénye hatósági bi
zonyítvány kiállítása iránt.

H.
A megejtett tiszti vizsgálat alapján fo
lyamodó részére kiadatik a következő

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY.
Szabadka sz. kir. város tanácsa a megej
tett tiszti vizsgálat alapján hivatalosan



bizonyítja, hogy Lányi Ernő szabadkai 
lakos a városi zenede igazgatója évi 
3200 K fizetéssel, nős, 4 gyermek atyja, 
gyermekei névszerint: Ernő ügyvédje
lölt, Géza bölcsészethallgató Budapes
ten, Sarolta tanító képezdei növendék 
Budapesten és Hedvig polg. a leányis
kola 4. osztályú növendéke; vala
mennyien még szülői ellátás alatt van
nak.
Szabadkán, 1908. évi május hó 9-n t. t. 
ülés

Dr Bolits 
főjegyző

(Levéltár, Városi tanács, IV. 555/1907; 10316. -  Géppel és kézzel írott.)
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1908. szeptember 15.
Lányi Ernő jelentése a zeneiskola új helyiségeiről, 

a hiányzó felszerelésekről, 
a tanulók számának növekedéséről

Tekintetes Tanács!

Tisztelettel jelentem, hogy a zeneiskola részére a Jókai-utcai Havas-féle 
házbanle ház ujonan kivett helyiségekben a tanítást megkezdtük. Az uj helyisé
gek a zeneiskola céljaira a körülményekhez képest megfelelők, azonban tan- és 
zeneszerekkel való felszerelésük még hiányos. Az illető lakás ugyanis két egy
másból nyiló szobából és egy konyhából áll. Hogy a zenetanítás zavartalanúl 
történhessék, csak az egyik (a szélső) szobát használjuk, a másik (a középső) 
szoba üres kell hogy maradjon, a konyha azonban, ha abba egy hangszert 
állítunk, szintén alkalmas lesz a tanítás céljaira. De minthogy ez a konyha 
meglehetős kicsiny, azért helykímélés szempontjából legmegfelelőbb lenne, ha 
abba nem zongorát, hanem csak egy pianínót állítanánk. Ez valamivel keveseb
be is kerül, és a célnak ép úgy megfelel.

Méltóztassék ennélfogva nekem megbízást adni, hogy egy használt de jókar
ban levő olcsó pianínó beszerzése iránt a Tekintetes Tanácsnak ajánlatot tehes
sek.

Szükségünk van továbbá 8-10 darab szemléltető falitáblára, hogy a zeneel
mélet és összhangzattan tanítását szemléltetés utján könnyebbé és eredménye
sebbé tehessük. E (Sztankó-féle) falitáblák az összes jobb zeneiskolában be 
vannak vezetve.



Mindezen beszerzendő felszerelések nem nagy anyagi megterheléssel jár
nak, annál is kevésbé, minthogy a növendékek váratlanul fölszaporodott szá
mánál fogva a tandíj-többletből is fedeződnek.

Szabadka, 1908. szept. 15. Tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(levéltár, Városi tanács, II. 48/1903; 20129. -  Kézzel írott.)
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1908. szeptember (26.)
A Szabadkai Filharmóniai Társaság 

zenekari próbáit a központi elemi iskolában 
óhajtja megtartani

Tekintetes Városi Tanács!

A „Szabadkai Philharmoniai Társaság” zenekari próbáinak megtartására 
alkalmas helyiséggel ez idő szerint nem rendelkezik. Mert a városi zenede 
helyiségei a nagy számú zenekar befogadására nem elegendők.

A zenekari próbák megtartására ez idő szerint legalkalmasabb helyiségnek 
mutatkozik a „Központi községi elemi népiskola” díszterme.

Tekintettel arra a körülményre, hogy a zenekari próbákat hetenként kétszer 
délután 5 és 6 óra közötti kezdő időponttal tartjuk meg, amidőn a terem 
tudomásunk szerint iskolai rendeltetésre felhasználva nincs, azon meggyőződés 
vezérel bennünket, hogy a tekintetes Városi Tanács figyelembe véve ezt a 
kulturális célt, amelynek szolgálatában állunk a fent megjelölt dísztermek a 
próbák megtartása céljából, világítással együtt díjtalanul rendelkezésünkre 
bocsájtja. Azon tiszteletteljes kérelmet terjesztjük a tekintetes Városi Ta
nács elé

miszerint a központi községi elemi népiskola dísztermét világítással együtt 
zenekari próbák megtartása czéljából díjtalanul rendelkezésünkre bocsájtani 
méltóztassék.

Teljes tisztelettel

A „Szabadkai Filharmóniai társaság” 
képviseletében

Dr. Békeffy Gyula



a
1908. október 7.

Meznerics Ferenc népiskolai felügyelő-igazgató jelentése 
a filharmonikus zenekar kérelmével kapcsolatban

871/908. felügy.

Tekintetes Tanács!

A 21058/1908 sz. alatt iglatott kérvény visszaszármaztatása mellett jelen
tem, hogy a filharmóniai társaság kérelme megfelelő korlátozással teljesíthető.

I. Szorosan meghatározandó, hogy próbáik a szóbanforgó helyiségben kizá
rólag csütörtökön és szombaton, s mindkét napon csakis délutáni 5 és 6 óra 
között tarthatók.

Más időben vagy a terem van elfoglalva, vagy az iskolaépület maga, s bár
mely esetben is zavaró volna a megjelenésük.

II. Csak kisegítésképen, s a lchetcő legrövidebb időre, legfeljebb ezen tanév
re terjedő hatállyal méltóztassék az engedélyt megadni, mert az ipari tanfolya
mok előrelátható szaporodása minden valószínűség szerint a most még üres 
fentebbi 2 órát is lefoglalja.

Szabadka, 1908. oki. 7.
Mély tisztelettel 

Meznerics Ferenc 
népisk. felügyelő-igazgató

b

1908. október 14.
A városi tanács átengedi a központi iskola dísztermét 

a zenekar részére

21796 sz./tan. 1908 
Tárgy:

A „Szabadkai Filharmóniai Társaság” 
kérvénye a zenekari próbák számára a 
központi iskola dísztermének átenge
dése tárgyába

Határozat:
A tanács a felügyelő igazgató meghall
gatásával a kért helyiséget további in
tézkedésig a kérelmező társaság részé
re minden csütörtökön és szombaton 
d. u. 5-6 óra közötti időben átengedi.



Miről a kérelmező társaság és a fel
ügyelő igazgató nyernek értesítést

Szabadkán 1908 X/14.
Olvashatatlan aláírás

(Levéltár, Városi tanács, II. 206/1908; 21058; 21796. -  Kézzel írott, pecsétekkel és 
bélyeggel.)
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1908. szeptember 30.

Lányi Ernő tudósítása a zongoratanári állás jelöltjeiről, 
esetleges budapesti utazásáról

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel jelentem, hogy a zongoratanárnői állásra -  melynek mielőbbi 

betöltése a tanmenetnek rendes mederben folytathatása végett fölöttébb kívá
natos -  eddig három jelentkező van, még kettő Budapestről, egy Székesfehér
várról. (Minthogy azonban ez utóbbi személyes tudomásom szerint nem meg
felelő, -  jelentkezése tárgytalan). Marad tehát a két budapesti. Azonkívül 
kérésemre Gobbi Alajos úr, a „Nemzeti Zenede” igazgatója is szíves volt az 
állás közvetítésébe belefolyni és egy tanárnőt ajánlani, szintén budapestit. En
nek biztos címét e hét végére ígérte.

Minthogy a mi speciális viszonyaink bizonyos speciális képzettséget kíván
nak a leendő tanárnőtől, akinek zongoratanítás mellett a templomban is kell 
majd működnie karvezetőnői minőségben, -  ezért szerződtetése pusztán bizo
nyítványok és ajánlatok alapján nem lehetséges. Nekem, mint áld ez ügyben a 
Tekintetes Tanácsnak felelősséggel tartozom, személyesen kell meggyőződnöm 
képzettsége fokáról, illetőleg a jelentkezők közül nekem személyesen kell ki
választanom a leginkább megfelelőt. -  Ezt pedig csak két módon lehet keresz
tülvinni. Vagy le kell hozatni a pályázókat ide Szabadkára, személyes próbára 
és bemutatkozásra, vagy pedig nekem kell egy napra Budapestre mennem és 
velük találkoznom. Tekintve, hogy ez az utóbbi mód sokkal jobban keresztül
vihető és sokkal olcsóbb:

Tisztelettel kérem, méltóztassék nekem utasítást adni oly irányban, hogy 
amint a bpesti Nemzeti Zenede jelöltjének pontos címét megtudom, a tanárnő 
megválasztására, illetőleg képzettségének és alkalmas voltának megvizsgálásá
ra Budapestre utazzam.

Szabadka, 1908. szept. 30
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató



Lányi Ernő jelentése a zeneiskola részére kijelölt 
Engler-féle lakásról

Tekintetes Tanács!
A 26517/1908 tan. sz. határozatra van szerencsém jelenteni, hogy a Battyán- 

utcai Engler-lakás rajzait átnéztem és ismerem magát a lakást is. Nézetem 
szerint ez a lakás -  némi lényegtelen átalakításokkal -  a városi zeneiskola 
céljaira addig, míg az építeni elhatározott uj zeneiskola föl nem épül, -  elég 
alkalmas. De mindenesetre sokkal alkalmasabb, mint a jelenlegi állapot -  két 
helyiségben mert így a rend és az egyöntetű tanmenet csak nagy nehézséggel 
tartható fenn.

Szabadka, 1909. január 4.

(Levéltár, Városi tanács, II. 48/1903; 26517
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1909. május 3.
Lányi Ernő jelentése a nagytemplomi énekkar énekesnőjéről 

Tekintetes Városi Tanács!
Szabadka

Alulírott jelentem, miszerint a nagytemplomi énekkarnak tervbe vett na- 
gyobbszabású szervezése a jelenben elnemérhető, úgy a zeneiskola növendékei 
közül a tehetségesebbeket használom fel az énekkarnak ideiglenes kibővítésé
re. De ezen karnak vezető énekesre van égető szüksége, kit -  úgy tehetségre 
mint hasznavehetőségre -  Özv. Farkasné Gábos Nelli személyében találtam 
legalkalmasabbnak.

Egyben bátorkodom megemlíteni, hogy a nevezett énekesnő hetenként 2 
óra magánének -  (hangvételi) oktatásban is részesítené a növendékeket, miért 
is évi 800 Korona tiszteletdíjat szíveskedjék néki megállapítani.

Jelzem, hogy a hangvételi oktatásra is nagy szükség van, de annak netaláni 
mellőzésével évi 600 Korona tisztelet díjat szíveskedjék utalványozni a fentne- 
vezettnek.

Szabadka, 1909. évi május 3-án
Mély tisztelettel:

Lányi Ernő

Tisztelettel 
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
. -  Kézzel írott.)



Lányi Ernő tudósítása a húsztagú városi templomi zenekar 
sanyarú anyagi helyzetéről, a zenészek fizetésemeléséről 

és újabb zenekari állás létesítéséről

Nagyságos Polgármester Úr!

A városi ül. templomi zenekar, mely 20 állásra van szervezve e szerény 
számban feladatának annál kevćsbbć felelhet meg, mert e zenekar egyszers
mind arra is volna hivatva, hogy a színházban is ćs egyéb zenészen ténykedések
ben is igényben vehető legyen. Szükség van még két állás szervezésére, egyen- 
kint évi 1000 korona javadalmazással. Ezek volnának a zenekarban a legjelen
tékenyebb állások. Továbbá bátor vagyok Nagyságodat és a tek. városi Tanácsot 
a jelenlegi húsz állást betöltő zenészek sanyarú helyzetére alázatosan figyel
meztetni és a mostani 750 korona évi fizetésüknek legalább 800 koronára való 
felemelését indítványozni. Ezzel a kis fizetéstöbblettel úgy mint a közel 
jövőben kilátásba helyezett lakpénzzel, mégis némileg segítve volna rajtuk. 
Enélkül nem vagyok képes a zenekar végleges szervezésére, és enélkül lehetet
len a zenészekben hivatásukhoz szükséges lelkesedést ébrentartani.

Alázatos kérésemet Nagyságodnak jóindulatú figyelmébe ajánlva, vagyunk

1909. május 15.
Lányi Ernő kér\>énye két rendes tanerő kinevezésével kapcsolatban

Városi zeneiskolánk fejlődése és a közönség iránta való nagy érdeklődése 
(a mit a növendékek folytonosan növekvő létszáma bizonyít) még kél rendes 
tanerőnek alkalmaztatását okvetlen igényli.

Kérem tehát mélyen tisztelt Polgármester Urat, szíveskedjék az 1909 évi 
szeptembertől kezdve, a fenni nevezett tanerők meghívásáról ill. kinevezteté- 
séről gondoskodni.

Szabadka Mély tisztelettel
1909 máj. 15 Lányi Ernő

Szabadka 
1909 május 10

mély tisztelettel 
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 238/1907; 9756. -  Kézzel írott.)
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Nagyságos Polgármester Ur!



A 10621/909. sz. határozatra tisztelettel bemutatom az NB alatt csatolt 
utiszámlát. Kiküldetésem eredményéről már a Polgármester Úrhoz 1081/Eln. 
909.sz. alatt beadott hivatalos jelentésemben volt szerencsém beszámolni.

Lányi Emő jelentése veszprémi kiküldetéséről 

Tekintetes Tanács!

Lányi Erenő 
zeneiskolai igazgató

a
1909. augusztus 14.

Lányi Ernő útiszámlája 

Útiszámla
azon napidíjak és készkiadásokról, melyek városi zenészek szerződtetése 

céljából Veszprémbe történt kiküldetésem alkalmával fölmerültek.
Indulás: 1909. május 25.-én d. e.; érkezés 27.-én d. u.

.................... K f
1. Bérkocsi az állomásra podgyásszal .................................................... 1 20
2. Hordárdíj Szabadkán ........................................................................... -  40
3. Vasúti jegy II. oszt. Szegeden át Kecskemétre...................................5 60
4. Hordárdíj Szegeden mindkét állomáson ........................................... -  80
5. Bérkocsi fagottistához a kaszárnyába és v issza ...................................3 20
6. Hordárdij Kecskeméten........................................................................ -  80
7. Bérkocsi ” a zeneiskolába és vissza.............................. 3 -
8. Vasúti jegy II. oszt. Kecskemétről Budapestre...................................4 50
9. Budapesten hordárdíj........................................................................... -  80

10. ” bérkocsi Sztojanovics Jenőhöz, az Orsz.
Zenészszövetség elnökéhez...................................................................3 -

11. Budapesten bérkocsi Papp fagottistához m. kir. Operába................. 3 -
12. Vasúti jegy Bpestről Székesfehérvárra................................................. 3 90
13. Hordárdíj Székesfehérváron................................................................-  40
14. Bérkocsi ” a kaszárnyába.......................................2 -
15. Vasúti jegy Székesfehérvárról Veszprémbe ......................................1 90
16. Veszprémben hordárdíj........................................................................ -  80
17. ” bérkocsi Divisek nagybőgőshöz és vissza.................... 3 -



18. Veszprémből Budapesten át Szabadkára u tazás................................ 18 20
19. Szálloda 3 napra á 4 K  .......................................................................... 12 -
20. Napidíj 2 napra á l 2 K  ..........................................................................24 -
21. ” 1 ” á 16 K (Budapesten).................................................. 16 -

Összesen .......................  108 50
Erre költség-előleg a 10621/909. tan. sz. határozat szer in t...........100 -

Túlkiadás.............................. 8 50
Kecskemétről Bpestre indulás 25-én d. u. érkezés este, Budapestről indulás 

Székesfehérvárra 26-án este

A kiküldetést igazolom Megvizsgálta és helyesbítette
Dr Bíró Károly 1909.VIII/21
kir. tanácsos polgármester Olvashatatlan aláírás
Szabadka, 1909. aug. 14. számtiszt
(Levéltár, Városi tanács, XII. 349/1909; 15343. -  Kézzel írott.)
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1909. július 27.
Lányi Ernő bemutatja a városi zenekar és templomi énekkar 

szervezeti szabályait

Tekintetes Tanács!
A 13854/909 sz. határozatra van szerencsém a városi zenekar és templomi 

énekkarra vonatkozó szervezeti szabályokat uj kidolgozásban elfogadás végett 
bemutatni NB alatt.

Szabadka, 1909. jul.27.

(Levéltár, Városi tanács, II. 95/1908; 15172
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1909. szeptember 14.
Lányi Ernő jelentése a zongoratanári állás betöltéséről

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel bemutatom a zeneiskolai tanári állásra beérkezett pályázati 

kérvényeket AJ és B/ alatt.
Kötelességem lévén a pályázókról véleményt mondani: a beérkezett két 

pályázó közül az A / alattit, Gróf Endrét tartom alkalmasabbnak és kérem: 
méltóztassék őt az üresedésben levő zongoratanári állásra sürgősen megválasz

Ttsztelettel 
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
. -  Kézzel írott.)



tani, hogy a nagyszámban beiratkozott növendékek oktatását akadálytalanul 
megkezdhessük.

Egyúttal méltóztassék Hubert Janka óraadó tanárt, aki a zongoratanítással 
ideiglenesen bízatott meg, -  ezen megbízatása alól fölmenteni.

Szabadka, 1909. szept. 14. Tisztelettel
Lányi Ernő 

zongoraiskolai igazgató

a
1909. szeptember 11.

Gróf Endre zongoraművész kérvénye

A szabadkai városi zeneiskolánál üresedésben levő zongoratanári tanszékre 
mély tisztelettel benyújtom alázatos kérvényemet. Nőtlen, 27 éves ág. hitv. ev. 
vallású vagyok. A győri m. kir. állami főrcáliskolában végeztem középiskolai 
tanulmányaimat, letettem az érettségi vizsgálatot. A budapesti Nemzeti Zene
dének voltam 1902 évi okt. hónaptól 1909 jún. havának növendéke. A harma
dik kiművelési osztályt önszorgalomból kétszer megismételtem. Tomka István 
igazgató volt mesterem. Atyám néptanító, szerény fizetéséből hét tagból álló 
családját nehéz fenntartania, ha módomban lesz, én leszek támaszuk. Külföldre 
ez ok miatt nem mehetek. Megszereztem a zongoraművészi oklevelet, elvégez
tem a liturgia, orgona zeneszerzés, zeneaestetika zenetörténet tanszakokat. Öt 
évig voltam az intézeti zenekar tymponistája. Magán szorgalomból elvégeztem 
a hegedű tanszak 3 a csellotanszak 4 évi stúdiumának megfelelő tananyagot. 
Félévig halgattam br. Eötvös hangtani, ponori Terevk magyar rytmusról tartott 
egyetemi előadásait.

Zongoraleckék adásából tartottam fenn magamat hét év óta. A múlt iskolai 
évben Zilati Ilona tanítványomat 5 évi tanításom után sikerült felvételi vizsgá
lat után az első kiművelési osztályba vette fel Tomka István igazgató úr.

Tiszteletteljes kérvényemet a tekintetes városi Tanács kegyes jóindulatába 
ajánlva, maradtam megkülönböztetett tisztelettel

Budapesten 1909. szept. 11 én
kész szolgája 
Gróf Endre 

zongoraművész
(Levéltár, Városi tanács, II. 229/1909; 18580. -  Kézzel írott.)



Lányi Ernő jelentése a városi zeneiskola újjászervezéséről

Tekintetes Tanács!
A városi zenekarnak a törvényhatósági bizottság által elfogadandó uj szer

vezete értelmében betöltésre kerülő zenészi állásokra vonatkozólag van sze
rencsém a következő javaslatot tenni.

Betöltendő huszonkét zenészi és két énekesi állás. Ezen állásokat részben a 
jelenlegi városi zenészek közül a megfelelő képességű tagok foglalnák el, akik 
ideiglenes minőségben több kevesebb idő óta már itt működnek, -  részben 
pedig az uj zenészek, akiket a különböző lapokban közzétett felhívások, az 
Orsz. Zenész -  Szövetséggel és a különböző polgári és katonai zenekarokkal 
folytatott előzetes tárgyalások folytán nyertem meg.

Minthogy az újjászervezendő zenekarnak a színházi előadások megkezdése
kor, tehát -  eddigi értesülésem szerint már 1909. október 2-án meg kell majd 
kezdenie működését, illetőleg ebben az időpontban már teljesen begyakorolt, 
kész együttest kell képeznie: ez okból a próbákat már előbb meg kell kezdeni.
-  Gondoskodtam ennélfogva arról, hogy az uj tagok, -  amennyiben a Tekinte
tes Tanács ideiglenes (egy évi próbaidővel járó) alkalmaztatásuk iránt intézke
dik, -  már október 1. előtt itt lehessenek. Ez esetben a begyakorlást már 
szeptember 20. után megkezdeném.

Uj tagok lennének a következők:
1. Hermann József Javadalma évi 1500 K

(Az Orsz. m. kir. Zeneakadémia volt növendé
ke; legutóbb a helybeli 86. gyalogezred zeneka
ránál működött, mint első hegedűs, ó  lenne a 
városi zenekar első hegedűse és zenekarve
zetője. A zeneiskolában óra adó. Életkora 28 és 
Lakik: Szabadka)

2. Tomasek Antal ” ” 1200 K
(Nagybőgős. Legutóbb a 86. gyalogezred zene
karában működött. Életkora 28 év. Lakik: Sza
badka)

3. Heid János ” ” 1200 K
(Vadászkürtös. Legutóbb a Weisz Manfréd-féle 
csepeli tölténygyár zenekaránál működött, ré
gebben katonazenész volt Székesfehérváron.
Életkora: 29 és Lakik: Csepel, Pestmegye)



4. Lovaghy Gyula Javadalma évi
(Klarinettos. Legutóbb a szegedi honvédzene
karnál. Életkora: 31 év. Lakása: Szeged, Petőfi
Sándor sugárút)

5. Vilheim Jaroszláv ” ”
(Fuvolista. Legutóbb a 86. gyalogezred zeneka
ránál. Életkora: 27 év. Lakik: Szabadka)

6. Wahl Alajos
(Mélyhegedűs. Ezideig a városi zeneiskolánál a 
hegedűt és a fuvóhangszereket tanította. Élet
kora:... és szabadkai lakos)

Régi tagok:
7. Plóner Félix

(Kisbőgős. A zeneiskolában egy év óta a 
kisbőgő-tanszakot tanítja. Életkora: 42 év. La
kik: Szabadka)

8. Füchtner Lajos ” ”
(Fagottista. Ez év júliusában jött ide a marosvá
sárhelyi katonazenekartól. Életekora: 26 év. La
kik: Szabadka)

9. Heinrich Richárd
(Hegedűs. Életkora: 38 év. Lakik: Szabadka)

10. Hniesz Mátyás
(Dobos. Mellékhangszere: kürt. 56 éves, Lakik:
Szabadka)

11. Kolár Ferenc
(Oboista. Ez év májusában jött ide a kolozsvári 
nemzeti színháztól. Életkora: 55 év. Lakik: Sza
badka)

12. Kolár Gusztáv
(Hegedűs. Fia az előbbinek, ugyancsak a kolozs
vári nemz. színháznál működött, mint I. hege
dűs. Életkora: 17 év. Szabadkai lakos).

13. Klupp József
(Klarinettes. Életkora: 44 év. Szabadkai lakos)

14. Pletanek Vencel ” ”
(Szárnykürtös. Életkora: 30 év; szabadkai lakos)

15. Demek Ferenc
(II. oboista. Életkora: 42 év. Szabadkai lakos)

1200 K

1200 K 

1200 K

1400 K

1200 K

1200 K 

1200 K

1200 K

1200 K

1200 K 

1200 K 

1000 K



16. Kubát Antal
(II. nagybőgős. 56 éves, szabadkai lakos)

Javadalma évi 1000 K

17. Pybál Szaniszló
(II. kisbőgős. 60 éves, szabadkai lakos)

1000 K

18. Reichl Ferenc
(II. hegedűs, 44 éves, szabadkai lakos)

1000 K

19. Roósz József
(II. hegedűs. 44 éves, szabadkai lakos)

1000 K

20. Szegedi Sándor
(II. vadászkürtös, 27 éves, szabadkai lakos)

1000 K

21. Vöglein Károly 1000 K
(Trombonista, 40 éves, szabadkai lakos)
A régi tagok közül továbbá ketten, akik eddig is 
mint énekesek működtek a Szent Teréz egyház
ban, két énekkari állásra lennének kineve- 
zendők.

22. Sédy József ” ” 1200 K
(Tenorista, a zenekarban mélyhegedűt játszik,
Életkora: 34 év, szabadkai lakos)

23. Fátyos Sándor ” ” 1000 K
(Basszista, a zenekarban II. szárnykürtös, 36
éves, szabadkai lakos)

Betöltetlenül maradna egy zenészi állás mind addig, míg Völgyi Lajos 
kisbőgős jelenlegi állásában és javadalmazásában megmarad. Az uj szervezet
ben rendszeresítendő három 1400 koronás állás közül ezidőszerint csak egyet 
kérek betölteni; ezért javaslatomban az 1200 koronás állások száma nem tíz, 
hanem tizenkettő. A zenekarnak körülbelül egy évi működése után leszek csak 
abban a helyzetben, hogy a Tekintetes Tanácsnak ez irányban is javaslatot 
tehessek.

A zenekar összeállítását így tervezem. Lenne 3 I. hegedűs, 3 II. hegedűs, 2 
mélyhegedűs, 2 kisbőgős, (Völgyivel együtt 3) 2 nagybőgős, 1 fuvolás, 2 oboista, 
2 klarinettes, 2 vadászkürtös, 2 szárnykürtös (trombitás), 1 trombónista és 1 
dobos. Tehát összesen 23, illetőleg a jelenlegi javadalmazásában megmaradó 
Völgyi Lajossal együtt 24 ember, (beleszámítva a két énekest is)

Szabadka, 1909. szeptember 17 Tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató



1909. szeptember 21.
Lányi Ernő jelenti a városi tanácsnak, hogy 

Gróf Endre zongoratanár állásba lépett

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel jelentem, hogy Gróf Endre, a városi zeneiskola újonnan megvá

lasztott zongoratanára 1909. szeptember 20-án állását elfoglalta. Méltóztassék 
tehát javadalmának kiutalása végett a fenti naptól kezdődőleg intézkedni.

Szabadka, 1909. szeptember 21. Lányi Ernő
zeneiskolai igazgató

(Levéltár, Városi tanács, II. 229/1909; 19122. -  Kézzel írott.)
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1909. szeptember 22.

Lányi Ernő a városi zeneiskola új helyiségének berendezése 
ügyében folyamodik a városi tanácshoz

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel jelentem, hogy a városi zeneiskola részére uj helyiség nyittatván, 

annak berendezésére a következő bútorok és taneszközök beszerzése szüksé
ges.

Az uj helyiség áll 1. lépcsőházból 2. előszobából 3. 2 tanteremből és egy 
elválasztó üres teremből, 4. igazgatói irodából.

A lépcsőházba szükséges:

1 db lábrács .................................................................................. 5 K

Az előszobába szükséges:

a növendékek részére fogas és esernyőtartó, továbbá
1 lábtörtlő ..................................................................................... 20 K

A  két tanterembe és a közbenső szobába:

6 db roletta ...................................................................................36 K
2 0 ” szék ..................................................................................  120 K

2 ” vastag pokróc a két ajtóra (hangfogónak)..........................40 K



Az igazgató irodába:
1 íróasztal (wertheim zárakkal).......................................................81 K
1 m o sd ó ............................................................................................ 18 K
1 zurosszék ...................................................................................... 15K
2 thonet-szék....................................................................................14K
1 kerevet ......................................................................................... 60 K
1 drapéria az ablakra ..................................................................... 20 K
1 fali-óra ......................................................................................... 20 K
1 kis fo g a s .........................................................................................  3 K
1 kis k á lyh a...................................................................................... 20 K
1 kis hangfogó pokróc az ajtóra ....................................................20 K
Szükséges továbbá 12 m szőnyeg....................................................36 K

1 db tükör az énektanításhoz....................................................10 K
2 ” kis fekete tábla (hirdetéseknek) ...................................... 5 K
1 ” nagy ” tábla kótavonalazással......................................15K
6 ” hygienikus köpőcsése ....................................................... 12K
1 ” tábla a kapu fölé (Városi zeneiskola felirattal) ...............20 K

Tisztelettel kérem, méltóztassék ezen szükséges berendezés mielőbbi be
szerzése iránt intézkedni.

Szabadka, 1909. szept. 22. Tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 238/1909; 19127. -  Kézzel írott.)
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1909. szeptember 28.
Lányi Ernő bemutatja a tandíjmentességi kérvényeket 

és a zeneiskolai növendékek számáról tudósit

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel bemutatom a hozzám beérkezett 19 darab tandíjmentességi 

kérvényt. Minthogy a beiratkozott növendékek 10 %-a tarthat igényt tandíj- 
mentességre, tisztelettel jelentem, hogy a zeneiskolába eddig beírt növendékek 
száma eddig 137. Ezek közül két tantárgyra iratkozott 8 növendék. Eszerint 15 
egész, illetőleg 30 féltandíjmentesség adható.

Szabadka, 1909. szept. 28. Mély tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató



1909. szeptember 29.
Lányi Emő két zenész kineveztetését kéri

Tekintetes Tanács
Tisztelettel bemutatom az A/ és B/ alatti két levelet melyek szerint a Tekin

tetes Tanácsnak 1909. évi 18748. sz. alatt kelt határozatával városi zenészekké 
kinevezett Tomašek Antal és Roósz József állásukról lemondanak. E levelek 
vétele után -  nehogy a zenekar működésében fennakadás történjék -  azonnal 
gondoskodtam e két zenész pótlásáról. Divisek Ferenc és ifj. Demek Ferenc 
színházi zenészek ajánlatát megfelelőnek találván, tisztelettel kérem, méltóz- 
tassék őket a távozó két zenész helyébe kinevezni, és pedig Divisek Ferenc I. 
nagybőgőst évi 1200 K, ifj. Demek Ferenc II. hegedűst pedig évi 1000 K java
dalmazással, mindkettőt ideiglenes minőségben. Nevezett zenészek a mai nap
pal lépnek szolgálatba.

Tisztelettel kérem továbbá, minthogy ezek a zenészek mindketten a késmár
ki színházi zenekartól jöttek ide, és a nagybőgősnek a hangszere ideszállításával 
tetemes költsége volt, részükre egyenkint 25 K, összesen 50 K útiköltséget 
utalványozni méltóztassék.

Szabadka, 1909. szept. 29. Mély tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 95/1908; 19690. -  Kézzel írott.)
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1909. október 6.
Lányi Emő igazgató Orth Bemát zenész 

kinevezését sürgeti

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel jelentem, hogy Lovaghy Gyula I. klarinettos, aki a 18748/909 

tan. sz. határozattal az újonnan szervezett városi zenekarba évi 1200 K javadal
mazással kineveztetett, -  állását a mai napig sem foglalta el és többszöri sürgető 
felszólításaimra már két hét óta nem ad magáról életjelt, -  amivel azt mutatja, 
hogy az állásra nem reflektál.

Minthogy a színházi előadások már megkezdődtek, sürgős szükség van az I. 
klarinettes fontos állásának betöltésére. Bátorkodtam tehát megfelelő ze
nészről gondoskodni: Orth Bemát színházi zenész már f. hó 3. óta itt van és a 
szolgálatot teljesíti.



Tisztelettel kérem tehát, méltóztassék nevezettet a fenti naptól kezdődőleg 
városi zenésszé ideiglenesen kinevezni, évi 1200 K. javadalmazással.

Szabadka, 1909. október 6. Tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 95/1908; 20141. -  Kézzel írott.)
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1909. október 13.
Lányi Ernő levele Burghardt Irén zongoratanárnőhöz

Igen Tisztelt Nagysád!
A zongoratanári állás még nincs betöltve és -  (mivel nők előnyben részesül

nek, lévén a növendékek legnagyobb része leány) -  ha Ön beválik, akkor 
biztosan meg is kaphatja az állást. Föltétlenül szükséges azonban, hogy előze
tesen eljöjjön ide bemutatkozni, hogy lássam, mit tud. Mert csak akkor ajánl
hatom a városi tanácsnak, ha előzőleg meggyőződtem róla, hogy meg fog felel
ni. Előre megnyugtathatom, én nem kívánok túlsókat. Az a főkérdés, elég jó 
muzsikus-e Ön, hogy a növendékeit kellőleg vezetni tudja.

Tehát, ha Ön azt hiszi, hogy érdemes eljönnie ide Szabadkára egy biztos, 
nyugdíjas, örökös állás elnyerésének reményében, akkor kérem jöjjön, és mu
tatkozzék be lehetőleg azonnal. Ha megfelel, azonnal ki lesz nevezve.

Kérem szíves válaszát postafordultával.
Tud-e valamit énekelni is? (Ez szükséges, de előnyös dolog lenne).
Kiváló tisztelettel
Szabadka Lányi Ernő
1909. okt. 13. zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 229/1909. -  Kézzel írott.)
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1909. október 30.
Lányi Ernő Burghardt Irén zongoratanárnő kinevezését 

indítványozza

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel jelentem, hogy Gróf Endre, a városi zeneiskolának 19122/909. 

tan. sz. határozattal kinevezett tanára, állását 1909. október hó 2.-án elhagyta 
és Szabadkáról azonnal el is utazott s azóta vissza nem tért. Hirtelen és váratlan 
távozásának oka magán értesülésem szerint az volt, hogy ő a budapesti nemzeti



zenekonzervatoriumban készül állást vállalni. Távozása után tanártársának Kol
ler Ferencnek kezéhez 100, (Egyszáz) koronát juttatott, mint a városi házipénztár
ból október hóra előzetesen fölvett tiszti fizetésének részbeni visszatérítését.

Amint ezekről tudomást nyertem, azonnal fölszólítottam Gróf Endrét, hogy 
tanári teendőit legalább még október hóban lássa el addig, amíg az intézet 
részére uj tanerőt lehet szerezni, -  vagy pedig -  amennyiben nem hajlandó 
tovább ellátni tanári teendőit, legalább az egész 200 koronát, amit októberre 
fölvett, térítse meg.

Gróf Endre e fölszólításomra nem reagált és lemondását sem jelentette be 
hivatalosan. Kötelességem tehát az esetről én magam jelentést tenni azzal, 
hogy Gróf Endrét (1. Budapest. IX. Üllői-út 21) itteni állásáról -  melyre ideig
lenesen neveztetett ki -  fölmenteni és őt az egész októberi fizetésének vissza
térítésére fölhívni méltóztassék.

Egyben tisztelettel jelentem, hogy Koller Ferenc a Gróftól átvett 100 K-t a 
Tekintetes Tanács utasítására azonnal befizeti a házipénztárba.

Gróf Endre állásának betöltésére hogy alkalmas egyént találjak, azonnal 
érintkezésbe léptem az illetékes zenei körökkel, azonban csak most vagyok 
abban a helyzetben hogy valakit kinevezésre ajánlhassak. Burghardt Irén jelen
leg győri zongoratanárnő személyesen lenn járt itt Szabadkán és a napokban 
bemutatkozott nálam. Meghallgattam, hogy mit tud és képességeit s kvalifiká
cióját megfelelőknek találtam arra, hogy zeneiskolánkban a zongoratanári ál
lást betölthesse. (Zongoratanári képesítését a budapesti nemzeti zenedén nyer
te el és eddig már több mint tíz évi gyakorlata van).

így tehát személyes tapasztalatom alapján ajánlhatom őt a Tekintetes Ta
nácsnak és kérem: méltóztassék őt a rendes tanári állásra ideiglenesen kinevez
ni, úgy hogy az állást mindjárt elfoglalhassa.

Tisztelettel jelentem továbbá, hogy október hóban a Gróf Endre növendé
keit Hubert Janka helyettes tanárnő oktatta, aki így az őt kötelező heti 14 óra 
helyett 24 órát adott hetenkint. Méltóztassék tehát részére a heti 10 óratöbblet 
egy havi díját kiutaltatni.

Szabadka, 1909. okt. 30. Tisztelettel
Lányi Ernő zeneiskolai igazgató

(Levéltár, Városi tanács, II. 229/1909; 22156. -  Kézzel írott.)
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1909. november 9.
Lányi Ernő jelenti, hogy Burghardt Irén tanárnő elfoglalta állását

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel jelentem, hogy Burghardt Irén, akit a 22156/909. végzéssel ide

iglenes minőségben zeneiskolai tanárnővé méltóztatott megválasztani, f. hó
8.-án állását elfoglalta és azóta működik.



Méltóztassék tehát a fenti időponttól kezdődőleg fizetésének előírása iránt 
intézkedést tenni.

Szabadka, 1909. nov. 9. Tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 229/1909; 22918. -  Kézzel írott.)
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1909. november 10.
Lányi Emő a magánének kérdésében fordul a városi tanácshoz

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel jelentem, hogy a zeneiskolába eddig beiratkozott százhatvankét 

növendék közül tizenegy tanul magánéneket. A zeneiskolai szabályzat értelmé
ben ezek oktatásához legalább négy heti óra szükséges; amennyiben pedig a 
magánéneket eddig csak heti két órán tanítottam, a növendékek felnövekedett 
létszáma folytán két uj óra bevezetése vált szükségessé.

Méltóztassék tehát nekem utasítást adni, hogy a magánéneket az eddigi két 
óra helyett heti négy órán tanítsam és egyúttal aziránt intézkedést tenni, hogy 
a megfelelő óradíj javamra előírassék.

Szabadka, 1909. november 10. Teljes tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 301/1909; 23035. -  Kézzel írott.)
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1909. december 15.
Lányi Emő jelentése a zeneiskola 

házi hangversenyeiről

Tekintetes Tanács!
Tisztelettel jelentem, hogy a városi zeneiskolának az uj alapszabályok sze

rint karácsony táján tartandó ezen évi első házihangversenyének időpontjául
1910. január 8. napját tűztem ki. A hangversenyt 60 filléres belépő díjjal kíván
nám rendezni és indítványozom hogy a befolyó tiszta jövedelem a zeneiskolai 
hangjegytár-alap javára fordíttassék. Kérem, méltóztassék ehhez hozzájárulni 
és a hangversenyt b. látogatásával megtisztelni.



Egyszersmind már most jelzem, hogy husvét táján tartandó következő házi
hangversenyünket 1 koronás belépődíjakkal a zeneiskola elhunyt érdemdús 
igazgatójának, néhai Gaál Ferencnek síremlék-alapja javára kívánjuk rendezni.

Szabadka, 1909. december 15. Tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 95/1909; 25465. -  Kézzel írott.)
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1910. január 25.
Lányi Ernő tudósítása a zeneiskola házi hangversenyének 

jövedelméről

Tekintetes Tanács!
Az 1910. január 8-án a főgimnázium tornatermében 60 fillér belépődíjjal 

rendezett zeneiskolai növendék-hangverseny tiszta jövedelmét, 101 K 80 fillért 
van szerencsém e jelentés kapcsán a zeneiskolai hangjegytár alap javára a 
házipénztárba beszolgáltatni.

A hangverseny bevétele és kiadásai a következők voltak.
Bevétel

Belépődíjakból befolyt.................................................................. 133 K 80 f.
Felülfizetésekből befolyt............................................................... 16 ”

Összesen: 149 K 80 f.

Kiadás
Nyomtatványokért a Hungaria nyomdának.......................................8 K
Két zongora szállítása oda-vissza...................................................... 20 ”
Két zongora föl- és összehangolása (Csernák).................................8 ”
Terem rendezése, pódium fölállítása........................................... 10 ”
A városi zenekar állványainak és hangszereinek szállítása . . . .  2 ”

Összesen: 48 K
Maradvány, azaz tiszta jövedelem a 25465/909. tan. sz. végzés szerint a 

zeneiskolai hangjegytár-alap javára 101 k 80 f., szóval Százaegy korona 80 f.
A felülfizetéseket a Bácskai Hírlapban nyugtáztam, a vonatkozó lappél

dányt NB alatt mellékelem.
Szabadka, 1910. január 25. Tisztelettel

Lányi Ernő 
zeneiskolai igazgató



1910. február 10.
Lányi Ernő jelentése az újjászervezett városi zenekar ügyében

Nagyságos Polgármester Úr!
Az 1909. évi 250.kgy/19146. tan. sz. határozattal újjászervezett városi zene

kar ügyében, mint annak az 5. § szerinti vezetője, a következő jelentést kell 
tennem:

1. Az NB alatt csatolt levél szerint Kollár Gusztáv zenész, primhegedűs, a 
zenekartól megválik, és már tegnap óta nincs is a városban. Atyja pedig, Kollár 
Ferenc oboista, szintén csak május elsejéig készül itt maradni.

2. Divisek Ferenc nagybőgős ugyancsak elhagyta állását és más zenekarhoz 
szerződött, anélkül, hogy távozási szándékát előre bejelentette volna.

3. Reichl Ferenc, másodhegedűs, aki megrögzött iszákossága miatt már 
Nagyságod által büntetve volt, többszöri figyelmeztetésem és megrovásom da
cára oly részegen jelenik meg a színházi próbákon és előadásokon, hogy ott a 
teendőjét rendesen ellátni nem képes.

Hogy tehát a zenekar működése fönnakadást ne szenvedjen, a két eltávozott 
tag azonnali pótlásáról gondoskodni kell, és a másik két állásra is alkalmas 
embert kell keresni. Nekem tehát az a tiszteletteljes kérelmem:

méltóztassék Kollár Gusztáv és Divisek Ferenc járandóságának beszünteté
sét elrendelni, -  továbbá méltóztassék nekem megbízást adni, hogy megürese
dett állásaikra alkalmas zenészeket keressek -  hirdetés közzététele utján, Kol
lár Ferenc és Reichl Ferenc elbocsátása iránt majd akkor teszek jelentést, 
amikor az állásaikra alkalmas zenész jelentkezik.

Szabadka, 1910. február 10. Teljes tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Polgármesteri hivatal, 497/eln. 1910. -  Kézzel írott.)

39

1910. február 11.
Lányi Emő panasza a városi zenekar tagjainak felelőtlen 

viselkedése miatt

Nagyságos Polgármester Úr!
Hivatalos tisztelettel jelentem, hogy Füchtner Lajos, Plóner Félix, Schedie 

József és Wahl Alajos, a városi zenekar tagjai többszöri figyelmeztetésem elle
nére kötelességüket nem teljesítik, amennyiben a zenekari próbáról elmarad
nak.



Minthogy a zenekar eredményes és kifogástalan működése csak úgy lehet
séges, ha a tagok a próbákat rendesen látogatják és azokról kellő igazolás 
nélkül soha el nem maradnak: kérnem kell a nevezettek mulasztásának meg
torlását, oly értelemben, hogy őket rendbírsággal sújtani méltóztassék.

Szabadka, 1910. febr. 11. Tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató

a
1910. február 14.

A polgármesteri hivatal döntése

228/1910 eln. szám.

Lányi Ernő városi zeneiskolai igazgató hivatalos jelentése a városi zenekar 
tagjainak hivatali mulasztásai tárgyában.

Határozat:

Ezen jelentés alapján Füchtner Lajos, Plóner Félix, Schedie József és Wahl 
Alajos városi zenészeket az 1886 évi XXI. te. 73 §-ának 1. pontja értelmében a 
legközelebbi havi fizetésükből levonandó és a törvényhatósági alkalmazottak 
nyugdíjalapjára fordítandó 5-5 (öt-öt) korona rendbírsággal büntetem.

Indoklás:

A jelentésből megállapítottam, hogy a nevezett városi zenészek ismételt 
figyelmeztetés ellenére a próbákon nem jelentek meg rendesen.

Minthogy ezen mulasztásukkal hivatali kötelességüket megsértették -  őket 
a rendelkező részben meghatározott büntetésben kellett marasztalnom, azon 
figyelmeztetéssel, hogy ujabbi hasonló panasz felmerülte esetén ellenük a leg
szigorúbb megtorló intézkedéseket teszem folyamatba.

Miről a városi tanács a hozott pénzbírságok behajtása végett, Lányi Ernő 
zeneiskolai igazgató, Füchtner Lajos, Schedie József, Plóner Félix és Wahl 
Alajos zenekari tagok a jelen határozatom útján nyerik értesítésüket.

Szabadkán 1910 február 14 Bíró Károly
polgármester



Wahl Alajos zenetanár beadványa a polgármesteri hivatal 
határozatára

Nagyságos Polgármester Úr!
Tisztelettel alulírott a 228/910 sz. eln. határozat szerint 5 kor. rendbírsággal 

lettem megbüntetve.
Bár tudom, hogy a rendbírság ellen fellebbezésnek helye nincs, mégis kény

telen vagyok ezen jelentésemet megtenni, miután meg vagyok győződve arról, 
hogy ha Nagyságod igazságosan lett volna informálva, úgy az említett rendbír
ságot reám nem rótta volna ki.

Én ugyanis -  miként az a /. alatt mellékelt 18235/909. tan. V. mutatja, azon 
az alapon utasíttattam el még múlt év szept. havában azon kérelemmel, hogy 
törzsfizetésem 400 K-val emeltették, mert színházi zenekari szolgálatot teljesí
teni nem vagyok köteles.

Ennek dacára, az ügy iránti szeretet által indíttatva, hogy a színházi zenekar 
összjátékának nívóját emeljem, hangsúlyozom, hogy tisztán szívességből, ren
desen részt vettem a próbákon és az előadásokon, amit a színházi karmester '//. 
alatt becsatolt nyilatkozata is elismer.

Ez a bizonyítvány -  a hosszú szezonban teljesített működésem egyedüli 
honoráriuma -  mutatja, hogy a szívességből vállalt kötelezettségemet mennyire 
lelkiismeretesen teljesítettem.

Tisztelettel kérem tehát nagyságos Polgármester urat, méltóztassék ezen 
kétségtelenül helyes informatiót elfogadni és a 228/910 eln. sz. határozat reám 
vonatkozó részét hatályon kívül helyezni.

Szabadkán 1910. febr. 21-én
Alázatos szolgája 

Wahl Alajos 
zenedei tanár

c
1910. április 2.

Lányi Ernő folyamodványa a polgármesterhez Wahl Alajos 
kérelme kapcsán

Nagyságos Polgármester Úr!
Wahl Alajosnak a 300/1910 eln. sz. rendbírságolási ügyében van szerencsém 

előadni a következőket.
Wahl Alajos az eddigi években a városi zeneiskolában tanított hegedűt és 

fuvóhangszereket. Az idei, 1909-910 tanévben az uj zenedei szabályzat szerint



a hegedűtanszakon, mint rendes tanár -  heti 24 óra kötelezettséggel -  Koller 
Ferenc alkalmaztatott, aki a beiratkozott hegedű tanítványok oktatását ellátja, 
az uj zeneiskolai Szabályzatban megállapított módon és mértékben. Fuvóhang- 
szerekre az idén nem iratkozott be senki, mert -  a tandíj megháromszorozód
ván -  az előző évekbeli növendékek, -  nagyobbára egészen szegény cigány -  és 
tamburazenészek gyermekei, -  elmaradtak. így tehát Wahl Alajosnak a zene
iskolában munkakört adni nem lehetett, ott ő az idén egyetlen egy tanórát nem 
tartott és nem tarthatott.

Ez az állapot mindjárt a tanév elején, szeptemberben előrelátható lévén, -  
a városi zenekarnak ugyanakkor történi szervezésekor. Wahl Alajosnak, mint 
képzett brácsásnak, a zenekarban kellett munkakört adni. Ebből a célból a 
zenekarban egy zenészi állás betöltetlenül hagyatott, és Wahl a zenészi te
endőket ideiglenesen elvállalta, mert maga is érezte, hogy a zeneiskolától hú
zott tanári fizetése és lakbére fejében valamelyes munkakört mégis csak el kell 
látnia. így kezdődött el a színházi szezón, és Wahl a zenekarban rendesen műkö
dött, különösen eleinte. Később azonban többször elmaradozott a próbákról és 
előadásokról, úgy hogy végre is rendbírságolást kellett kérnem, mert ha az ő 
elmaradásait elnézem, a többi zenészektől sem lehetett volna a pontos megje
lenést követelnem. Enélkül pedig a zenekar megfelelő működése lehetetlen. 
Megjegyzem, hogy a zenekar színházi szolgálata két részből áll: az operett 
előadásokat a színházi karnagy vezényli, de a drámai előadások közzenéi az én 
illetőleg helyettesem, (a zenekar vezető: Hermann) direkciója alatt mennek. 
Ezek a közzenék ép oly fontosak, mint az operettek és ugyancsak a teljes 
zenekar közreműködését igénylik. Wahl Alajos pedig a közzenékről maradt el 
több ízben. Ezen mulasztásait tehát a színházi karmestertől nyert bizonyít
vánnyal nem igazolhatja.

Ezen alkalommal hangsúlyoznom kell, hogy Wahl Alajost, aki mint képzett 
színházi zenész, a zenekarnak hasznavehető tagja, -  mint zeneiskolai tanárt a 
zeneiskola uj szervezetében nem tudom megfelelő munkakörrel ellátni. A he
gedűoktatást a rendes, okleveles hegedűtanár ellátja. Ha a tanítványok száma 
növekszik, ott a zenekarvezető, aki szintén köteles heti 4 és fél órát adni a 
zenedében, amennyiben szükséges. A fúvóhanszerekre, ha esetleg valaki jelent
kezik, ezek oktatására fölhasználhatók az I. osztályú zenészek, akik közül az 
egyik, Plóner Félix már tanít is a zenedében csellót; a most alkalmazott uj 
oboista pedig majd esetleg oboát taníthat. Wahl Alajos, -  ha a zenekarban 
alkalmaztatnék, a rézfúvók oktatását látná el.

Szabadka Teljes tisztelettel
1910. április 2. Lányi Ernő

zeneiskolai igazgató



1910. április 5.
A polgármesteri hivatal döntése Wahl Alajos kérelme ügyében

300. szám/eln. 1910

Wahl Alajos zenedei tanár előterjesztése a 228/910 eln. számú határozattal 
kirótt rendbüntetés vissza vonása iránt.

Határozat:
A kérvényezőt a 228/1910. eln. határozat megváltoztatása iránt előterjesz

tett kérelmével elutasítom,

mert
az ügyben meghallgatott Lányi Ernő zeneiskolai igazgató nyilatkozatából 

megállapítottam, hogy Wahl Alajos zenedei tanár ez intézetben nem nyert 
megfelelő munkakör hiányában saját beleegyezésével szolgálat tételre a városi 
zenekarba osztatott be -  s így reá vonatkozólag a további intézkedésig az ezen 
testület tagjaira rótt kötelmek az irányadók.

Minthogy az ujabbi jelentés csak megerősíti a zene iskolai igazgatónak 
előbb megtett azon jelentését, hogy a panaszlott a színházi drámai előadások
u.n. közzenéiben több esetben kellő igazolás nélkül nem vett részt, a mely 
körülményt a panaszlott által becsatolt és a színházi operett-karmester által 
kiállított bizonyítvánnyal sem sikerült megcáfolni, a panaszolt határozatban 
foglalt rendelkezésem megváltoztatását kellőleg indokolva nem láttam.

Miről Lányi Ernő zene iskolai igazgató és Wahl Alajos zene iskolai tanár a 
jelen határozatom utján nyerik értesítésüket.

Szabadkán 1910 évi április hó 5-én
Dr Biró Károly 
polgármester

(Levéltár, Polgármesteri hivatal, 300/eln. 1910. -  Kézzel írott.)
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1910. március 24.
Lányi Ernő a zenészek kinevezését és elbocsátását indítványozza

Nagyságos Polgármester Úr!
Tisztelettel jelentem, hogy a városi zenekarnál megüresedett illetőleg meg

üresedő zenészi állásokra nagybecsű megbízása folytán hirdetményileg pályáza-



tót írván ki, a jelentkezők közül az eddig legmegfelelőbb két egyént kiválasz
tottam és őket Nagyságodnak ideiglenes kinevezésre ajánlani bátorkodom.

Az egyik zenészt Kvicsala Károlyt, a debreceni színház zenekarának volt 
tagját, képesítésénél és általam már megvizsgált képességeinél fogva I. osztályú 
zenésznek ajánlom, évi 1400 K fizetéssel, -  mint első oboistát

a másikat Felber Frigyest, a kremsi (Ausztria) színház volt tagját pedig, II. 
osztályú zenésznek, évi 1200 K. fizetéssel, -  mint első nagybőgőst. Tisztelettel 
kérem továbbá, hogy Hniesz Rudolfot, a debreceni színházi zenekar volt tagját 
mint I. hegedűst évi 1200 K fizetéssel kinevezni méltóztassék. A szolgálati idő 
kezdete 1910 március 27.

Mind a ketten a működésüket már megkezdették, és úgy a templomi, mint 
a színházi, valamint a filharmóniai próbákon már részt vesznek, úgy szintén az 
előadásokon is, -  és pedig Kvicsala Károly f. hó 23-tól, Felber Frigyes f. hó 
24-től kezdődőleg. Tehát javadalmazásuk ezen napoktól kezdődőleg lenne 
utalványozandó.

Egyszersmind tisztelettel kérem, hogy az eddigi oboistának, Kolár Ferenc
nek fizetését 1909. április 1.-től kezdődőleg beszüntetni méltóztassék, őt ideig
lenesen elfoglalt állásától fölmentvén.

Kvicsala Károlynak hozzám beszolgáltatott okmányait (6 db) betekintés 
végett van szerencsém beszolgáltatni.

Szabadka, Tisztelettel
1910. márc. 24 Lányi Ernő

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 95/1905; 497/eln. 1910. -  Kézzel írott.)
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1910. május 10.
Lányi Ernő bemutatja a városi zeneiskola leltárát

Tekintetes Tanács!
A 7518/910. taa sz. határozatra tisztelettel bemutatom a városi zeneiskola leltárát.
A leltár kiegészítésére vonatkozó javaslataimat a következőkben van sze

rencsém előterjeszteni.
1. A leltár 43. tétele alatt 300 K becsértékben felvett zongora a tanítás 

céljaira már nem megfelelő. Ennek a helyébe egy uj zongora lenne beszer
zendő. Ez a régi zongora pedig esetleg a palicsi gyógyteremben nyerne elhelye
zést, az ott levő rossz hangszer helyén.

2. A leltár 4. és 29. tételei alatt fölvett, törött hangjegy-írótáblák helyébe 
megfelelő nagyságú uj táblák lennének beszerzendők.

Teljes tisztelettel 
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató



A szabadkai városi zeneiskola ingóságairól készített leltár 
(bútorok, berendezési tárgyak, zongorák)

Sor Da
rab Szöveg

Becs. v. vételár

Szám Összesen
Korona flll.

A. terem
1 1 mahagóni zongora (Pallik és Stiasny gyártmány) 700 -
2 1 festett álló iratszekrény 80 -
3 1 fekete bőrdivány 30 -
4 1 írótábla álvánnyal (törött) 2 -
5 1 zongoraszék (srófos) 10 -
6 1 fali tükör 10 -
7 1 villanylámpa (zsinoros) 6 -
8 9 barna támlás szék (á 6 K) 54 -
9 2 ablakredőny (á 7 K)

B. terem
14 —

10 1 világosbarna álló ruhafogas 20 -
11 1 villany csillár (két karú) 50 -
12 1 köpőcsésze 1 30
13 1 széntartó kanna és kanál 3 -
14 2 duplán bélelt hangfogó ajtószőnyeg (á 68 K) 136 -
15 11 barna támlás szék (á 6 K) 66 -
16 3 ablak redőny (á 7 K)

C. terem
21

17 1 fekete zongora (Pallik és Striasny gyártmány) 700 -
18 1 íróasztal 40 -
19 1 közönséges faszék 4 -
20 11 barna támlás szék (á 6 K) 66 -
21 1 vászon zongora takaró 20 -
22 1 villanylámpa (zsinoros) 6 -
23 2 ablakredőny (á 7 K) 

Lépcsőház
14

*

24 1 villanylámpa 6 -



Sor Darab Becs. vagy vételár
Szám Szöveg Összesen

Korona fill.
25 1 villanylámpa a mellékhelyiségben 

D. terem
6 -

26 1 barna zongora (Franz Wolek -  gyártmány) 400 -
27 1 barna harmónium 200 -
28 1 barna festett 2 ajtós szekrény 30 -
29 1 frótábla álvánnyal (törött) 2 -
30 4 dobogó (á 6 K) 24 -
31 19 barna fa támlás szék (á 6 K) 114 -
32 10 faszék (á 4 K) 40 -
33 4 zongora-szék (srófos) (á 8 K) 32 -
34 1 hordozható kézi villanylámpa 20 -
35 3 menyezetlámpa (köztü egy db zsinóros) 36+36+6 78 -
36 1 2 karú villany 2 körtével 25 -
37 5 hangjegy-állvány (á 2 K) 10 -
38 2 köpőcsésze (á 1.60 K) 3 20
39 1 fali óra 8 20
40 1 fali ruhafogas 3 20
41 1 széntartó-kanna és kanál 3 -
42 1 zongorátok

E. terem
20 —

43 1 barna zongora 300 -
44 1 festett íróasztal 40 -
45 1 frótábla álvánnyal (törött) 2 -
46 1 barna festett kétajtós szekrény 30 -
47 1 kézi vasmosdó felszerelve 18 -
48 2 hangjegyálvány (á 2 K) 4 -
49 3 arna fatámlás szék (á 6 K) 18 -
50 6 aszék (á 4 K) 24 -
51 1 köpőcsésze 1 60
52 1 lanylámpa (zsinóros) 

Igazgatói iroda
6

53 1 sárga, festett íróasztal 70 -
54 1 szövet-díván 65 -
55 1 fekete bőr-karosszék 20 -



Sor Darab
}

Becs. vagy vételár
szám Szöveg Összesen

Korona fill.
56 2 nádszók (á 5 K) 10 -

57 1 barna fatámlás szék 6 -
58 2 kézi vasmosdó (fölszerelve) 18 -
59 1 köpőcsésze 1 60
60 1 falióra 8 -
61 1 papírkosár 2 -
62 1 villanylámpa (zsinóros) 

Előszoba
6 —

63 1 íróasztal 30 -
64 1 festett hosszú asztal 10 -

65 1 festett 1 ajtós szekrény 20 -
66 1 fa-szék 2 -
67 1 fali ruha-fogas 38 -
68 1 villanylámpa (zsinóros) 6 -
69 1 köpőcsésze 1 60
70 1 vas-lábtörlő 3 50
71 1 szalma-lábtörlő 3 50

Összesen: 3842 70
Szóval: háromezernyolcszáznegyvenkettő korona 70 fillér értékben 122 

(százhuszonkettő darab)

Szabadka, 1910. május 10. Lányi Ernő
zeneiskolai igazgató

Megvizsgálta és rendbe 
találta 1910 IX/17.
Olvashatatlan aláírás
(Levéltár, Városi tanács, II. 95/1908; 9050 -  Kézzel írott.)
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1910. augusztus 9.
Lányi Ernő válasza Föglein Károly városi zenész kérelmére

Tekintetei Tanács!
Föglein Károly városi zenész kérelmére vonatkozólag a 14274/tan. 910. sz. 

határozatra véleményes jelentésein a következő:



A kérvényben foglaltak annyiban felelnek meg a valóságnak, hogy a kérvé
nyező, aki a városi zenekar puzónistája (harsonása), azelőtt egy u.n. „F-puzón” 
birtokában volt, amely a hangolásánál fogva fuvózenekari összeállításban hasz
nálható s mint ilyen a templomi szolgálatban és a precesszióknál megtette a 
szolgálatot, azonban a színházi zenénél és most a palicsi zenénél hamisan és 
recsegőn hangzik. Ezért utasítottam én a kérvényezőt, hogy egy „C-puzónt” 
szerezzen be, mely meghagyásomnak ő eleget is tett; most tehát a templomban 
és a precesszióknál az ő régi F-puzónját fújja, egyéb szolgálat alkalmával pedig 
az uj hangszert. Minthogy pedig a folyamodó a városi szabályrendeletben előírt 
egy hangszerrel tényleg rendelkezik, viszont pedig az uj C-puzónra a színházi 
és palicsi szolgálatnál szükség van: ennél fogva a folyamodó kérelmének hely 
adható.

Szabadka, 1910. aug. 9. Tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 187/1910. -  Kézzel írott.)
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1910. szeptember 16.
Lányi Ernő elkészíti a zeneiskola órabeosztását és jelentést ad 

a növendékek számáról

Tekintetes Tanács!
A városi zeneiskolában a rendes beíratások befejeződvén, hivatkozással a 

zeneiskola részére a 171 kgy/12640 tan/1909. számú határozattal megállapított 
szervezési szabályzat 4. és 21. §§-aira az intézet órabeosztását elkészítettem és 
azt a következőkben van szerencsém a Tek. Tanács elé terjeszteni jóváhagyás 
végett.

F. hó 15-ig a zeneiskolába összesen százharmincnyolc növendék iratkozott 
be, ezek közül öt növendék két tanszakra, ami összesen száznegyvenhárom 
növendéknek felel meg. Tanszakok szerint a megoszlás a következő:

zongora 109
hegedű 29

magán ének 4
gordonka 1

Összesen 143
A hegedűtanszak 29 növendéke részére rendelkezésre áll Koller Ferenc 

rendes tanár 24 kötelező heti órája. Minthogy a tanítás ötös csoportokban 
történik, eszerint heti 24 órában 40 növendék lenne ellátható. E tanszakon 
tehát még 11 növendék fölvehető a szervezési szabályok 22 §-ának 5. bekezdése 
szerint rendelkezésre álló tanórákra.



A gordonka tanszakra eddig még csak 1 növendék vétetett föl. E tanszak 
tanára Plóner Félix, a városi zenekar 1. oszt. tagja, aki a zeneiskolában heti 4 
1/2 óra adására kötelezhető. Itt is van tehát még fölös hely, 7 növendék számára 

A magánénekre eddig beiratkozott 4 növendéket alulírt igazgató tanítja heti
2 órában.

A zongoratanszakra eddig beiratkozott 109 növendék az egyes tanároknál 
így oszlik meg:

Igazgatónak van 21 növendéke, 4 csoport, heti 12 óra, Fábry Irma ta
nárnőnek van 37 növendéke, 8 csoport, heti 24 óra, Maczák Manó tanárnak van 
28 növendéke, 6 csoport, heti 18 óra. Az alkalmazandó óraadónak van 23 
növendéke, 5 csoport, heti 15 óra.

Ezek szerint tehát a zongoratanszak növendékei 23 ötös csoportra oszlanak, 
heti 69 órával. (Fábryhoz még 3, az óraadóhoz még 2 növendék lenne fölve
hető.)

Az elmélet (összhangzattan) és karének órákat az igazgató látja el, és pedig: 
az összes növendékekre kötelező karének oktatása 2 csoportban történik 

(kezdők és haladók) heti egy-egy órával. Ez összesen heti 2 óra;
az elmélet (összhangzattan) szintén két csoportban (kezdők, haladók) heti 

2-2 órával, összesen heti 4 óra.
Az igazgató ad tehát 12 zongora-, 2 magánének, 4 elmélet (összhangzattan) 

és 2 karének órát. Heti 20 óra. -  Kötelező heti 16 óra.
Fábry tanárnő ad heti 24 órát, kötelező heti 24 óra 
Maczák tanár ad heti 18 órát, kötelező heti 14 óra 
az óraadó ad heti 15 órát.
A fentiek szerint kérem:
méltóztassék Maczák Manó tanárt a kötelező 14 heti órán felül eső négy 

órának, mint óratöbbletnek adásával megbízni, heti óránkint évi 100 k. díjazás
sal, az 1910-11. iskolai évre;

méltóztassék Hubert Janka helybeli lakos zongoratanítónőt heti 15 óra 
kötelezettséggel és évi 1500 k. díjazással az 1910-11. iskolai évre óraadóul 
alkalmazni. (A nevezett intézetünknél az előző tanévekben is alkalmazva volt 
hasonló minőségben; különösen kezdők részére igen megfelelő erő.)

Én magam nem kérek óratöbbletet, a következő okból: a rendelkezésemre 
álló 8 zongoraórán én legfeljebb 2 esetleg három ötös csoport növendéket 
tudnék ellátni, heti 3 órát számítva. Minthogy azonban intézetünknél, (amely -  
hangsúlyozom -  „luxusintézet”), a szülőknek arra vonatkozó kívánságát, hogy 
gyermekeik kinél, mely tanárnál tanuljanak, lehetőleg respektálni kell, mert 
ellenkező esetben a növendékek létszáma, tehát az intézet exisztenciaját rész
ben biztosító tandíj-bevétel is nagyon megcsappanna: ez okból azon szülőknek, 
akik gyermekeiket mindenáron nálam akarták taníttatni, én tudtukra adtam, 
hogy az én rendelkezésre álló heti óráim már be vannak töltve és hogy gyerme
keiknek hozzám leendő fölvételét csak akkor helyezhetem kilátásba, ha bele
egyeznek abba, hogy a hozzám fölvett növendékek heti három óra helyett csak 
kettőt kapjanak. A szülők ebbe készséggel belementek; így tehát én abban a 
helyzetben vagyok, hogy 21 növendékemet 4 csoportban heti 8 órával ellátha
tom, heti 12 óra helyett. Ez tehát 4 óra megtakarítás. -  Ha azonban a Tek.



Tanács azt az álláspontot foglalná cl, hogy a szabályzatban előírt heti 3 órát az 
összes növendékeknek meg kell kapniok, akkor én a magam részére is kérek 
megbízást, heti 4 óratöbbletre, 400 k. díjazással.

Ezekben kívántam az órabeosztásra vonatkozó előterjesztésemet megtenni. 
Az órarend beterjesztése még ezúttal nem áll módomban, mert a tanítás még 
csak a tegnapi nappal kezdődött meg, tehát az egyes tanárok a növendékekkel 
az órák idejére nézve még meg nem állapodhattak. Azonban ez is megtörténik 
még e hóban.

A zongora, magán- és karének, továbbá az elmélet (összhangzattan) tansza
koknak a tantestület által megvitatott és elfogadott tantervét e jelentés kapcsán 
szintén bemutatom.

Szabadka Teljes tisztelettel
1910. szept. 16. Lányi Ernő

zeneiskolai igazgató

a
1910. szeptember 21.

A városi tanács döntése

17915/1910. tan. szám.

Lányi Erenő zeneiskolai igazgató bemutatja a zongora, magán és karének, 
valamint az összhangzattan tananyagát és jelentést tesz az órabeosztásról.

Határozat:
A városi tanács azzal a megjegyzéssel, hogy a vonós és fúvó hangszerek 

tananyaga pótlólag és legkésőbb 3 nap alatt beterjesztendő, a beterjesztett 
tananyagot egyenlőre tudomásul veszi. -

Az órabeosztásra vonatkozólag pedig a javaslattól eltérőleg a következő 
rendelkezéseket teszi:

a. A zenedei igazgató tanítja az összhangzattant két csoportban heti kétszer 
két órában; a karéneket két csoportban heti egy-egy órában; s a magánéneket 
egy csoportban heti 2, összesen a kötelező heti 8 órában.

b. a jelentkezett zongora növendékek közül Fábry Irma h. zongora tanárnő 
tanít 8 csoportban heti 24 órában 40 növendéket; Maczák Manó zongora tanár 
(egy óradíjnak számításával) 5 csoportban heti 15 órában 25 növendéket. -

A még jelentkezett 44 zongora növendék zongora óráinak ellátására vonat
kozólag, addig is amíg egy újabb h. tanerő alkalmazása nem lehetséges, a városi 
tanács további intézkedésig a következő rendelkezést teszi:

A zeneiskolai igazgatónál két csoportban 9 növendék heti 6 órában; Maczák 
Manó zongora tanárnál két csoportban 10 növendék heti 6 órában, és Hubert 
Janka óraadó tanárnál 5 csoportban 25 növendék heti 15 órában, összesen 9 
csoportban 44 növendék 27 órában nyer oktatást. Ha az új helyettes tanár



beállíttatik, ez át fogja venni az óraadó és az igazgató zongoranövendékeit és 
Maczák tanártól 1 csoportot s akkor a h. tanár fog tanítani 8 csoportban heti 
24 óra alatt 39 növendéket; Maczák Manó tanár pedig egy 5-ös csoportot heti
3 órában.

A beosztásnál figyelemmel kell lenni a növendékek illetve a szülők óhajára, 
de főelvként az tekintendő, hogy a rendes tanerőkhöz (az óraadót ide nem 
számítva) kezdő és haladó növendék lehetőleg egyforma arányban jusson. -

A városi tanács az 5-ös csoportban való tanítást elfogadta, amennyiben az 
5-ös csoport azonban az osztályok különbözősége miatt mindenhol megalakít
ható nem volna, az itt-ott mutatkozó többlet a szabályrendelet-szerű 6-os cso
port alakításával tüntetendő el.

Amennyiben pedig ujabb növendékek jelentkezése folytán egy új teljes 5-ös 
csoport lesz alakítható, ezeknek taníttatása Maczák Manó óráinak szaporítása 
útján fog ellátatni. -

A javaslattól eltérőleg a fentiek szerint kellett határozni, mert amikor a 
törvényhatósági bizottság az igazgató kötelező tanítási óráinak számát csak
8-ban állapította meg s azt a jelenlegi igazgatóval szemben sem kivánta emelni, 
tekintettel volt az igazgatónak administratio és főleg felügyeleti kötelmein 
kívül még arra is, hogy az igazgató nálunk ezen kívül még karmester is s így sem 
az oktatás, sem pedig általában a zenei élet vezetése érdekében nem kívánatos 
az igazgatónak tanítási órákkal való túlhalmozása. -

A városi tanács a törvényhatósági bizottság helyes intentioinak megfelelően 
s ezért kötelességszerűen is járt el amikor, -  a mutatkozó óratöbbleteknek 
ellátásáról a tanításnak minden hátránya nélkül más alkalmas módon is gon
doskodás lévén tehető -  a fentiek szerint rendelkezett. -

c. A hegedűtanszakra jelentkezett növendékek további intézkedésig a ren
delkezésre álló órákra a következőkép osztandók be:

Hermann Frigyes zenekar vezető tanítani fog egy 4-es csoportot heti 3 
órában;

A többi növendékek s ezek között természetesen az összes haladók Koller 
Ferencz zenetanár kötelező heti 24 órájába lehető egyenlő csoportokban osz
tandók be.

Javaslatot vár a tanács arra vonatkozólag, nem volna-e indokolt, hogy Kol
ler tanár legalább a haladó növendékekkel zenekari előadásokat tartson.

Ez esetben a növendékek 7 négyes csoportban heti 21 órában nyernének 
Koller tanártól oktatást. A még rendelkezésre álló 3 órában pedig zenekari 
gyakorlatok taníttatnának.

d. Miután Plóner Félix óráira csak 1 növendék jelentkezett s az is tandíj- 
mentességet kér s ezen kívül Kvicsala Károly órái teljesen rendelkezésre álla
nak, a törvényhatósági bizottság utólagos jóváhagyásának reményében elrende
li a tanács, hogy a nevezett I. oszt. zenészek óráira ingyenes tanfolyam hirdet- 
tessék. A jelentkezők, ha szüleiknek szerényebb anyagi helyzetét igazolják, a 
beíratási és a tandíj fizetése alól fel fognak mentetni. Az erre irányuló felhívás 
körözés végett a fiú iskolai igazgatókkal is közlendő (főgymnasium, polgári, 
kereskedelmi).



A tanács további intézkedésig ezen rendelkezéseket tevén, ennek alapján
1910 évi augusztus hó 31.-vel beszünteti Lányi Ernő zeneiskolai igazgató javára 
a zenede számlájánál óradíjazás czímén előirt 800 azaz Nyolcszáz korona ide
iglenes javadalmazást; egyúttal ugyanezen számlánál 1910 évi szeptember hó 
15-étől további intézkedésig Lányi Ernő zeneiskolai igazgató javára 600, azaz 
Hatszáz korona, Maczák Manó zeneiskolai tanár javára 700, azaz Hétszáz 
korona, Hubert Janka óraadó javára pedig 1500 azaz Egyezerötszáz korona 
óradíj javadalmazást előírni s ezen évi javadalmazást a tanév 10 hónapjára 
elosztottan, havi egyenlő és utólagos részletekben fizetendőleg folyósítani ren
deli.

A városi tanács mindezeken felül még a következőkre hívja fel a tanári 
testület, illetve az igazgató figyelmét:

1. Az igazgató alkalmas időben és elegendő számban hivatalos órákat tart
son. Azt, hogy a hivatalos órák hol és mikor tartatnak s különösen, hogy a 
tandíjakat mikor, hol kell lefizetni, az intézeti tantermekben kifüggesztendő 
táblákon a növendékeknek tudtára adandó s ide is bejelentendő.

2. A tandíjmentességi kérelemnek, az ezen tanácsi rendelkezésnek megfe
lelő ideiglenes órarend s a növendékek osztály és névszerinti beosztása pótlólag 
bemutatandó. Pótlólag bemutatandó a már többször megsürgetett teljes leltár 
is. Ha az igazgató ezen ujabbi felhívásnak most már 8 nap alatt eleget nem 
tenne, a tanács kénytelen volna az ügyet a fegyelmi hatóságnak bejelenteni.

3. Figyelmezteti a tanács a tantestületet, hogy tudta és előzetes engedélye 
nélkül hivatali körén álló más munkál elvállalnia vagy nem intézeti növendék
nek privát órát adni -  még szívességnek a czíme alatt sem szabad.

4. Végül nem szabad magán órát az intézeti helyiségekben adni.
Miről a törvényhatósági bizottság a tanfolyamok engedélyezése végett s a 

zeneiskolai igazgató pedig tudomás és miheztartás indokából nyernek értesítést.
Szabadkán, 1910 évi szeptember hó 21-én 1.1. ülésből.

Kiadta:
Olvashatatlan aláírás 

jegyző

b

1910. szeptember 23.
Lányi Ernő kérelme a városi tanács határozatával kapcsolatban

Tekintetes Tanács!

A 17915/910. tan. sz. határozatra a következő tiszteletteljes kérelmet ter
jesztem elő:

1. méltóztassék engedélyt adni arra, hogy a fenti határozatnak a zongoratan
szak órabeosztására vonatkozó része egyelőre 8 napon belül ne legyen végre
hajtandó, illetőleg a tanítás a fenti számú hivatalos jelentésemben előterjesz
tett órabeosztás szerint történhessék. Nyolc napon belül ugyanis abban a hely



zetben leszek, hogy teljesen részletes, órarenddel, osztálybeosztással és a szük
séges kimutatásokkal fölszerelt előterjesztésemet a Tek. Tanácsnak bemutat
hatom, amely előterjesztésem az általam, illetve a tantestület által javasolt 
órabeosztásnak kimerítő megindokolását, szükségességének és célszerűségé
nek megvilágítását fogja tartalmazni. A tanítást szept. hó 15-én meg kellett 
kezdeni és a növendékek az első beosztás szerint tanulnak. Méltóztassék meg
engedni, hogy ez az állapot még 8 napig fönntarttassék ... csak a zongoratansza
kon, mert a hegedűtanszakra vonatkozó és a többi rendelkezések akadály nél
kül végrehajthatók és a lehetőség szerinti rövid időn belül végre is fognak 
hajtatni.

2. E tiszteletteljes előterjesztésem mellett a magam részéről ezennel eleget 
teszek a fenti határozat 3. alatti rendelkezésének, és hivatalosan bejelentem, 
hogy a szabadkai áll. felsőleányiskola igazgatósága részéről felkérettem, hogy a 
nevezett iskolában az énektanítást heti öt órában ellássam, a jelen, 1910-11 
tanévre, kérem, méltóztassék nekem az erre vonatkozó engedélyt megadni. 
Méltóztassék továbbá megengedni, hogy dr. Pap Stefánia áll. felső leányis
kolái tanárnőnek és Berger Ilonka bajmoki lakosnak heti egy-egy magánórát 
adhassak.

A nevezett két egyén ugyan a zeneiskolába nem jár, azonban érthető okok
ból dr. Pap Stefánia, mint tanárnő és mint felnőtt leány nem kötelezhető, hogy 
a zeneiskolába járjon és ott a növendékeivel együtt taníttassék; Berger Ilonka 
pedig nem lakik Szabadkán (atyja bajmoki kereskedő) hanem csak bejár ide 
egyszer hetenkint.

így tehát e magánóráim a zeneiskola érdekeit nem sérthetik.
Szabadka, 1910. szept. 23. Teljes tisztelettel

Lányi Ernő 
zeneiskolai igazgató

(Levéltár, Városi tanács, II. 95/1908; 17915; 18369; 18505. -  Kézzel és géppel írott, 
pecséttel.)
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1910. szeptember 23.
Lányi Ernő a városi zenekar nehézségeiről, új zenészi állások 

létesítéséről tudósítja a tanácsot

Tekintetes Tanács!
A városi zenekar uj szervezése a Tekintetes Tanácsnak 19546/909. tan. 

számú, illetve a th. bizottságnak 250/909. kgy. számú határozatainak rendelke
zése szerint egy év óta van életbeléptetve. Jóllehet e rendelkezések, -  minthogy 
a zenekar szervezési szabályrendelete kormányhatósági jóváhagyást mindezide- 
ig nem nyert, -  csupán ideiglenes természetűek, maga a zenekar a részére 
kiszabott, -  nagyrészben uj -  munkakörben egy év óta tényleg működik, tényleg



mindenkor, és mindenütt helyt kell hogy álljon magáért a nagyközönség ítélete 
előtt; -  most pedig ez a zenekar egy uj szezón, egy uj zenei idény előtt áll.

Alulirott, mint a szervezeti szabályok szerint e zenekar élén álló karmester, 
művészi és adminisztratív vezető, kell, hogy különös figyelemmel legyek erre az 
uj idényre, mert a zenekar munkakörének és c munkakör által előszabott 
feladatoknak legnagyobb és igen fontos része épen a téli idényre esik. Ez 
egészen természetszerű; hiszen a zenekar, mely rendeltetésénél fogva fontos 
tényező a város művészi, különösebben zenei életében, leginkább a zenei idény
ben fejt ki tevékenységet. A zenei idényt pedig nálunk -  a zenekar szempontjá
ból -  a színházt előadások, a filharmóniai és a zeneiskolai hangversenyek 
alkotják, mert ezeken van a zenekarnak fontos funkeója. Ezért tehát ennek a 
zenei idénynek a küszöbén, mielőtt a városi zenekar újból a nyilvánosság elé 
lépne, az elmúlt év tanúságainak és tapasztalatainak figyelembe vételével és 
megfontolásával, szükségesnek és időszerűnek tartom a Tekintetes Tanácsnak 
előterjeszteni a következőket.

A zenekar uj szervezési szabályzata a zenekar létszámának 24 emberre való 
kiegészítését foglalja magában. 24 állás is kreáltatott, azonban azzal a megszo
rítással, hogy a 24.-ik állás mindadig betöltetlenül maradjon, amíg Völgyi La
jos, (aki a régi szervezet szerinti u. n. „templomi” zenekarnak ezidőszerint 
egyetlen tagja) -  ez állásában működik. így tehát tulajdonképen csak 23 zenész 
van jelenleg, és mivel Völgyi Lajos mint templomzenész még jó egy pár évig 
működhetik, ez az állapot még jó ideig eltarthat.

Ez nagy nehézség, mert viszont a zenekar a 24-ik embert alig nélkülözheti. 
A zenekar helyes és megfelelő beosztása ugyanis a különböző hangszerek sze
rint ilyen kellene hogy legyen:

vonósok

I. hegedűk
II. mélyhegedű
III. celló
IV. bőgő

fúvók
V.fuvolák
VI. oboák
VII. klarinettek
VIII. trombiták
IX. kürtök
X. harsonák
XI. fagott
XII. ütőhangszerek

2 szólamban (3 + 2) 
1 
1 
1

2 szólamban 
2 
2 
2 
2 
2 
1

5 ember 
2 ”

1
2 ”

2 ember 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1

Összesen 24 ember
Amint a fenti beosztásból látható, az összes fúvósok (kivéve a fagottot) 

lehetőleg két szólamban alkalmazandók. A zenekarunknál ez a helyes és szük-



séges berendezés csak az oboa-, klarinett-, trombita- és kürtnél volt eddig 
keresztülvihető. Két fúvós hiányzik, és pedig egy fuvolista és egy harsonás.

E két zenész pedig beállítható a 24-es létszám szaporítása nélkül is, a 
szervezeti szabályok által előírt és megszabott keretekben.

És pedig:
először is szükség lenne a 24-ik állás betöltésére, illetőleg a szervezési 

szabályrendelet azon rendeltetésének hatályon kívül helyezésére, hogy ezen 
állás mindaddig betöltetlenül marad, míg Völgyi Lajos, mint „templomzenész” 
működik. így nyernők meg az egyik állást.

A másik hiányzó fúvós úgy lenne beállítható, ha a jelenleg működő, azon
ban jóformán hasznavehetetlen 2-ik csellista helye valamely alkalmas módon 
fölszabadulna.

Ez a csellista, Pybál Szaniszló, most egy év óta mint ideiglenesen alkalma
zott 3.-ad osztályú zenész működik 1000 k. évi fizetéssel és megfelelő lakbérrel, 
azonban az uj szervezést megelőzőleg is már a zenekarban szolgált 1896 óta, 
tizennégy éve. Ebben az évben neveztetett ki a 6431/896. tan. sz. végzéssel 600 
k. évi fizetésre, mely később, az 5049/907. tan. sz. végzés szerint 750 k-ra 
emeltetett. -  A nevezett zenész igen tisztességes, jóravaló ember, de a zenekar
ban semmi hasznát nem látom, mert legjobb szándékai mellett is, nem képes 
megfelelni. Hangszerét napról napra gyengébben kezeli, ami magas korát te
kintve, könnyen érthető is. Szükség nincs rá, csak hasztalanul foglalja el egy 
zenész helyét; az első csellista a szólamát egymaga látja el, Pybál mellette 
igazán alig hallható, ő ott csak markíroz.

Minthogy pedig egy 24 tagú zenekarban minden egyes embernek helyt kell 
állni magáért, a nevezett pedig erre a legnagyobb jóakarata mellett sem képes: 
elbocsátását kellene kérnem, hogy így a megüresedett állás egy szükséges fúvós
sal betölthető legyen.

Azonban, meg kell vallanom, hogy a hivatalos szempontokat és a szolgálat 
érdekét ezúttal legyőzik bennem a humanizmus, a könyörületesség érzései, 
melyek alól magamat teljesen emancipálni hivatalos állásomban sem vagyok 
képes. Ez az ember ugyanis tudomásom szerint teljesen szegény, beteges, el
öregedett férfi, aki csekély fizetésből családot tart fönn és aki, ha innen elbo- 
csáttatik, kétségbeesett anyagi helyzetbe kerül. Nyugdíjjogosultsága nem lévén, 
esetleg kereshetne magának valami más zenészi állást; azonban, ezt mint szak
ember állíthatom, oly kevéssé ért hangszeréhez, hogy őt sehol sem alkalmaz
hatják, már csak azért sem, mert képességei jóformán napról-napra csökken
nek. Emellett, -  amint már említettem -, igen tisztességes, jóravaló ember, aki 
itt immár 14 éve működik, fegyelmi tekintetben teljesen kifogástalanul, aki 
tehát a Tek. Tanácsnak legnagyobb jóindulatára érdemes.

Én tehát elbocsáttatását csak az esetben kérem, ha van rá mód, hogy -  
ideiglenes alkalmazott volta dacára is -  valamely tisztességes összegű, a jelen
legi törzs fizetése után számított 14 évi nyugdíjnak körülbelül megfelelő -  kegy
díjban részesítessék. Ha ezt a Tek. Tanács teljesíthetőnek találja, akkor tiszte
lettel kérem: méltóztassék a Pybál Szaniszló elbocsátása iránt ily értelemben 
intézkedni.



Ez esetben 2 II-od osztályú uj zenészt alkalmazhatnánk és ez állások egy 
fuvolistával és egy harsonással betöltetvén, a városi zenekar fúvósai kellő szám
ra kiegészülnének.

A Tek. Tanácsnak jóindulatós figyelmébe ajánlom ezen előterjesztésemet.
Szabadka, 1910. szept. 23. Tisztelettel

Lányi Ernő 
zeneiskolai igazgató

a
1911. március 6.

A városi tanács felirata a belügyminiszterhez

Belügyminiszter Úr!
Szabadka város tanácsa még 1910 évi február hó 28-án 20845/909 szám alatt 

jóváhagyás alá bocsájtotta a városi zenekarnak ujjáalkotott szervezési szabály- 
rendeletéi.

A Közgyűléstől nyert felhatalmazás alapján a városi tanács a szervezetnek 
megfelelően ideiglenes minőségben a zenekari tagokat be is alkalmazta azzal a 
hallgatólagos feltétellel, hogy azokat a tagokat, akik megfelelőknek bizonyul
tak, majd véglegesíteni fogja.

Ez az ideiglenes állapot, a próbaidő azonban már meglehetősen hosszúra 
nyúlik s ép a jobb tagok közül többen megunva a várakozást s a bizonytalan 
helyzetet, máshova mentek boldogulásukat keresni.

Nehogy ez úton a városi zenekar a jövőben is mind jobban érezhető veszte
ségeket szenvedjen, az érdekeltek folyamodása alapján a tanácsa azzal a kére
lemmel fordul Nagyméltóságodhoz, méltóztassék a szervezet jóváhagyása kér
désében mihamarabb állást foglalni s arról ezen tanácsot sürgősen értesíteni.

Szabadkán 1911 március 6.
Vojnics
főjegyző

b

1911. március 8.
A városi tanács döntése

18463/1910. tan. szám

Lányi Ernő zeneiskolai igazgatónak hivatalos jelentése 2 zenészi állás be
töltése iránt



A városi tanács értesíti a zeneiskolai igazgatót, hogy a szabályzat értelmé
ben addig, amíg a régi templomi zenekari tag állását megtartja, helye a zene
karban mással nem tölthető be és hogy a tanácsnak nem áll módjában Pybál 
Szaniszló elbocsájtatása iránt akként intézkedni, hogy nyugdíjpótló kegydíja 
ezzel egyidejűleg biztosíttassék. Ezen kérdésben Pybál Szaniszló ily értelmű 
kérelmére a törvényhatósági bizottság hivatott annak idején határozni.

A jelentést qualificaló részében a zenekari tagok végleges bealkalmazása 
alkalmával a szervezet jóváhagyása után figyelembe fogja venni.

Szabadkán 1911. III/8. Vojnics

1910. szeptember 26.
Lányi Ernő bemutatja a zeneiskola hangjegy- és hangszerleltárát

Az 17915/910. tan. sz. határozatra van szerencsém a városi zeneiskola hang
jegy- és hangszer-leltárát bemutatni.

Szabadka, 1910. szept. 26.

főjegyző

(Levéltár, Városi tanács, II. 95/1908; 18463. -  Kézzel írott.)
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Tekintetes Tanács!

Mellékelve 2 db leltár
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató

a
1910. szeptember 26.

A városi zeneiskola hangjegyleltára

Zongorára két kézre Becs- vagy vételár 

korona értékben

1. Ábrányi K.: Magyar ábránd .......................
2. Adler E.: Gavotte........................................
3. Alhambra: Balett-Album.............................
4. Állaga G.: 2 könnyű szalón-darab..............
5. Bartók B.: Gyászinduló................................
6. Bayer F.: Goldene Melodien -  Krone 2. fűz.
7. Behr F.: Kis dallamos darabok op. 399. . .

2.-
1.-
2.-
1.-
1.-
-.30
-.80



8. Beliczay Gy.: 12 etűd op. 52. 2 fűz.......................................................2 -
9. Berens: Etűdök op. 61. 3 fűz................................................................1.80

10. Bertini: Methode de Piano................................................................. 2.-
11. Bogler: Tánc-album op. 7 4 ................................................................. 1 -
12. Bodó: Bercense op. 10..........................................................................1.-
13. Borbély: K eringő................................................................................1.-
14. Czerny-Szendy: A kézügyesség iskolája .......................................... 1.50
15. Gaál F.: „Cserebogár” op. 135 ........................................................... 2 -
16. ” : Czigány-tánc op. 1 0 2 /a ........................................................... 1.20
17. ” : Mazurka op. 12..........................................................................0.50
18. ” : Merengés op. 29........................................................................ 1.-
19. Herzenberg: Kossuth-ima................................................................. -.50
20. Hess: „Telephon” ................................................................................-.30
21. Kocalski: Halina -  V alse.................................................................... -.10
22. ” : Mazurka op.6......................................................................... -.10
23. ” : Mazurka op. 4 0 ..................................................................... -.20
24. ” : Nocturno..............................................................................-.10
25. ” : R a u l-V a lse ........................................................................ -.20
26. Krug: Tavaszi-dal................................................................................-.20
27. Lányi -  Tóth: Népdalábrándok (4-ik fű z .) ....................................... -.40
28. Lipcsei szalon album .......................................................................... 1 -
29. Major: Zongoraiskola 1........................................................................ 3.-
30. Mendelssohn: Tavaszi d a l ................................................................. -.50
31. Nedbalek: Szakolczai em lék .............................................................. 1.-
32. Öle Olsen: Serenade.......................................................................... -.50
33. Poór Vilmos: Kis Á bránd ................................................................. 2.-
34. Puccini-Godfrey: Madama Butterfly................................................ 2.-
35. Schmid: Fechenreigen....................................................................... - . -
36. Sechter: Szerb népdallamok 2-ik fűz...................................................2.-
37. Solti: Mazur op. 2................................................................................. 2 -
38. Stern: Sángerlust................................................................................-.60
39. Szendy: A rem ényhez....................................................................... -.50
40. Szkladányi: A Balaton hullámzása...................................................1.-
41. Szendy: „Dudás, dudás” ....................................................................... 1.50
42. ” : Minden múlandó.................................................................... -.50
43. Tarnay: Nyugodt p ercek ......................................................................-.50
44. ” : Valse noble.............................................................................. -.50
45. Telbisz: Magyar rapszódia................................................................. 1.-
46. Vavrinecz: Rosmunda egyveleg.........................................................2.-
47. Vécsei: Keringő...................................................................................1 -
48. Voss: La derniere Plaute.................................................................... 1.-
49. Wilm: 12 kis zenedarab....................................................................... 1.-

Zongorára négy kézre

50. Ábrányi: Magyar la s s ú ....................................................................... 4.-
51. Behr: G avotte......................................................................................-.50



52. Berlioz: Rákóczi induló .....................................................................2 -
53. Erkel: Hunyadi L ász ló ....................................................................... 2 -
54. Hűmmel: A víg postillon.....................................................................1.-

Zongorára hat kćzrc
55. Berlioz: Rákóczi induló .....................................................................2 -
56. Schultze: Les 3 insćparables...............................................................2.-
57. Thuilier: Marche triom phale............................................................1.-

Két zongorára
58. Löw: Allegro brillant.......................................................................... 1.-
59. Raff: Gavotte et Musette.....................................................................1.-
60. ” : Tarantelle.................................................................................... 2.-
61. Reinecke: Unter Cypressen...............................................................1 -
62. Schumann:„Zigeunerleben” ...............................................................2 -

Két zongorára nyolc kézre
63. Beethoven: Marcia alla Turca............................................................1.-
64. Lichtner: U lanenritt.......................................................................... 1.-
65. Mattéi: Bouquet de fleu rs ..................................................................4.-
66. Spindler: Husarenritt.......................................................................... 1.-

Zongorakivonatok

67. Bellini: Norma 2.f. ............................................................................. 4.-
68. Hándel: Josu a ......................................................................................4.-
69. ” : Messiás.................................................................................... 1.-
70. Mozart: Requiem ................................................................................ 1.-
71. Puccini: Manón L escaut.....................................................................5.-
72. Smetana: Die verkaufte Braut............................................................4 -
73. Weber: Freischütz................................................................................ 2 -

Hegedűre

74. Greizinger: 117 magyar dal ...............................................................2 -
75. Gumbert: Das bettelnde K ind............................................................-.50
76. Herrmann: Etudes ............................................................................. 1.50
77. Lavotta-Zsadányi: Zenegyöngyök................................................... 1.-
78. Metz: Hegedűiskola 1............................................................................2.-
79. Schoen: Violin Vorschule..................................................................-.50
80. Wassmann: Violinmethode IV. V. VII............................................... 4.-

Két hegedűre
81. Danela: D u o s ......................................................................................1.-
82. Feigler: D u ó k ......................................................................................1.-
83. Schoen: D u e tte ................................................................................... -.30



Hegedűre ćs zongorára
84. Aggházy-Hubay: Pus/.laklánge........................................................ 1.-
85. Beriot: 2 fantaisics ............................................................................ 1.-
86. ” : Valse de Concert...................................................................... 1.-
87. Bloch: Composilionen (6 füzet)........................................................ 5.-
88. Delibes: Pás des fleu rs .......................................................................1.-
89. Félix: Erlkünig.....................................................................................-.50
90. Gaál: Serenade.................................................................................. 1.-
91. Godard: Concerto............................................................................... -.50
92. Greizinger: Capriccio......................................................................... -.50
93. Hubay: Fantaisie............................................................................... -.50
94. Jansa: H ugenotten............................................................................ 1.-
95. Mendelssohn: Hegedűhangverseny...................................................2 -
96. Öle Bull: Nocturne............................................................................ 2 -
97. Sarasate: Faust-Fanlaisie....................................................................3.-
98. Strubel: Die Nachtigall.......................................................................-.10
99. Vieuxtemps: Fantaisie-Caprice........................................................ 2 -

100. Volkmann: Chant du Troubadour...................................................1.-
101. Vieniawsky: Legende..........................................................................3 -

Énekre és zongorára

102. Ábrányi: Milléniumi magyar műdal...................................................1.-
103. Balázs: 2 magyar dal ..........................................................................-.50
104. Balfe: Die Haimonskinder................................................................. 1.-
105. Csengery: 50 búfelejtő n ó t a .............................................................. 2.-
106. Dankó: A Titok (I-II)..........................................................................1.50
107. ” : Az Ördög Mátkája ................................................................1.50
108. ” : Mezei virágok........................................................................ 1.-
109. ” : 10 magyar d a l .........................................................................2 -
110. ” : Válogatott dalai (I. I I .) .......................................................... 8.-
111. Dóczy: 3 magyar dal............................................................................ 1 -
112. Fráter: 2 d a l ........................................................................................-.50
113. ” :3dal .......................................................................................... 1.-
114. ” : nóták XIV.................................................................................1.-
115. ” : 100 d a l......................................................................................2.-
116. ” : Száz szál gyertyát.....................................................................1.-
117. Fehér: 4 d a l ........................................................................................1 -
118. Goll: Énektan.....................................................................................1.-
119. Greizinger: 5 műdal............................................................................ 2 -
220. Hettich: Vocalises............................................................................... 4.-
121. Jonescu: Szerb d a lok ......................................................................... 2.-
122. Juhász-Kalmár: Tulipán-induló........................................................ -.50
123. Krisztánics: 2 népdal......................................................................... -.50
124. Langer: Daloskönyv............................................................................ -.50
125. ” : Énekiskola I-II........................................................................-.60



126. Langer: Énektan ................................................................................4.-
127. Leitner: Offertóriumok.......................................................................2.-
128. Liszt: Isten v e le d ................................................................................-.50
129. Mátray: Magyar népdalok I-II........................................................... 2.-
130. Pergolese: Stabat m a te r ....................................................................2.-
131. Perosi: Lazarus oratórium................................................................. 3.-
132. Stern: Sorba M aicelor.......................................................................-.50
133. Tarnay: Mesék..................................................................................... 2.-
134. ” : Heine-dal.................................................................................2.-
135. Thomas: R om anze............................................................................ 1.-
136. Vass: 5 népdal..................................................................................... 1.-
137. -  ..................................................................................................  -
138. -  .....................................................................................................-

Melodrámák

139. Erney: Szép Ilonka..............................................................................1.-
140. ” : Flóra..............................................................................4.-
141. Kapi: Egy gondolat.............................................................................1.-
142. Őgyek: A szép Gacsó I lo n a .............................................................. 1.-

Csellóra
143. Godard: S on ate.................................................................................. 5.-
144. Sevčik: Etudes I-II..............................................................................3.-
145. ” : 40 Variáció............................................. 1.50

Egyéb hangszerekre

146. Erdélyi: Szalon-album (cimbalom)...................................................2.-
147. Hause: Etűdök (nagy b ő g ő ) .............................................................. 2 -
148. Hiekisch: Tárogató-iskola................................................................. 2.-
149. Kiing: Schlaginstrumente.................................................................5.-
150. Szabados: Kurucz-dalok (cimbalom)................................................2 -

Kamara zene

151. Állaga: Szerb dalok (zongoraötös)...................................................3.-
152. Beethoven: zongoratriók....................................................................10.-
153. ” : Es dur q u artett............................................................... 1.50
154. Beethoven: Zongoraötös....................................................................5.-
155. Gaál: Suite (zongoraötös).................................................................3.-
156. Haydn: 15 vonósnégyes.......................................................................8.-
157. Mendelssohn: Vonósnégyesek........................................................... 6.-
158. Mozart: Zongoranégyes....................................................................5.-
159. Sacchini: Triószonáta..........................................................................4.50
160. Wagner: Scenen aus Lohengrin..........................................................• 3.-
161. ” : Elsa’s Brautzug......................................................................... 4.-
162. ” : Scenen aus Tristan u. Isolde..................................................... 2.-



Partitúrák

163. Dvofak: Notturno......................................................................................1.-
164. Erkel: Hymnus ........................................................................................ 1.-
165. Erney: F lóra .............................................................................................. 5.-
166. Gaál: Anyáin sírján...................................................................................4.-
167. Lassen: Te D eu m ..................................................................................... 8.-
168. Mendelssohn: Scherzo........................................................................ 1.50
169. ” : Sextett............................................................................3.-
170. Mozart: D moll tr ió ...................................................................................3 -
171. Szent-Gály: Andante................................................................................2.-
172. Volkmann: Szerenád op. 6 3 .................................................................... 2.-
173. Wagner: Lohengrin...........................................................................120-
174. ” : Tristan u. Isolde ............................................................... 120.-

Zenekari szólamok
175. Beethoven: C-moll hangverseny...............................................................2.-
176. Mendelssohn: Intermezzo..................................................................... 10.-
177. ” : G-moll hangverseny.....................................................15.-
178. ” : N otturno.......................................................................10.-
179. Mozart: Cosi fan T utte........................................................................... 10.-
180. ” : Figaro házassága........................................................................ 10.-
181. ” : Zongoraverseny N2 10................................................................12.-
182. ” : Zongoraverseny d m o ll.............................................................15.-
183. ” : Rec. és ária................................................................................. 10.-
184. Reinecke: Balett zene ........................................................................... 10.-
185. Schubert: Varázshárfa-nyitány................................................................12.-
186. Schumann: 3 kar ....................................................................................15.-

Különfélék

187. Berlioz: Hangszereléstan........................................................................20.-
188. Bizet: Carmen......................................................................................... 20.-
189. Egyházi szertartások karénekes k ön yve ................................................ 5.-
190. Haberl: Psalterium vespertinum ............................................................2.-
191. Hohmann: Generálbasszus .................................................................... 6 -
192. Hofman: Hangszereléstan..................................................................... 3 0 -
193. MusikalischeRundschau 1888-89........................................................  1 0 -
194. Walter: Gregorián ének e lem ei...............................................................2.-

Összesen: 772.30
azaz százkilencvennégy mű hétszázhetvenkét korona 30 f. értékben

Szabadka, 1910. szept. 26. Lányi Ernő
zeneiskolai igazgató



A városi zeneiskola hangszerleltára

Sor Db
Szöveg

Becs vágy vételár
szám egyenkint összesen

kor. flll. kor. flll.
A városi zeneiskolában

1 2 3/4 hegedd fvonó nélkül) 5 _ 10 _

2 6 egész hegedű (Vonó nélkül} 10 60 _

3 4 vonó (rossz} 1 4 _

4 3 mélyhegedű (közönséges) vonó nélkül 40 _ 120 _

5 1 hangverseny -  mélyhegedű (vonóval) 2000 _ 2000 _

6 1 kisbőgő (vonó nélkül) 50 _ 50 _

7 4 nagybőgő 60 _ 240 _

8 2 nagybőgő-vonó 15 _ 30 _

9 1 fuvola (rossz) 2
10 6 klarinett (rossz) 1 — 6 _

11 2 timpan jó 50 _ 100 _

12 1 timpan (rossz) 5 _

13 1 nagydarab (rossz) 5 _

14 1 kisdob (rossz) 2 _

15 1 Dár cintánvér 10 _

A Szent Teréz templom kórusán
16 2 egész hegedű 10 20 _

17 1 kisbőgő vonó nélkül 50 _

18 1 vadászkürt 20 _

A városi zenészeknél
19 1 szárnykürt Pletanek Ferencnél 50 _

20 1 hegedű vonóval Pletanek Ferencnél 12 _

21 1 hegedű vonó nélkül Reichl Frigyesnél 10 _

22 1 eufónion (rossz) Reichl Frigyesnéll 10 _

23 1 bombardón Föglein Józsefnél 40 _

24 1 harsona Föglein Józsfhél 50 _

25 1 harsona (rossz) Föglein Józsfhél 20 _

26 1 Esz-klarinett (rossz) Demek Ferencnél 5 _

27 1 hegedű vonóval Heid Józsfhél 10 _

28 2 kürt Szegedi Józsefnél 40 - 80 -



Sor Db
Szöveg

Becs vagy vételár

szám egyenkint összesen
kor. fill. kor. fill.

29 1 hegedű Hniesz Mátyásnál, 10 _

30 2 ombita (rossz) Hniesz Mátyásnál, 5 _ 10 _

31 1 bombardón (tossz) Kubát Józsefnél, 10 _

Összesen: 3049 -

Azaz ötvenöt darab hangszer háromezer negyvenkilenc korona értékben
Szabadka, 1910. szept. 26.

Lányi Ernő 
zeneiskolai igazgató

(Levéltár, Városi tanács, II. 95/1908; 18857. -  Kézzel írott.)
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1910. szeptember 30.
Lányi Emő bemutatja a zeneiskola órarendjét, 

a növendékek osztálybeosztását 
és a hangszerek tanszakainak tantervét

Tekintetes Tanács!
Az 17915/910. sz. határozatra e jelentés kapcsán van szerencsém bemutatni 

az órarendet B alatt, a növendékek osztálybeosztását Bi alatt és a vonós és fúvó 
hangszerek tanszakainak tantervét B2 alatt.

Minthogy a fenti sz. határozat alapjául szolgáló hivatalos jelentésem óta a 
zongora tanszak növendékeinek létszáma 117-re emelkedett, Maczák Manó 
tanár heti óraszáma is 21-ről 24-re emelendő volt. Méltóztassék tehát intézked
ni részére 3 ujabb óratöbblet javadalmának kiutalása iránt.

A zenekari gyakorlat Koller tanár óráiba beállítatott, és pedig heti 2 órában. 
A hátralevő 1 órában a nevezett tanár a hegedűtanszak felsőbb osztályos nö
vendékeit mélyhegedűre tanítja.

A Plóner Félix és Kvicsala Károly I. oszt. zenészek óráira hirdetett ingyenes 
tanfolyam mellett Wahl Alajos zenedei tanár heti 14 órája is üresen áll. Tavaly 
a nevezett tanár ideiglenesen a városi zenekarban működött, a jelen tanévben 
azonban újból a zeneiskolához kérte magát beosztani. Wahl Alajos alsó fokon 
hegedűt, azonkívül klarinétot, kürtöt és trombitát tud tanítani. Méltóztassék 
tehát aziránt intézkedni, hogy a Wahl óráira is fölvehetők legyenek ingyenes 
növendékek; méltóztassék továbbá alulírt igazgatónak, mint a városi zenekar 
karnagyának megbízást adni, hogy a Wahl Alajos távozásával a városi zenekar
ban üresen maradt egy zenészi állásnak megfelelő módon leendő betöltéséről



gondoskodjék, illetve, hogy megfelelő zenész alkalmaztatása iránt a Tek. Ta
nácsnak javaslatot tegyen.

Az ingyenes tanfolyam felállítása egyrészt, -  másrészt pedig az a körülmény, 
hogy a városi zeneiskola újabbik helyiségében, a Vermes-házban mind a három 
tanterem közvetlenül egymásból nyílik: szükségessé teszi még egy tanterem 
berendezését, amelyben a fúvóhangszerek és a gordonka tanítása folynék és 
amely egyszersmind tartalék teremül szolgálna. A Vermes-házban a zeneiskola 
részére kivett lakásnak udvarra nyíló konyhája csekély átalakítással be lenne 
rendezhető tanteremnek, csak padoztatni, kifestetni kellene és kályhát kellene 
beállítani. -  Méltóztassék a fent előadott okoknál fogva ezen uj tanterem 
berendezését elhatározni és aziránt a szükséges intézkedéseket megtenni.

Szabadka, 1910. szept. 30.
Teljes tisztelettel 

Lányi Ernő 
városi zeneiskolai igazgató

(Levéltár, Városi tanács, II. 95/1908; 19001. -  Kézzel írott.)
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1910. október 3.
Lányi Ernő a budapesti zenekongresszuson való részvételre 

kér engedélyt

Tekintetes Tanács!
Az a) alatt idecsatolt meghívó-levél alapján tisztelettel kérem: méltóztassék 

engem az 1910. október hó 12-14-én tartandó III. orsz. zenei kongresszusra, 
Budapestre kiküldeni.

A kongresszuson az általános zenei kérdések megvitatása mellett főleg a 
vidéki zeneiskolák ügyéről lesz szó; s minthogy az előkészítő bizottság engem 
a kongresszus egyik elnökévé választott meg, mint az ország egyik legnagyobb 
vidéki zeneiskolájának igazgatója, ebbeli minőségemben is erkölcsileg kötelez
ve vagyok a kongresszuson résztvenni, hogy ott Szabadka város zeneiskoláját és 
zenei intézményeit képviseljem.

Tisztelettel kérem fenti kérelmem sürgős teljesítését, hogy részvételemet az 
előkészítő bizottságnak f. hó 8-ig bejelenthessem.

Szabadka, Teljes tisztelettel
1910. október 3. Lányi Ernő

városi zeneiskolai igazgató



A III. országos zenei kongresszus előkészítő bizottságának levele
Lányi Ernőhöz

Nagyságos
Lányi Ernő úrnak
mint a III. országos zenei konresszus elnöksége tagjának

Szabadka

Van szerencsénk Nagyságodat értesíteni, hogy kongresszusunk ünnepélyes 
megnyitása f. é. október hó 12-én (szerdán) d. e. pontban 10 órakor történik az 
Orsz. M. Kir. Zeneakadémia dísztermében (Liszt Ferenc tér és Király utca 
sarkán).

Az október 12-14-én tartandó felolvasások és hangversenyek részletes 
programmját legközelebb megküldjük, addig is sietünk felkérni Nagyságodat, 
hogy úgy ezeknek, mint megnyitó ünnepünknek díszét jelenlétével emelni ke
gyeskedjék.

Alázatos szolgái

AIII. országos zenei kongresszus előkészítő bizottsága nevében

Hubay Jenő 
elnök

Kereszty István Ságh József
főtitkár intéző igazgató

b

1910. október 8.
A városi tanács határozata

19174 sz./tan. 1910 
Tárgy:

Lányi Ernő zene iskolai igazgató elő
terjesztése a III. Orsz. zeneiskolai 
kongresszusra való kiküldetése tárgyá
ban.

Határozat:
Ezen előterjesztés alapján a tanács Lá
nyi Ernő zeneiskolai igazgatót a f. évi 
október hó 12-14 napjain Budapesten



tartandó III. országos zeneiskolai 
kongresszusra kiküldi és részére az 
„Utazás és napidíjak” számlájáról 60, 
szóval hatvan koronát kiutal.
Miről Lányi Ernő és a számvevőség 
nyer értesítést.

Szabadka, 1910. X. 8.
Olvashatatlan aláírás

(Levéltár, Városi tanács, II. 235/1910; 19174. -  Kézzel és géppel írott, pecséttel.)
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1910. október 4.
Lányi Emő jelentése Fábry Irma és Koller Ferenc tanárok 

kérvényeivel kapcsolatban

Tekintetes Tanács!
Fábry Irma és Koller Ferenc zeneiskolai tanároknak B és Bi alatti kérvé

nyeit, melyekben a Szent Teréz egyház kórusán a városi zene, illetőleg a temp
lomi énekkarban való közreműködés kötelezettsége alól leendő fölmentésüket 
kérelmezik: a Tekintetes Tanácsnak tisztelettel bemutatom és azokra vonatko
zólag

véleményes jelentésemet 
a következőkben terjesztem elő:
I. A zeneiskolai tanároknak azon kötelezettségét, hogy a templomi zene

előadásokon az ének-, illetőleg a zenekarban az igazgató utasítása szerint köz
reműködni tartoznak, a zeneiskolai szabályzat 22 §-ának 4. bekezdése állapítja 
meg és pedig szószerint így:

„Kötelesek a tanerők a városi zenekarban és a templomi énekkarban az igaz
gató utasítása szerint résztvenni és közreműködni"

A zeneiskolai szabályzatnak e rendelkezésével összefüggésben van a városi 
zenekar szervezési szabályzatának 5 §-a, amelynek 3. bekezdése szerint „... a 
templomi zeneszolgálat alkalmával a zeneiskolai szabályzat 22 §-a szerint ezen 
iskola rendes és helyettes tanárai is rendes tagjai a zenekarnak és kötelesek mind
azon szabályokat betartani, amelyek ezen alkalmakra nézve a zenekari tagok 
részére előírva vannak.”

Sem a zeneiskolai sem a zenekari szabályzat sehol sem intézkedik arról, 
hogy e kötelezettségek alól fölmentésnek helye volna; tehát a kérelmezők 
kívánsága csak ezen szabályzatok vonatkozó §§-ainak megváltoztatásával lenne 
teljesíthető. Az alapszabályok ilyen irányú megváltoztatása a fennforgó alábbi 
körülményeknél fogva nem lenne czélszerű és nem kívánatos.



Ugyanis Szabadka város két zeneintézménye, a városi zeneiskola és a városi 
zenekar egymással szoros összefüggésben van, és ezért a rájuk vonatkozó sza
bályzatokat is e tényleges kapcsolatra való tekintettel kellett megalkotni. így 
lett beillesztve a templomi zene- és énekkar szervezetébe a zeneiskolai tanárok 
szolgálata, mint lényeges és nem nélkülözhető szükségszerűség.

A Szent Teréz templomi zenei szolgálat tudniillik zenekar és énekkar 
együttműködéséből áll, oly módon, hogy a zenekar az ének előadások orkeszt- 
rális kíséretét szolgáltatja. És pedig az énekkar mint vegyeskar szerveztetett, 4 
szólamban (szoprán, alt, tenor, basszus). A zenekari részt, a kíséretet a városi 
zenekar látja el 22 taggal; Ezzel szemben a vegyes kar szervezete így áll;

a. a városi zenekarból egy tenor, egy basszus 2 ember
b. legfeljebb 4. énekesnő 4 ember

Összesen 6 ember

Tehát a vegyeskar 6 emberből a kísérő zenekar 22 emberből áll. Szembe
szökő az aránytalanság, annál is inkább mert a római katholikus egyházi zene 
természeténél fogva a zenekarnak a templomban tényleg csak másodrangú 
kísérő szerepet szabad játszania az elsőrangú fontosságú énekkarral szemben. 
Ennek a szembeszökő aránytalanságnak lehetőség szerinti kiküszöbölését és az 
énekkarnak a zenekar méreteihez való hozzáerősítését célozza a zeneiskolai 
szabályzat 22 §-a, mely a zeneiskolai tanárok részvételét biztosítja, továbbá a 
rendelkezés, hogy a zeneiskola tandíjmentes növendékei, amennyiben arra al
kalmasak, a tanév folyamán az igazgató rendelkezése szerint a templomi ének
karban közreműködni a tandíjmentesség elvesztésének terhe alatt kötelesek.

Ez a szervezet, és ebből megállapítható, hogy a zeneiskolai tanárok műkö
dése a templomi szolgálatnak lényeges és nem nélkülözhető részét képezi.

II. Még inkább megvilágítja ezt a tényt a gyakorlat, a jelenlegi állapot.
A városi zenekar tagjai közül Schedie József violista látja el a tenor-szólamot 

és pedig zeneileg megfelelően, azonban igen kevés és nem elég magas hanggal; 
ami -  tekintve azt, hogy a tenor szólamban egyedül van -  elég nagy baj.

A basszus szólamban Fátyol Sándor trombitás énekel, elég nagy hanggal, de 
viszont kevesebb zenei tudással.

A szoprán- és alt-szólamra 3 énekesnő van alkalmazva:
1. Kvicsala Károlyné (azelőtt Jarányiné) Erzsi altistanő, az 1909. évi 14160. 

számú tanácsi végzés szerint évi 450 korona javadalmazással. Hasznavehető, 
megfelelő képzettségű és hangú nő, azonban szintén csak egymaga van a szóla
mában.

2. Gayerné Ilánkovis Ágnes és Fülöpné Jozefa szopranisták az 1907. évi 
5049. számú végzés szerint évi 450 korona, illetve 300 korona javadalommal. 
Mindketten kevés hanggal bírnak és zenei tudásuk majdnem semmi. Elbocsá
tásuk azonban még sem javasolható, mert az altistanő 450 korona fizetésén 
felül rendelkezésre álló 1350 korona költségvetési hitel két képzett jó hangú 
énekesnő díjazásához úgy sem elegendő.



A zeneiskolai növendékek közül csak az egész tandíjmentesek a római 
katholikusok, és azok utasíthatók a templomi énekkarban való állandó részvé
telre, akiknek énekhangjuk van, és ezek is csak az iskolai év folyamán. Ilyen 
például az idén egyetlen egy van.

A jobb módú, a nem tandíjmentes növendékek nem kötelezik magukat a 
templomi énekkarban való állandó részvételre, még a szabályzat szerint nekik 
ezért kilátásba helyezhető, legfeljebb a zeneiskolai tandíj nagyságáig terjedhető 
jutalom reményében sem. Ezek közül egy-kettő legfeljebb néha-néha föllátogat 
a kórusra, de természetesen ezekre sem a miséken, sem pedig a próbákon 
rendesen számítani nem lehet.

III. A jelenlegi állapot szerint így áll a templomi énekkar ügye amely a 
fentiek szerint nagyobb feladatokra nem képes, és amelynek fejlesztése igen 
kívánatos. Ezt a fejlesztést célozza a zeneiskolai tanárok templomi szolgálata. 
Nem szükséges-e ily körülmények között a zeneiskolai tanárok lehetőség sze
rinti közreműködése, különösen az énekkarban? Lehet-e arra gondolni szolgá
latuknak épen e fontos része alól fölmenttessenek? A zeneügy és a szolgálat 
érdeke sokkal inkább megendedné a zeneiskolában adandó heti 24 óraszám 
leszállítását, mint a templomi szolgálat alul való mentesítést. Hiszen ha a 
Tekintetes Tanács, illetőleg a törvényhatósági bizottság a templomi énekkar 
budget-jének megkétszerezését határozná is el, akkor sem volna fölösleges a 
zeneiskolai tanárok templomi működésének oly módon való megállapítása, 
hogy ők a templomi zenekarban, de különösen az énekkarban az igazgató 
utasítása szerint működni kötelesek. Hiszen egy képzett zenetanár, ha például 
csak egy kevés hangja is van, vezető lehet, sőt kell hogy legyen, a szólamában, 
aki mellett a kisebb zenei tudású többi énekesek bátran és biztosan énekelnek 
és ez által használhatóságuk megkétszereződik. Hiszen épen ebből a célból 
rendszeresíttetett például az Országos magyar kir. zeneakadémián is a karének 
mint kötelező tantárgy, és pedig az akadémiai tanfolyamnak mind a 4. évfolya
mán és a zenetanárképző tanfolyamnak mind a 2. évfolyamán. És pedig épen 
vegyes kari előadásokat gyakorolnak az akadémián is, 6 éven át. Mi más volna 
ennek a célja mint az, hogy a növendékek, akik diplomát szerezve az életbe 
kilépnek, a karéneklésben nyert tudásukat, képzettségüket zenetanári pályáju
kon érvényesítsék és annak hasznát vegyék.

Lehet-e ezek szerint arra gondolni, hogy a vegyeskari éneklés egy diplomás 
zenetanár méltóságával, társadalmi állásával, zenei tudásával és intelligenciájá
val össze nem egyeztethető? Hogy a velük együtt éneklők nem mind velük 
egyenlő zenei képesítésűek, az egészen természetes, hiszen az egész világon 
sehol olyan énekkar nincs, amely csupa okleveles zenetanárokból állana. Amit 
itt a vegyeskari éneklésről elmondtam, ugyanaz áll a zenekari játékra is. Tehát 
a ténykedés mivolta ellen nem lehet a kérvényezőknek figyelembevehető kifo
gásuk. Talán csak nem az Istenházát, a ténykedés helyét kifogásolják? Talán 
csak nem azért tartják a templomi működés kötelezettségét magukra nézve 
sértőnek és lekicsinyítőnek, mert az a templomban történik!

IV. Ennyit a dolog érdeméről. Ami a kérvényezők egyéb előadásait illeti, az 
ügy teljes megvilágítása végett pár szóban azokkal is kívánok foglalkozni.



A zeneiskola tanárai közül Maczák Manó évek óta állandóan följár a kórus
ra és ott részben az orgonálásban, részben a basszusszólamban segédkezik, és
-  bár kevés hangja van -  mindazonáltal a templomi kórusnak igen hasznave
hető és szorgalmas tagja.

Wahl Alajos az azelőtti években mint zenetanár, tavaly pedig mint a városi 
zenekar tagja szintén állandóan működött a koruson; hegedűt jászott. Ezentúl 
is fel fog járni a kórusra.

Koller Ferencz a városi zenekar újjászervezésével egyidejűleg, az 1909-1910 
tanév elején lépett a zeneiskola kötelékébe. Őt, mivel sem énekhangja, sem 
pedig karének-prakszisa nincs (ő ugyanis az országos magyar kir. zeneakadémi
án nem szerzett tanári oklevelet) csak a zenekarban mint hegedűst alkalmaz
hattam volna a templomi zenénél. Mivel pedig, amint fönnebb említettem, a 22 
tagú templomi zenekar az énekkar aránytalanul kis létszáma mellett úgyis 
túlerős, szükségtelennek tartottam azt, hogy Kollert a templomban való műkö
désre utasítsam. Tehát „egyszersmindenkorra való fölmentés”-ről szó sem volt. 
Én csak éltem a joggal, amely a zeneiskolai szabályzat 22 §-ában a zeneiskolai 
igazgató részére statuáltatott az által, hogy a hivatkozott § értelmében a ta
nerők a városi zenekarban, illetőleg a templomi énekkarban az igazgató rendel
kezése szerint tartoznak résztvenni és közreműködni. Tehát a szabályzat szerint 
az igazgató, mint a zene- és énekkar működéséért felelős szakember határozza 
meg mikor és hol, mely alkalmakkor működjenek közre a zeneiskolai tanerők. 
Természetes, hogy a szolgálat érdeke azt kívánja, hogy minden munkaerő ott 
és akkor használtassék fel, ahol és amikor érvényesülhet, és szükség van rá. Én 
magam ügyelek legjobban arra, hogy a szabályzat által rám ruházott, diszkréci- 
onális jogokat a szolgálat érdekében úgy gyakoroljam, hogy a vezetésem alatt 
működő tanárok és zenészek munkaereje fölöslegesen ne terheltessék meg. 
Koller Ferenc templomi működését mindeddig -  a már előadott körülmények
nél fogva -  nem tartottam szükségesnek. És mindjárt előre bocsátom: állandó 
közreműködését még egyelőre most sem tartom szükségesnek.

Minthogy azonban Fábry Irma alkalmaztatásával ez a kérdés most szóba 
került, félreértések elkerülése végett Kollerrel szemben is fönn kellett tarta
nom idevonatkozó alapszabályszerű jogaimat. Valószínűleg ez adott impulzust 
Koller Ferencnek a Bi alatti kérvény beadására. Egyéb oka nem lehetett rá, 
mert még eddig egyáltalán nem került rá a sor az ő templomi működésére, tehát 
arról szó sincs, hogy ez a templomi működés az ő elfoglaltságát tényleg szapo
rítaná. Hogy Koller is sokallja a kötelező heti 24 órát a zeneiskolában, abban 
igazat adok neki; azonban épen az igazság érdekében meg kell világítanom 
elfoglaltságára vonatkozó egyéb állításait.

Ugyanis, hogy ő a filharmóniai társaságnak a hangversenymestere, ez csak 
egy czím, amely -  igen helyesen -  Koller Ferencznek mint a zenekar vezető-he
gedűsének bizonyos tekintélyt ad, amely külön kötelezettséggel tényleg nem 
jár, csupán a társaság részéről külön javadalmazás (évi 150 korona) van vele 
egybekötve. Koller is ép így köteles a filharmóniai zenekarban játszani, mint a 
többi tanárok, és ő se vesz részt ott több próbán, mint a többiek.

Hogy a zeneiskolában a jelen tanévre bevezettetett a zenekari gyakorlat, ez 
a Tekintetes Tanács... számú határozata szerint oly módon történt, hogy Koller



tanár heti órái ezáltal nem szaporodtak. Tehát ez munka többletnek semmikép 
sem számítható és a Koller kérvényében erre vonatkozólag felhozottak csak a 
valóságnak meg nem felelő, fölösleges és nem korrekt hangulatkeltés számba 
vehetők. Megjegyzem még, hogy e zenekari gyakorlati órák vasárnap d. e. 8-tól 
10-ig és nem 9.-től 11.-ig lettek a tanrendbe fölvéve, azért, hogy Koller tanár, 
az egyes esetekben a közreműködése szükséges, a vasárnap d. e. 10. órakor 
kezdődő szentmisén megjelenhessen.

Arra vonatkozólag, amit Koller Ferenc a templomi zenéről mond, csak az a 
megjegyzésem, hogy a római katholikus egyházi zene bázisa a karéneklés (és 
pedig tulajdonképen a kíséret nélküli „á capella” karének), nem pedig az úgy 
nevezett „szóló-számok”. Ez utóbbiak csak engedmények a világias iránynak a 
szigorú egyházi elvekkel szemben. A zenekari kíséret is tulajdonképen csak 
ilyen koncesszió. Épen így nem lehet az, hogy valaki egy templomban „hang
versenymester” legyen. Ez is teljesen világias dolog és a katholikus egyház 
fenséges szertartásaihoz nem méltó. Az igazi egyházi stílus tulajdonképen azt 
kívánná, hogy a kórus közreműködői minden féle hiúságos egyéni ambiciók 
nélkül, teljesen elrejtve a közönség szeme elől, a hívők közös áhítatában egy
beolvadjanak és fölemelkedjenek.

Egyébként a Koller Ferenc által csatolt bizonyítványból én azt olvasom ki, 
hogy ő annak idején a templomi zenekari játékot nem tartotta tekintélyt és 
méltóságot sértőnek. Akkori karmesterétől „hangversenymesteri” czímet ka
pott; ezt a címet én is készséggel megadnám neki, ha ez a templomi zene 
lényegéről fönnebb vázolt meggyőződésemmel homlokegyenest nem ellenkez
nék.

Ismétlem azonban, hogy a Koller Ferencz kérelmével szemben most kifej
tett álláspontom csak akadémikus jelentőségű; met a templomi zenekarnak az 
énekkarhoz viszonyított nagy létszáma az ő állandó templomi működését ez
után nem teszi szükségessé. Ha valamely különös alkalommal az ő hegedülésé- 
re szükségem lesz, a szabályzat 22. §-a, melyet természetesen vele szemben is 
érvényben tartani kérek, módot nyújt nekem arra, hogy őt a közreműködésre 
utasítsam.

V. Az itt szóbanforgó kérdést Fábry Irma tanárnőnek most történt alkalma
zása vetette föl.

A nevezett tanárnő ideiglenes alkalmazása az én nyári szabadságom alatt, 
az engem hivatalból helyettesítő Koller Ferencz tanár javaslatára történt. Mi
kor ő nálam állásának elfoglalása végett a jelen tanév megnyíltakor jelentke
zett, azt állította, hogy énekelni tud és nagyterjedelmű szoprán hangja van, -  
amit én -  egész természetesnek találtam, tudván azt, hogy zenetanári képesíté
sét az országos magyar kir. zeneakadémián szerezte. (Megjegyzem, hogy a 
tavalyi ideiglenesen alkalmazott, de be nem vált zenetanárnő Burghardt Irén, 
akinek nem volt akadémiai képzettsége és aki énekelni abszolúte nem tudott, 
a kóruson nem volt használható; ez is volt egyik főoka annak, hogy további 
alkalmaztatását nem javasolhattam. A Burghardt elődje, Gróf Endre, aki csak 
pár napig működött, jó basszista volt, és utasításomra -  rövid működési ideje 
alatt is följárt a templomba énekelni).



Én tehát, mikor Fábry Irmát állásába bevezettem, mindjárt tudattam vele, 
hogy a legközelebbi alkalommal az énekkarban számítok rá. Ő vonakodott, és 
szeptember 10. óta, mióta itt alkalmazva van, tényleg egyszer sem jött fel a 
kórusra, hanem a szeptember hó ...-én tartott tanári értekezleten a B alatti 
kérvényt nyújtotta be hozzám, melyet a Tekintetes Tanácsnak ezennel berefe
rálok. Tegnap, arra való tekintettel, hogy október 4.-én Őfelsége névnapján 
nagyobbszabású szentmise lesz, melyen a Tekintetes Tanács is megjelenik, 
újból felszólítottam, hogy a szentmisén illetve az azt megelőző próbán jelenjék 
meg és ott énekeljen. Felszólításomra kijelentette, hogy nem fog résztvenni 
sem a misén, sem a próbán. Tényleg így is volt, sem a próbán, se a misén nem 
jelent meg.

Itt még meg kell jegyeznem, hogy Fábry Irma a heti 24. óra zeneiskolai 
kötelezettségén kívül semmi egyéb hivatalos elfogaltsággal nincs terhelve. A 
többi tanárok valamennyien állandóan résztvesznek a filharmonikus próbákon 
és hangversenyeken is, amely kötelezettség alól Fábry, mivel -  a zenekarban 
nem szereplő zongorán kivül más hangszert nem játszik -  mentesítve van. 
Tehát épen ő nagyon is ráérne a templomi működésre. Mindenek felett pedig 
szükség van rá, mint vezetőre, a két hiányos képzettségű és hangú szopranista 
mellett.

VI. Ezeket kívántam jelentésemben a Tekintetes Tanács becses tudomására 
hozni. Kérem a kérelmezők kérését elutasítani és Fábry Irmát és Koller Fe- 
renczet a zeneiskolai szabályzat 22. §-ában előírt hivatali kötelességeiknek 
pontos betartására kötelezni.

Szabadkán, 1910. október hó 4.-én
Tisztelettel 
Lányi Ernő 

v. zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 234/1910; 19173. -  Kézzel írott.)
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1910. október 7.
Lányi Ernő a zeneiskola részére zongora, hangjegy-, hirdetési 

és címtábla beszerzését kéri

Tekintetes Tanács!
Minthogy a városi zeneiskolának a palicsi régi gyógyteremben levő zongo

rája a tanítás céljaira teljesen alkalmatlanná vált,
minthogy az idei fürdőidény kezdetén a Tek. Tanács határozatából a zene

iskolának legjobb és legújabb zongorája is kiszállíttatott Palicsra, ahol harmad
fél hónapon át a fürdővendégek rendelkezésére állott s az erős használatban 
meglehetősen megviselődött, úgy, hogy az a zeneiskolai hangversenyek alkal
mára már kevéssé megfelelő, -



s minthogy ezek szerint a zeneiskolának jelenleg csak négy darab, a tanítás 
céljaira alkalmas zongorája van, holott legalább öt zongorára van szükség 
(4 tanítási- és 1 hangverseny-zongora): -

az itt elősorolt okoknál fogva kérnem kell, hogy a zeneiskola részére egy 
legalább 1400 k. értékű zongora beszerzését elhatározni, illetőleg annak meg
választására engem utasítani méltóztassék.

Kérem továbbá, méltóztassék a zeneiskola részére két darab, megfelelő 
nagyságú és vonalozású hangjegy-táblát (a karének és összhangzattan tanításá
hoz), két darab nyitható és zárható, dróthálós hirdetési táblát és két darab 
„Városi zeneiskola” feliratú címtáblát beszerezni.

Szabadka, 1910. október 7. Teljes tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 246/1910; 19426. -  Kézzel írott.)
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1910. december [7.]
Lányi Emő lakbérügyének rendezését kéri

Tekintetes Tanács!
A városi zenekar újjászervezésekor, 1909. év őszén, a zeneiskolai igazgató 

részére évi 800 k, a törzsfizetésbe beszámítandó pótlék állapíttatott meg, me
lyet részemre a Tekintetes Tanács a 25683/909. sz. határozattal utalt ki havi 
előleget egyenlő részletekben. Midőn azután a városi tisztviselők lakbére az
1910. évtől kezdve folyósíttatott oly módon, hogy a tisztviselők törzsfizetésük
nek 20%-át kapták lakbérül, az én részemre a 6519/910. tan. sz. határozat 
alapján csupán évi 640 K lakbér íratott elő, mely összeg 3200 K zeneiskolai 
igazgatói törzsfizetésem 20%-ának felel meg. Figyelmen kívül hagyatott azon
ban az a körülmény, hogy a 25683/909. tan. sz. határozat szerint törzsfizetésem
be betudandó, illetőleg ahhoz hozzászámítandó 800 K zenekarvezetési pótlék
kal együtt az 1910. év kezdetén az én törzsfizetésem már nem 3200 K, hanem 
4000 K volt, mely után járó 20% lakbér nem 640 K, hanem 800 K.

Minthogy azonban nekem az 1910. évre csak 640 K lakbér íratott elő, és 
eddig csupán ennyit vehettem föl, tisztelettel kérem: méltóztassék 1910 évi 
lakbéremnek 800 K-ra való fölemelése, illetve a még nekem járó 160 K kiuta
lása iránt intézkedést tenni.

Teljes tisztelettel 
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató



1911. január 10.
Lányi Ernő a zeneiskola hangversenyéről tudósítja 

a városi tanácsot

Tekintetes Tanács!
A városi zeneiskola ez évi első hangversenyét néh. Gaál Ferencnek, az 

intézet volt igazgatójának síremlék alapja javára 1 korona belépődíjjal e hó
18.-án, szerdán délután 5 órakor, a Pest-szálló nagytermében óhajtom ren
dezni.

Midőn ezt a Tek. Tanácsnak hivatalosan bejelentem, tisztelettel kérem: 
méltóztassék e bejelentésemet tudomásul venni és a Pest-szálloda bérlőjét a 
terem díjtalan átengedésére fölhívni.

Teljes tisztelettel
Szabadka, 1911. jan. 10.

(Levéltár, Városi tanács, II. 5/1911; 0461
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1911. február 1.
Lányi Ernő beterjeszti a tan- és beíratási 

díjak összegét

Tekintetes Tanács!
Az 1910-11. tanév első felére zeneiskolai tan- és beíratási díjakban újabban 

hozzám befolyt 2072 K, szóval Kettőezerhetvenkettő koronát e jelentés kap
csán beterjesztem.

Szabadka, 1911. febr. 1.
Tisztelettel 
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 133/1911; 2091. -  Kézzel írott.)

Lányi Ernő 
zeneiskolai igazgató

. -  Kézzel írott.)



Lányi Ernő ideiglenes elszámolása a zeneiskolai díjakról

Sor
szám

Felvételi
szám

A növendék neve Tanszak
----- ■ 

Mennyi tandíjat j 
fizetett? |

Korona fillér \i

1 33 Aussin Margit zongora
i

30 -  i
2 129 Balog István féltandíjm. ij 15 féltand. -
3 103 Balog Rózsi z* ! 30 -  '
4 3 Bcck Andor z. 30
5 26 Bedő Ilona hegedű 30
6 124 Billitz Hedvig z. 30 -  í
7 31 Boros Béla z. 30 -  |
8 29 Bóhm Mariska z. 30 -  I
9 110 Bruck Miklós h. ! 30 -  |

10 61 Czipott Flóra z. 30
11 67 Cser Margit z. 30 -  j
12 135 Csillag István z. 30 -  !
13 108 Deák Frida z. 30
14 101 Derner Emma z. 30
15 102 Derncr Rózsa z. 30
16 80 Décsey Juliska z. 30
17 1 71 Dcutsch Ella z. 30

i 18 j 5 Dömötör Tibor h. 30 -  !
! 19 1 140 Dóbler Margit z. 30 -  il

20 39 Engler Aranka z. 30
21 40 Engler Hanna z. 30 -  i
22 141 Deutsch Imre (azonnal 

kilépett) féltandijm.
h. — ~ !11

23 117 Fábián Klára z. 30 -  j
24 89 Faludi Irén z. 30
25 ií 112 Farkas Géza landíjm. h. -
26 íí 55 Farkas Margit z. 30
27 52 Farkas Mariska z. 30
28 54 Farkas Nóra z. 30

j 29 53 Farkas Tibor z. 30
i 30 123 Freund Margit z. 30

31 10 Franki Gyula h. 30
32 18 Franki László h. 30
33 46 Fussgánger Elza z. 30
34 118 Futó Erzsi h. 30
35 ! 152

ii
Fekete László h.

i
30



Sor
szám

Felvételi-
szám

A növendék neve Tanszak

i

Mennyi tandíjat j 
fizetett? | 

Korona fillér

36 21 Gaál Ferenc i z. 30
37 24 Gaál Melinda z. 30
38 30 Geiger Andor h. 30
39 76 Geréb Klára z. 30
40 77 Geréb Lajos z. 30
41 37 Grád Eszti z. 30
42 38 Grád Ilona z. 30
43 45 Grüner Boriska z. 30
44 3 Gulyás Erzsiké 

féltandíjm.
z. 15

45 4 Gulyás László 
féltandíjm.

h. 15

46 137 Gross Aranka z. 30
47 153 György Erzsi z. 30
48 163 Gescheit Margit 30
49 82 Hahn Endre L. 30
50 81 Halykó Mária 

féltandíjm.
h. 15

51 51 Hay Ella z. 30
52 58/59 Heumann Jolán z., h. 60
53 56/57 Heumann Rózsi z., é. 60
54 107 Hniesz Imre tandíj h. -  -

55 145 Horváth Elemér időköz
ben kilépett

h. 12

56 14 Jakobcsics Jenő z. 30
57 130 Janiga Anti z. 30
58 131 Janiga Berta z. 30
59 113 Kindris Gabriella z. 30
60 114 Kindris Kornél h. 30
61 36 Király Piroska z. 30
62 48 Klazsik Imre tandíj m. h. -  -

63 20 Klein Gyula h. 30
64 23 Klein Magda z. 30
65 35 Kohn Margit z. 30
66 70 Kohn Sári z. 30
67 34 Kohn Szilárd z. 30
68 98 Koller Margit tandíjm. z. _  ! 

I
69 97 Koller Rózsi tandíjm. z. _ _ 1
70 72 Kőnig Jolán z. 30
71 60 Korossy Irma z. 30
72 28 Kovács Magda z. 30
73 69 Krausz Dezső h. 30



Sor
szám

Felvételi
szám

A növendék neve Tanszak Mennyi tandíjat 
fizetett? 

Korona fillér

74 64 Krausz Ilona z. 30
75 100 Krizse Ilona féltandíjm. z. 15
76 99 Krizse Juliska z. 30
77 142 Korek Antalné (azonnal 

kilépett)
é. 6

78 Katona Jenő h. 30
79 6 László Dezső tandíj m. h -  -

80 87 Lendvay Mariska z. 30
81 49 Létmányi Ottilia z. 30
82 116 Loósz István egész 

tandíj m.
z. —  —

83 105 Lövinger Felicc z., é. 60
84 136 Lakos Ilona z. 30
85 143 Lányi Hedvig tandíjm. z. -

86 83 Macher László z. 30
87 10 Mamuzsich Ilona z. 30
88 11 Mamuzsich István z. 24
89 90 Mamuzsich Imre (decem

berben kilépett)
h. 30

90 68 Manojlovics Zsófia z. 30
91 27 Milkó Elemér z. 30
92 105 Müller Annuska z. 30
93 106 Müller Klára z. 30
94 148 Márton Ilona z. 30
95 155 Miskolczy Ilona z. 30
96 32 Obláth Anna z. 30
97 85 Ökrész Erzsi (október

ben kimaradt)
z. 12

98 74 Piantek Kálmán (féltan
díjm.)

h. 15

99 183 Pataki Hajnal z. 30
100 162 Pataki Erzsi z. 30
101 160 Pápay Iza z. 30
102 126 Récsey Eta z. 30
103 125 Récsey Sári z., é. 60
104 1 Reich Erzsi z. 24
105 95 Révész József h. 24
106 96 Révész Margit z. 30
107 75 Romanov Mária z. 30
108 73 Schaffer Lili z. 30
109 15 Schilling Béla h. 30
110 16 Schilling Endre z. 30



Sor
szám

r
Felvételi
szám

A növendék neve Tanszak
I

1
Mennyi tandíjat | 

fizetett? j 
Korona fillér

111 17 Schilling László Z . 30
112 41 Schreibcr Magda z. 30
113 111 Schossberger Edith z. 30
114 47 Schulhof Gizella z. 30
115 12 Simonyi Erzsi tandíjm. z. - ;
116 66 Singer Imre h. 30
117 122 Szász Olga z. 30
118 9 Szilágyi Mária z. 30
119 22/23 Szilberleitner Melánia z.,é. 30
120 84 Szmolenszky Erzsi z. 30
121 109 Sztrokay Mariska z. 30
122 127 Szűcs Ilonka z. 30
123 128 Szűcs József h. 30
124 132 Sessler Margit z. 30
125 139 Schulmann Endre z. 30
126 146 Szobonya László 

(novemberben kilépett)
z. 18

127 147 Szobonya Imre 
(novemberben kilépett)

z. 18

128 151 Schnitzler Olga z. 30
129 138 Taussig Magda z. 30
130 50 Tisza Giza z. 30
131 78/79 Tóth Boriska z.,é. 60
132 133 Vajda Tibor h. 30
133 134 Vajda Petúr z. 30
134 115 Váli Béla z. 30
135 65 Varró József z. 30
136 93 Vass Gabriella z. 30
137 94 Vass Kamilla z. 30
138 120 Víg Károly z. 30
139 121 Víg István h. 30
140 119 Víg Manci z. 30
141 88 Vida Szilvia z. 30
142 91 Wagner Elza z. 30
143 92 Wagner Ferenc z. 30
144 i 149 Weisz Margit féltandíjm. z. -  1
145 150 Weisz Ilona féltandíjm. z. -  -
146 154 Wilheim Klára z. 30
147 13 Zimmer Sarolta z. 30
148 42 Zorkóczy Aranka 

féltandíjm.
z. 15



Sor
szám

Felvételi
szám

A növendék neve Tanszak
1 '*" 1 

Mennyi tandíjat 
fizetett? 

Korona fillér

149 43 Zorkóczy Ilonka z. 15
féltandíjm.

150 44 Zorkóczy Lajos h. 15
féltandíjm.

151 86 Zsótér Magda z. 30
152 157 Zvékits Szerér h. 30
153 144 Dembits Andor tandíjm. h. -  -

154 156 Vass Vilma z. 30
155 7/8 Herczl Emma h., z. 60
156 157/a Manojlovics Szánkó h. 30
157 161 Spiegel Margit é. 30

Kezelési díjban ebből leszámítandó 4%

157 növendék beíratási díja á 4 K 632

Összesen 4714 K 48 fill.

Erre már befizetve:

17613/910 tan. sz. 1910. IX/12 1850.-
19402/910 tan. sz. 1910. X/8 535.-
12872/910 tan. sz. 1910. X I11 354.-
2091/911 tan. sz. 1911. II/2 2072.-

4811.-
-  4714.48

= 96.52 Korona
Tehát a 96 K 52 f. többlet javamra Írandó

Szabadka, 1911. febr. 1. Lányi Ernő
zeneiskolai igazgató

Megvizsgálta és helyesbítette 
1911.111/31 

Olvashatatlan aláírás



1911. február 10.
Lányi Ernő megküldi a házi hangverseny jövedelmét

A Gaál Ferenc emlékmű-bizottság tekintetes Elnökségének

Szabadka

A vezetésem alatt álló Szabadkai Városi Zeneiskola f. é. január 18.-án a Pest 
szálló nagytermében a Gaál Ferenc síremlék-alap javára házihangversenyt ren
dezett, amelynek tiszta jövedelmét 65 K 86 f. van szerencsém mellékelten 
megküldeni a Tek. Elnökségnek az alábbi elszámolás kapcsán:

Bevétel:

a. belépőjegyekből (156 db á 1 K + 10 db á 50 f) 161 K - f
b. felülfizetésekből 18 K - f

179 K - f

Kiadás

a. Világítás költsége (gázgyári számla) 34 K 64 f.
b. Két zongora szállítása oda vissza és pódium 38 ” »

c. hangolása 10 ” »

d. Nyomtatványok 11” M

e. Hangjegyek 16 K 50 ”
f. Jegyszedők 3 ” »

113 K 14 f. 

Maradvány: 65 K 86 f.
Szóval Hatvanöt korona 86 fillér, mint tiszta jövedelem.

Szabadka, 1911. febr. 10. Tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató

Hatvanöt korona 86 fillért a mai napon átvettem ezennel nyugtatom

Szabadkán 1911. február hó 19. Lovas Mátyás
pénztárnok



1911. február 15.
Lányi Ernő beterjeszti a zeneiskolai díjak összegét

Tekintetes Tanács!
Az 1910.-11. tanév második felére zeneiskolai tan- és beíratási díjakban 

befolyt Kilencszáznyolcvan (980) koronát e jelentés kapcsán tisztelettel beter
jesztem.

Szabadka, 1911. február 15. Lányi Ernő
zeneiskolai igazgató

(Levéltár, Városi tanács II. 133/1911; 3011. -  Kézzel írott.)
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1911. február 20.
Lányi Ernő a zeneiskola részére hangversenyzongora beszerzését 

kéri a városi tanácstól

Tekintetes Tanács!
Az elmúlt iskolai év tapasztalatai, úgy a jelen iskolai évben nagy számban 

beiratkozott zongora tanszaki növendékek szakszerű kiképezhetése céljából arra 
kértem a tek. Tanácsot, hogy egy új zongora beszerzését elhatározni kegyeskedjék. 
Jóllehet ezen kérvény kelló fedezet hiányában nem nyert kedvező elintézést, mégis 
az alábbi indokok figyelembevételével újból arra kérem a tek. Tanácsot, hogy egy 
új, lehetőleg hangverseny zongora vételét elhatározni kegyeskedjék.

A folyó iskolai évben a zongora tanszakra kb. 125 növendék iratkozott be, 
a mi oly nagy szám, hogy e mellett a meglevő zongorákon a lehetetlenséggel 
határos a növendékek alapos kiképzése. Ugyancsak e nagy szám és a rendelke
zésre álló zongorák csekély száma okozza a zongorák rohamos pusztulását. 
Ehhez járul még az is, hogy nyáron át egy zongora Palicson van, a mi szintén 
nem szolgál az illető zongora előnyére. Mindezen okok idézik azután elő, hogy 
a haladó tanszak növendékeinek nincs módjukban magukat egy jó zongorán 
kiképezni, mert a dalárdának ott levő zongoráját csak kivételes esetekben 
használhatjuk. A vizsgálati hangversenyre is égetően szükséges volna egy jó 
hangversenyzongorának a beszerzése.

Az előadott indokaim alapján tehát bátorkodom arra kérni a tek. Tanácsot, 
hogy a zeneiskola részére egy új, lehetőleg jobb fajta hangverseny zongorát 
beszerezni kegyeskedjék.

Szabadka, 1911. február 20. Lányi Ernő
zeneiskolai igazgató



Lányi Emő értesíti a városi tanácsot a zeneiskola 
hangversenyéről, a belépődíj összegéről

Nagytekintetű Tanács!
Ezen jelentésem kapcsán, bátor vagyok értesíteni a Nagytekintetű Taná

csot, a városi zeneiskola növendékeinek f. hó 18-án tartandó házihangverse
nyéről. Minthogy megboldogult Gaál Ferenc igazgató úr emlékének eddigi 
működésünkkel eleget tettünk, és minthogy pontos értesüléseim szerint a kö
zönség körében az efajta növendékhangversenyekre a belépődíj szedése éppen 
nem szül jóvéleményt, ezúttal nem tartom szükségesnek a belépésért az egy 
koronás díjat. De mégis a költségek fedezésére 50 filléres belépő díjat ajánlok. 
Egyébbiránt a kiadásról és bevételről szóló elszámolásomat a Nagytekintetű 
Tanács elé fogom terjeszteni.

Szabadka, 1911. március 9.

(Levéltár, Városi tanács, II. 5/1911; 4683
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1911. március 22.
Lányi Ernő folyamodványa a tandíjelszámolás ügyében

Tekintetes Tanács!
Vonatkozással a 2091 sz. (1911. évi) tanácsi meghagyásra, vagyok oly bátor 

következőkben jelentést tenni: Az 1-ső félévi tan. és beíratási díjakra vonatko
zó befizetési kimutatást már hetek előtt terjesztettem be. Sőt már vissza is 
kaptam a beíratási naplót. Hogy az 1. félévi díjakat miért terjesztettem be csak 
1911 évi február 2-án, arra tiszteletteljes észrevételem az, hogy az iskolai félév 
febr. 1-ig tart bezálólag. Igen közel álló okoknál fogva tehát a végelszámolást 
csak aznap vagy egy nappal később adhatom be. Magát a pénzt -  mint a hogy 
számvevőség igazolhatja -  ideiglenes nyugtákra részletenként adom be, a hogy 
behajthatom. Más, jobb módját a pénz kezelésnek nem tudom. De készséggel, 
sőt köszönettel veszem a tek. Tanács erre vonatkozó utasítását.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1911. márcz. 22. Lányi Ernő

v. zeneiskolai igazgató

Tisztelettel 
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
. -  Kézzel írott.)



1911. május 22.
Lányi Ernő betegsége gyógyítására anyagi támogatást kér

Tekintetes Tanács!
Előrehaladott cukorbajom és neuraszténiám arra késztet, hogy a nyári szün

időben hosszabb üdülésre menjek. Orvosi tanácsra -  valószínűleg -  Karlsbadot 
kell választanom. Ez az anyagi csapás oly váratlanul érint, hogy ez idő szerint 
képtelen vagyok fedezésére.

Azon alázatos kéréssel fordulok hát a Tekintetes Tanácshoz hogy nekem, -  
ezen fölötte fontos, előre nem látott súlyos kiadásom fedezésére, -  fizetési 
előlegként, két évi visszafizetés mellett 1200. vagyis ezekétszázkoronát kiutal
ványozni kegyeskedjék.

A Tekintetes Tanácsnak ezúttal is alázatos szolgája
Szabadka, 1911. május 22. Lányi Ernő

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, XII. 363/1911; 1077. -  Kézzel írott.)
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1911. május 23.
Lányi Ernő bemutatja a zeneiskola házi hangversenyére 

befolyt összeget

Tekintetes Tanács!
A márczius 18-iki házi hangverseny bevételi kimutatását vagyok bátor ezen

nel bemutatni, a tiszta jövedelmet 53 K. 50 011.-t, a Főjegyző Urral történt 
előzőleges megállapodás szerint a jutalom díjakhoz csatoltam.

Az 1 ső hangversenyünk (Gaál szobor javára) bevételi kimutatását is mellé
kelve

vagyok
Szabadka Kitűnő tisztelettel
1911 május 23 Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 5/1911; 10955. -  Kézzel írott.)



Lányi Ernő beterjeszti a vizsgarendet

Tekintetes városi Tanács
Az ezidei vizsgarendet vagyok oly bátor ezennel beterjeszteni.

Az ezidei vizsgarend a következő:

Osztályvizsgák (a régi zeneiskola nagytermében):
Junius hó 8-ikán d. u. 3 órakor. Tanár: Müller Elvira.

9-ikén d. u. 3 órakor. Tanár: Fábry Irma.
10-ikén d. u. 3 órakor. Tanárok: Maczák és Koller. 

Vizsgahangversenyek (a régi zeneiskola nagytermében):
Junius hó 12-ikén d. u. 3 órakor. Tanárok: Müller és Koller F.

13-ikán d. u. 3 órakor. Tanárok: Fábry I. és Koller F.
14-ikén d. u. 3 órakor. Tanárok: Maczák M. és Koller F. 

Utolsó vizsgahangverseny (Lányi igazgató növendékei) és 
záróünnepély a főgymnasium tornatermében:
Junius hó 15-ikén d. u. 4 órakor.
A bizonyítványok és jutalmak kiosztása:
Junius hó 16-ikán d. e. 10 órakor (a régi zeneiskolában):

Szabadka Lányi Ernő
1911 május 31
(Levéltár, Városi tanács, II. 133/1911; 11661. -  Kézzel írott.)

Szabadka 
1911 május 31

Kiváló tisztelettel 
Lányi Ernő 

a városi zeneiskola 
igazgatója

a
1911. május 31.

Hirdetmény



Lányi Emő a vizsgarendről tudósítja a hatóságot

Tekintetes városi Tanács!
A vizsgarendet, miután a vizsgák ma (jun. 8-án) kezdődnek, kinyomatni 

kénytelen voltam. Tegnap délután kézhez vettem a nyomtatványokat és nagy
részt már ki is osztottam a növendékek közt. így a tek. Tanács kívánsága, hogy 
uj vizsgarendet terjesszenek be, nem teljesíthető. Minden zongora tanárnak 
meg van a maga vizsgaideje. Az egyes vizsgahangversenyeket hegedű és ének
előadásokkal tarkítjuk. Az utolsó vizsgának záróünnepély jellegét csak az adja,
1. hogy utolsó, 2. hogy abban nagyobb karénekelőadások is vannak, melyekben 
az összes tanárok növendékei vesznek részt. A gymnasiumban -  főleg technikai 
okoknál fogva -  egyáltalán nem tarthatjuk meg e vizsgákat, a mit a Főjegyző 
Úrnak, szóval annak idején bejelentettem.

Perczig sem vonom kétségbe a tek. városi tanács jogát hogy felülbírálhassa 
despoziczioimat, melyeket a tanári karral egyetértve teszek, de tiszteletteljesen 
kénytelen vagyok megállapítani, hogy a műsorok szerkesztése mindenütt az 
igazgató discretionális jogát képezi.

Ez alkalommal vagyok bátor jelenteni, hogy intézetünk 4 növendéke a múlt 
napokban kiváló sikerrel tette le vizsgáját a m. k. zeneakadémián.

Maradok a tekintetes Tanácsnak 
Szabadka alázatos szolgája
1911 jun. 8. Lányi Ernő

a
A Lányi Emő és a tantestület által összeállított vizsgarend 

A „Szabadkai Városi Zeneiskola”

VIZSGARENDJE.
1910-1911. tanév.
Osztályvizsgák:

Junius hó 8-án csütörtökön délután 3 órakor.
Tanár: Müller Elvira.

Junius hó 9-én pénteken délután 3 órakor.
Tanár: Fábry Irma.

Junius hó 10-én szombaton délután 3 órakor.
Tanárok: Maczák M. és Koller F.

Vizsgahangversenyek:
Junius hó 12-én hétfőn délután 3 órakor.

Tanárok: Maczák M. és Koller F.



Junius hó 13-án kedden délután 3 órakor.
Tanárok: Fábry Irma, Müller Elvira és Koller Ferenc. 

Vizsgahangverseny 
Tanár: Lányi Ernő 

és évzáró ünnepség:
Junius hó 15-én délután fél 4 órakor.
Az osztályvizsgák, valamint a 12. és 13-iki vizsgahangyersenyek és a 15-iki 

záróünnepély a városi zeneiskola nagytermében tartatnak meg.
E vizsgákra, illetve záróünnepélyre a tisztelt szülőket és az érdeklődőket 

tisztelettel meghívja:

Lányi Ernő 
igazgató és a tantestület

b

Lányi Ernő meghatározza a vizsgahangverseny 
és a záróünnepély műsorát

Vizsgahangverseny és záróünnepély junius hó 15-én csütörtökön d. u. fél 4 
órakor.

Tanár: Lányi Ernő.

Műsor:

1. Mozart: Phantasia (d. moll), zongorán előadja: Geréb Lajos.
2. Hűmmel: Rondo (Es-dur), zongorán előadja: Kohn Szilárd.
3. Lányi: Két magyar dal, énekli: Spiegel Margit.
4. Clementi: „Sonatarészlet”, zong. előadja: Farkas M.
5. Lányi: Impromptu, zongorán előadja: Strokay Mariska
6. Rode (amoll) versenymű, I. tétel, hegedűn előadja:

László Dezső. Tanár: Koller Ferenc.
7. Schubert „Az útmutató”, énekli: Romanow Mariska.
8. Schütt „Etude mignonne”, zong. előadja: Récsey Sárika.
9. Chopin: Prelude, zongorán előadja: Vass Ella

10. Liszt: Valse impromptu, zongorán előadja: Schossberger Edit.
11. Schumann Aufischwung, zongorán előadja: Tóth Boriska
12. a.) Pergolese: „Stabat mater”, előadja: a női kar.

Romanow M. és Spiegel M.
12. b.) Lányi: Deux poemes, zongorán előadja: Pápay Iza.
13. Beleznay: „Két dal”
14. Erkel: Hymnus, énekli: a női kar.



1911. június 17.
Lányi Ernő beterjeszti az 1910/11-es tanév végén kiosztott 

jutalmak jegyzékét

Tekintetes Tanács.
Mellékelve vagyok oly bátor az 1910/11 tanév végén kiosztott jutalmak 

jegyzékét beterjeszteni. Rendelkezésemre állott a város által e czélra (minden 
évben) adományozott K. 80 és a házihangversenyből fönmaradt K 53 és 50 
fillér. Összesen 133 és 50 f. A többlet a tantestület ajándékából telt ki.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1911 junius 17 Lányi Ernő

A zeneiskola tanárainak jutalomjegyzéke

Jutalomjegyzék 

Kiváló szorgalomért és tanár helyettesítésért:
1. Miskolczi Ilona....................................................K.
2. Vass E l la ........................................................
3. Strokay Mariska.............................................
4. Tóth Boriska..................................................
5. Schulhoffné G izella .......................................
6. Pápay I z a ........................................................

Szorgalomért és haladásért:

1. Cser Margit . . .
2. Halykó Mária . .
3. Macher László .
4. Piantek Kálmán

10
10
10
10
10
10

5
5
5
5

arany

Azonkívül elméletben tanúsított 
szorgalomért (Igazgató ajándéka):

1. Cser Margit . . . .
2. Zorkóczy Aranka

Összesen

5
5

90 Korona



Hangjegyek 
szép előadásért és szorgalomért:

Bodo: Hűit etudes 1. 2...................................................... K. 7
Saint-Saéns: A llegro ....................................................... ” 2.50
Bodo: Románcé és Barcarole........................................  ” 4
Horváth: Sonatinák.......................................................... ” 1.50
y4gg/iázy: 82 sz. darab.......................................................K 2
Mozart: S o n a ta ...............................................................  ” 80
Beethoven: Bagatelles .................................................... ” 1.40
Lányi: 3 morceause.......................................................... ” 3
Székely: Iskola..................................................................  ” 4
Állaga: Rhapsodia.......................................................... ” 1.80
Mosskowsky: Spanyol tán cok ........................................  ” 2
Bátor: Le petit pianiste .................................................  ” 3
Siklós: 4 morceause.......................................................... ” 1.20
Tutik: Melancholia.......................................................... ” 1.80
Farkas: 3 hallgató s z ó ló .................................................  ” 1.80
Liliomok lilioma: Igazgató ajándéka............................. ” 4
Lányi: Magyar zeneképek..............................................  ” 3
Chopin: Marches hongroises ........................................  ” 3.60
Tóth A . : S ch erzo ............................................................  ” 2
Raff: In den A lp e n .......................................................... ” 6
Siklós: Rhapsodia, Igazgató ajándéka..........................  ” 3
Karganoff: Mazurka, Igazgató ajándéka.......................  ” -.90
Lányi: C apriciotto.......................................................... ” 2
Lavotta: Serenad és Berceuse Koller tanár ajándéka . ” 4
Siklós: S u ite .....................................................................  ” 1.20
Beethoven: Variatiók, Maczák tanár ajándéka ............ ” -.60
Siklós: Rhapsodia, Maczák tanár ajándéka.................  ” 3
Hündel: 10 komp. Maczák tanár ajándéka....................  ” 1.80
Dussek: La matinéé, Maczák tanár ajándéka............... ” -.60

Összesen 73.50

Lányi Ernő igazgató 
Maczák Manó 

Koller Ferenc, Fábry Irma 
Müller Elvira

(Levéltár, Városi tanács, II. 133/1911; 12702. -  Kézzel írott.)



Lányi Ernő jelentése az elmúlt tanévről

Tekintetes Városi Tanács!
A tanév befejezésével sietek a tek. Tanács elé oly jelentést terjeszteni, mely 

világos képet nyújt a lefolyt tanév eseményeiről és némi tájékozást a jövőre 
nézve.

Tisztelettel jelentem, hogy a vizsgák rendben folytak le és a tantestület 
képességéről kielégítő tanbizonyságot adtak. Mintahogy már jelenteni bátor 
voltam, intézetünk négy növendéke (Pápay Iza, Tóth Boriska, Vass Ella és 
Récsey Sári) iskolánk VII. osztályú növendékei a m. k. zeneakadémián is tettek 
vizsgát. Hárman jeles, -  egy jó eredménnyel. Ezzel sikerült -  ami egyik főtörek- 
vésem volt -  az ország első intézete között bizonyos kapcsolatot teremteni, 
mely tény intézetünkre és hírnevére csak jótékony hatással lehet. -  Rendeztünk 
az év folyamán két hangversenyt, az énekkar pedig több izben működött közre 
a sz. Teréztemplomban zenés misén.

Nagyobb szabású záróünnepet nem rendezhettem, mert a műsor kérdése 
körül a tek. Tanács és köztem némi véleménykülönbség merült fel. Nem akar
tam a tek. Tanács óhaja ellen cselekedni, de viszont nem volt módomban -  már 
csak az idő rövidsége miatt sem -  óhaját teljesíteni. így záróünnepély helyett 
vizsgát rendeztem, amelyen 3 alsóbb osztályú növendék is közreműködött. A 
záróünnepély jellegét -  lévén ez utolsó működése az iskolának -  a karének 
adta. Mint ahogy múltkori jelentésemben megjegyezni bátor voltam, a záróün
nepély mindenütt egy, a vizsgáktól különálló produktió, melynél csak a leg
felsőbb osztályú legkiválóbb növendékek szerepelhetnek. Miután -  ez idő sze
rint -  Koller tanár és én vezetjük, csupán a mi növendékeinknek jutott volna 
hely az amúgy is túltömött műsoron.

Ideje, hogy a jelenlegi, még nem véglegesített tantestületről véleményt 
mondjak. Koller Ferenc két év óta működik az iskolánál, miután használható 
tanerőnek bizonyult, kérem, illetve ajánlom véglegesítését annál is inkább, 
mert próbaideje rég letelt. -  Fábry Irma az első három osztályt kitűnően vezet
te, sőt a IV., V. és VI osztályokban is figyelemreméltó eredményt ért el. Végle
gesítését ajánlom. -  Az óraadó Müller Elvira első perctől fogva pedagógiai 
szempontból kiváló erőnek bizonyult. Bár az ő pádagógiai ismeretei is az első 
hat osztályon túl még nem terjednek, miután nála, épúgy mint Fábry Irmánál 
is, föltételezhető, hogy azokat az ismereteket idővel elsajátítják -  további alkal
maztatását melegen ajánlom. Végül bátorkodom bejelenteni, hogy a befolyt 
tandíjakról szóló kimutatást, kötelességemhez híven, f. h. 16. án beterjesztet
tem. (15.-én nem lehetett, mert ünnep volt).

E sorok írása közben a helyi lapból értesültem Koller tanár véglegesíté
séről, amint fenntebb magam is ajánlottam. Ezúttal legyen szabad tisztelettel 
kérnem, hogy a tanárok alkalmaztatása, illetve véglegesítése kérdésében ne-



kém, mint igazgatónak, legyen azon hozzájárulási jogom, mely nélkül -  és erre 
nézve van már precedens -  maga az ügy szenved.

Időszerűnek tartom már most a jövő tanévre szóló javaslataimat a beosztás, 
illetve tanrend tekintetében előterjeszteni.

Az orsz. m. k. zeneakadémián telt tapasztalatok arra készletnek, hogy egy 
zenediktandó és egy zenetörténet-osztályt, mint melléktantárgyal a tanrendbe 
beleilleszteni javasoljam. Heti egy-cgy órában. -  A zongoratanítást akként 
vélem, hogy a I.-sőtől VI. osztályig Müller és Fábry tanárok, Maczák tanár 
I.-sőtől VII.-ig, igazgató, amennyire még szükség lenne, a VII.-et, de minden
esetre a VIII. osztályt vezesse. -  A magánének tanítástól szeretném magamat 
felmenteni, miután a tapasztalat azt mutatja, hogy a hangképzést, illetőleg 
hangvételt nő -  s minálunk csak nők tanulnak énekelni -  nőtől sajátítja el 
legjobban. E tanszakra tehát óraadó címen vagy özv. Farkasné Gábos Nellyt, 
vagy az idén az orsz. Zeneakadémián énektanítói oklevelet nyert Lányi Saroltát 
oki. tanítónőt szíveskedjék megbízni. Amit annál is inkább kérek, mert meg
rendült egészségi állapotom arra késztet, hogy az esetleg felmerülő óratöbble
tet saját személyemre nézve a minimumra szorítsam.

Midőn ezen sorokat befejezem, kérem a tekintetes Tanácsot, ajándékozzon 
meg engem a jövőre nézve becses bizalmával, először, mert nyugodt lélekkel 
mondhatom, megérdemlem, másodszor, miután a nélkül minden további tö
rekvésem illuzórikussá válnék.

Teljes tisztelettel vagyok

Szabadkán 1911. jun. 20. a tekintetes Tanácsnak
alázatos szolgája 

Lányi Ernő 
zeneiskolai igazgató

(Levéltár, Városi tanács, II. 157/1911. -  Kézzel írott.)
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1911. augusztus 1.
Lányi Ernő előterjesztése a városi zenekar 

végleges szervezésének tárgyában

Nagyságos Polgármester Úr!
Zenedei szabályrendeletünk miniszteri jóváhagyást nyervén, elérkezett an

nak az ideje, hogy a városi zenészek állásaikban véglegesíttesenek. Mielőtt a 
véglegesítés bekövetkeznék, arra való tekintettel, hogy a zenekar czéljának 
megfelelő megalakítására most van megfelelő és legalkalmasabb időpont, erre 
vonatkozólag tiszteletteljes véleményemet a következőkben vagyok bátor 
előterjeszteni.

Nélkülözhetlen szükségesnek véleményezem ugyanis azt, hogy a zenekarból 
azok az egyének akikről a tapasztalat azt bizonyította, hogy kötelességüknek



akár képességük hiánya, akár pedig egyéb okból megfelelni nem bírnak, eltá
volíttassanak és más megfelelő egyénekkel pótoltassanak.

Pibál Sztaniszló ki a zenekarban az egyik cellista állását tölti be működési 
körének megfelelő betöltésére képtelennek bizonyult a miért is, véleményem 
szerint elbocsátandó és helye más megfelelő egyénnel töltendő be.

Pletanek Venczel, ki a zenekarban az 1 ső trombitás állását tölti be, szintén 
elbocsátandó és helye más egyénnel lenne betöltendő, mert hasznavehetetlen 
és teljesen megbízhatatlannak bizonyult. Ugyanis folytonos iszákossága folytán 
kötelességének eleget tenni alig tud, residens magaviselete egymás után hívja 
ki a fegyelmi eljárásokat, mely nem csak zavarólag de demoralizálólag is hat és 
az ily testületben nélkülözhetetlenül szükséges békés együttműködést gátolja.

Ezek volnának azok a változások a melyek a bekövetkező véglegesítés előtt, 
a zenekarban ezközlendők lennének és ezen változások esetén leszek képes a 
különben hivatása magaslatán álló zenekar czélirányos működését biztosítani.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1911 aug. 1. Lányi Ernő
(Levéltár, Polgármesteri hivatal, 1658/eln. 1911. -  Kézzel írott.)
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1911. augusztus 30.

Lányi Ernő a városi zenekar két új tagjának kinevezését kéri

Nagyságos Polgármester Úr!
Van szerencsém tisztelettel bejelenteni, hogy a városi zenekarban megüre

sedett két zenészi állásra megnyertem Mulac Vencel, tescheni lakos, fagottistát 
évi 1200 K, és Fellinghauser Ferenc másodfuvolistát (Pyrawarth, A. -  Auszt
ria) évi 1000 K. törzsfizetéssel. Kegyeskedjék őket kinevezni és fizetésüket 
megérkezésük napjától (amit utólag újból bejelentek) kezdődőleg folyósítani.

Kérem jelentésem szíves tudomásul vételét és, tekintettel az ügy sürgőségé
re, lehetőleg gyors elintézését.

Teljes tisztelettel
Szabadka, 1911. aug. 30. Lányi Ernő

(Levéltár, Polgármesteri hivatal, 2277/eln. 1911. -  Kézzel írott.)



Lányi Ernő a Szent Teréz-templom női énekkarának 
megerősítésére kér támogatást

Nagyságos Polgármester Úr!
A Sz. Teréz templom énekkar állapotáról kell jelentést tennem. A férfikar

-  miután 3 városi zenész a teendőket elég kielégítő módon teljesíti -  megállja 
a helyét, a női kar azonban megerősítésre szorul. Ajánlom özv. Farkasné Gábos 
Nely kinevezését, a ki évi 500 koronáért hajlandó a női kar kötelékébe belépni. 
Számításom szerint ezzel az e czélra előirányozott összeg csak 50 koronával 
volna túlhaladva, egy deficit, melyre Polgármester Úr -  ha sikerült nekem az 
ügy fontosságát kellően igazolnom -  bizonyosan fedezetet talál. A jelenlegi 1 
ső énekesnő, özv. Geierné, 30 év óta teljesíti szolgálatát, elég pontosan és 
jóakarattal. De énektudása csekély és a hangja meg van viselve. Egy másik és 
jobb énekesnő mellett hasznavehető még ő is. Épen azért ismétlem fenti kéré
semet ill. ajánlatomat.

Kiváló tisztelettel
Szabadka 1911 aug. 30. Lányi Ernő

(Levéltár, Polgármesteri hivatal, 1734/eln. 1911. -  Kézzel írott.)
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1911. szeptember 1.

Lányi Emő folyamodványa a zeneiskola órabeosztása ügyében

Tekintetes Városi Tanács!
Van szerencsém bejelenteni, hogy a mai napig 120. ill. (a két főtanszakra 

járókkal együtt) 122 növendék iratkozott be. A zongoranövendékek száma 95. 
Maczák Manó tanárhoz 15 órára (1 óra többlettel) 25 növendék van beosztva, 
R. Müller Elvirához 24 órára 5-ös csoporttal 40 növendék. Fennmarad 30 
növendék, kik közül 18 VI., VII; és VIILik oszt. (két VIII. oszt. növendék csak 
a napokban iratkozik be). Ezeket, t. i. a felsőbb osztályosokat -  egyelőre ma
gamhoz osztottam be, szem előtt tartva következő elveket: 1. minden tanár 
lehetőleg tartsa meg eddigi tanítványait. 2. ezen, magasabb fokon álló növen
dékek pedagógiai okokból rám vannak utalva. 3. némi figyelembe vétele a 
szülők kívánságainak is. (Amitől egészen eltekinteni: -  az intézet érdeke tiltja). 
Megjegyzem, hogy úgy az én, mint a többi két tanár osztályai túl vannak tömve. 
Öt növendékkel egy órában -  pláne a felsőbb osztályokban -  kellő eredményt 
elérni nem lehet. Szerintem, ebben a tekintetben az alapszabály sem ad kötelező



utasítást, de ha így is lehetne értelmezni, akkor -  egyéb fontos okoknál fogva 
is -  az alapszabály sürgős revízióra szorul, mire nézve előterjesztésemet legkö
zelebb beadni bátorkodom. A mai helyzet szerint még a mostani záros 5-ös 
csoportosítással is, heti háromszoros tanítással és az ajánlott zenediktando és 
zenetörténelem mellett, engemet egy oly nagyszámú óratöbblettel sújtana, 
melynek adására mostani megrongált egészségi állapotom miatt képtelen va
gyok. Eszerint volna:

12 zongora
2 zeneelmélet (karének)
2 magánének
2 összhangzattan
1 zenediktando és
1 zenetörténet óra

összesen 20 óra, tehát 12 óratöbblet.
Teszem tehát a következő ajánlatot. Ejtsük el ez évben mind a zenetörténe

tet, mind a zencdiktandot. Utóbbit igyekezni fogok a zeneelmélet óra kereté
ben előadni; előbbire -  miután c tárgy csak a VIII. osztályban kötelező, -  úgyis 
csak 4-6 növendék jutna. Ezek akadémiai vizsgára készülvén, ezt privátin vég
zik cl. A zongoraórákat 4-es csoportokban kétszer hetenkint adnám, ami a 
célnak teljesen megfelel és amire nézve minden szülőtől beleegyező reverzálist 
mutathatnék be. E beosztás mellett adnék:

18-(20) növendéknek zongora órát -  10 óra 
magánének ” - 2  ”

zeneelmélet ” - 2  "
összhangzattan ” -  2 ”

16 óra

Összesen 16 óra, tehát 8 óra többlet. -  A jelenlegi körülmények között ez 
volna a leghelyesebb megoldás. A még hátramaradt 10 alsóbbosztályú növen
dékre nézve az a véleményem, hogy azokat egy óraadó tanerő megbízásával 
lássák cl. (Amíg egy sikeres tanárválasztás az egész helyzetet meg nem változ
tatja, mert ha a megválasztandó tanár vagy tanárnő a diplomán kívül több évi 
tapasztalattal is bír, akkor ő az összes VI. és VII. oszt. növendékeket is tanít
hatná, mivel aztán az én óratöbblctem is csökkenne). E megbízás legalább egy 
évre szóljon. Máskülönben senki sem vállalkozik ilyen feladatra. A jelenlegi 
szükséglet (5-ös csoportokkal) 6 óra, de a beiratkozások még mindig nincsenek 
lezárva (intézetünk természete kívánja, hogy belépés mindenkor lehetséges 
legyen) s így legalább 9 óraszükséglctre lehetünk elkészülve.

Elsősorban Hubert Janka volt óraadó tanárnőt ajánlom ez állásra, másod
sorban Lányi Sarolta oki. éncktanítónőt. Mindakettő ez óraadó állásra. Az első 
mellett az szól, hogy hasznavehetőségét már több ízben bebizonyította, ellene 
talán az, hogy egy elbocsátott, s újra visszahozott tanerő helyzete kissé kényes. 
A második mellett szól többoldalú zenei intelligenciája s az elméleti tárgyak
ban való jártassága. Ellene, hogy csoportos tanításban még kisebb a gyakorlata. 
Felsorolván minden szempontot, a Tek. Tanácsra bízom a választást. A tanítás,



a fenti beosztásban, már folyamatban van. A tíz, óraadó tanárnőre szoruló 
növendéket egyelőre, kényszerűségből Müller és Maczák tanárok közt fölosz
tottam, de ez intézkedés gyors változtatást igényel, mielőtt a túltömöttség híre 
ártana az intézet jóhírnevének. -  Kérem jelentésemet tudomásul venni s a 
szükséges intézkedésekre felhatalmazni.

Vagyok a Tek. Tanácsnak
kiváló tisztelettel

Lányi Ernő

NB.

Szabadka, 1911. szept. 1. Közben a létszám ismét 2-vel szaporo
dott, s így a fennmaradt 10 növendék 
száma 12-re nőtt.

(Levéltár, Városi tanács, II. 213/1911; 19787. -  Kézzel írott.)
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1911. szeptember 1.
Lányi Ernő a zeneiskola bérletének megújítását, 

illetve beszüntetését sürgeti

Nagyságos Polgármester Úr!

Tisztelettel jelentem, hogy a Batthyány utcza Halbrohr Dezső tulajdonát 
képező házban, a város által bérelt zenedehelyiség bérlete 1911 deczember 1 -én 
lejár. Tisztelettel kérem a bérletet megújítani ill. megfelelő helységről gondos
kodni.

Kitűnő tisztelettel 
Szabadka 1911 szept. 1. Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 48/1903; 18681. -  Kézzel írott.)
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1911. szeptember 1.
Lányi Ernő folyamodványa a megüresedett zenetanán állással

kapcsolatban

Nagyságos Polgármester Úr!
Fábry Irma ideigl. alkalmazott tanárnő állásáról lemondott. A tanév küszö

bén lévén, attól tartok hogy a pályázatkiírástól elkéstünk. Kérem az üresedés



ben lévő állásra a helyben lakó és tavaly is mint óraadó sikeresen működő 
Müller Elvirát kinevezni. Noha ő a szabályrendelet egyik föltételének hogy a 
templomi chorusban is segítsen, eleget nem tehet (lévén ő zsidó vallású) mégis 
a jelenlegi körülmények között ezt tartom a legjobbnak; pláné, ha Nagyságod 
esetleg özv. Farkas Józsefnét chorusi énekesnőnek kinevezné. Az esetleg szük
ségesnek mutatkozó óraadótanárnői állásra nézve, tisztelettel jelentem, hogy 
erre nézve csak a beíratások befejezése után tehetem előterjesztésemet.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1911. sept. 1. Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 229/1909; 18770. -  Kézzel írott.)
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1911. szeptember 17.
Lányi Ernő jelentése az 1910/1-es tanév házi hangversenyének 

elszámolásáról

Tekintetes Városi Tanács!
Az 18541 sz. Tanácsi határozatára van szerencsém kijelenteni, hogy a két 

(1910/11 ik tanévi) házihangversenyből befolyt összeg elszámolását 10955/911 
sz. alatt (mellékletekkel együtt) a városi tanácshoz beterjesztettem. A befolyt 
összeget (a Főjegyző úr utasítása értelmében) 53 K. 50 fillért a jutalomdíjakra 
szánt összeghez csatoltam, a mi a jutalomdíjakról történt elszámolásból ki is 
tűnik.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1911. szept. 17. Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 5/1911; 19713. -  Kézzel írott.)
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1911. szeptember 20.
A  zeneiskola tantestületi értekezletének jegyzőkönyvéből

Jegyzőkönyv

Felvételezett 1911 szeptember hó 20-án d. u. 5 órakor a városi zeneiskola 
igazgatói helyiségében megtartott tantestületi értekezleten.

Jelen vannak: Lányi Ernő igazgató, Maczák Manó, Koller Ferenc és Radó- 
né Müller Elvira tanárok, utóbbi testületi jegyző.



Kivonat.
Igazgató bemutatja a tandíjmentességet kérők névsorát. Egyben jelzi, hogy 

arányban a beírt növendékek létszámával e tanévben 12 egész, avagy 24 féltan
díjmentes helyre ajánlhat a tantestület növendékeket.

Az egybehangzó vélemények alapján a tantestület a következő növendéke
ket ajánlja a városi tanácsnak egész, illetve fél tandíjmentességre.

Egész tandíjmentességre a zongoratanszakon: Cser Margit, Weisz Margit, 
Weisz Ilona és Gulyás Erzsébet, a hegedű tanszakon: Singer Imrét. Fél tandíj- 
mentességre a zongoratanszakon: Weisz Erzsi, Krizse Ilonka, Zorkóczy Ilona, 
Zorkóczy Aranka, Váli Gyula, Bolits Ervin és Gulyás Józsefet. A hegedűtansza
kon: Singer László, Farkas Géza és László, Bolits Ödön, Zorkóczy Lajos és 
Gulyás Lászlót.

Kmf.

Az aláhúzás egyes növendékek neveik
nél azt jelenti, hogy az illetők szorgal
muknál és a már eddig elért eredmény
nél fogva is egész, ill. fél tandíjmentes
ségre érdemeket szereztek.

Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 219/1911. -  Kézzel írott.)
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1911. szeptember 23.
Lányi Ernő kéri a tandíjmentességi kérvények 

végleges elintézését

Tekintetes városi Tanács!
Mellékelt jegyzőkönyvi kivonathoz csatolva a tandíj mentességi kérvénye

ket, kérem a kérdést most már bölcs belátásuk szerint véglegesen elintézni. A
3 két tárgyra beiratkozott növendékkel együtt, jelenleg 130 növendékünk van, 
tehát 13 egész, ill. 26 fél tandíjmentességet adhatunk (Négy czigány fiú -  mint 
... ingyenes, azaz soh’ sem és semmi körülmények között sem fizető növendéket 
Wahl tanárhoz osztottam be).

Szabadka Kiváló tisztelettel
1911 szepL 23. Lányi Ernő



1911. szeptember [26.]
Lányi Emő ideiglenes elszámolása a tan- és beíratási díjakkal

Tekintetes Tanács!
A városi zeneiskolának 1911-12 tanévben eddig hozzám befolyt tan- és beíra

tási dijakról a következő ideiglenes elszámolást van szerencsém beterjeszteni.
A jelen tanévre f. hó 24.-ig a zeneiskolába 131 növendék iratkozott be; ezek 

közül 2 két tantárgyra, 5 pedig mind Wahl tanárhoz beosztandó ingyenes 
tanítvány.

Ez összesen 128 rendes növendéket számít, akik közül
55 az első félévi 30 K tandíjat előre befizette; 55 x 30 = 1650 Kor.
52 csak a kötelező első havi 6 K részletet fizette; 52 x 6 = 312 ”
51 növendék tandíjmentességért folyamodott

Összesen: 1962 Kor.
Ebből levonva 4% kezelési díjban 78 K 48 f-t

maradvány: 1883 K 52 f
Hozzáadatván 131 beíratási díj á 4 K 524 K -

Végösszeg: 2407 K 52 f

szóval Kettőezernégyszázhét Kor 52 fill, mely összeget a jelentésem kapcsán 
a házipénztárba befizettem

Teljes tisztelettel 
Lányi Ernő, 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 212/1911; 20498. -  Kézzel írott.)
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1911. szeptember 27.
Koller Ferenc helyettes igazgató jelentése a zeneiskolai növendékek

órabeosztásáról

Tekintetes Tanács!
Lányi Ernő igazgató úr beteg: s a tek. Tanács további intézkedéséig, -  

engem bízott meg az igazgatói -  teendők elvégzésével. Miután az igazgató úr 
betegsége miatt a tanítás rendjében rögtöni változtatásokra van szükség: van 
szerencsém a tek. Tanácsnak erre nézve sürgős előterjesztésemet azzal a tiszte
letteljes kérésemmel megtenni, hogy az iskolai rend és fegyelem érdekében, 
előterjesztésem értelmében haladéktanul intézkedni méltóztassék.



A folyó tanévben a mai napig, egyén szerint beiratkozott 132; tanszak sze
rint (egy-egy növendék két tanszakra) 134 növendék. Tanszak szerint:

zongora...............................97
hegedűre............................36
magán én ek re................... 1
Összesen 134 növendék

A beírt növendékek az illető tanárokhoz, azoknak kötelező óraszámaik 
szerint, a következőképen osztattak be:

Zongora: Lányi Ernő igazgatónál II. csoport heti 3-3 óra. Egy-egy cso
port 4 növendék (felsőbb osztályú növendékek tetemes tananyaggal) . 8 növ. 
(A hiányzó órák elmélet, magán-ének és karénekkel töltettek ki).

Maczák Manó tanárnál (kötelező heti óraszám: 14) -  V. csoport
5-5 növendékkel heti 3-3 órán ............................................................... 25 növ.

Radóné Müller Elvira oki. tanárnál (kötelező heti óraszám 24.)
VIII. csoport 5-5 növendékkel heti 3-3 ó r á n ........................................ 40 növ.

Összesen: ............................................................................................ 73 növ.
Bcosztatlan teh át.................................................................................24 növ.
A hegedű főtanszakon beírt 36 növendék a következőképen osztatott el: 
Koller Ferenc tanárnál (kötelező heti óraszám: 24)
VIII. csoport heti 3-3 órá ra ............................................................... 31 növ.
Wahl Alajosnál (kötelező heti óraszám: 14) az ingyenes tanfolyamon
I. csoport heti 3 ó r á r a ........................................................................ 5 növ.

Összesen: ................................... 36 növ.

Amint e kimutatásból kitűnik, a tanítás rendjében a hegedű-tanszakon 
semminémű fennakadás nincsen -  a zongora-tanszakon ellenben beosztatlan 24 
növendék.

Tiszteletteljes indítványom tehát e 24 növendék beoszthatóságára nézve a 
következő: Miután Radóné Müller Elvira oki. tanárnál -  a kötelező 24 heti 
órának megfelelőleg -  a csoportok megteltek: -  Maczák Manó tanár 14 köte
lező heti órája egészítessék ki, -  a jelenleg már adott egy óratöbblettel együtt,
-  heti 24 órára -  s a beosztatlan 24 növendék közül osztassék be hozzá III. 
csoportba (5-5 növendékkel) -  15 növendék. így lenne Maczák tanárnak a most 
beosztott 25 növendékkel együtt, heti 24 órán át: 40 növendéke. A még fenn
maradt 9 növendék pedig, a Lányi igazgató betegsége miatt tanár nélkül maradt 
8 növendékkel együtt: bízassék egy óra-adó tanerőre. -  Jóllehet ez utóbbi 
kérdést úgy oldanám meg, hogy a Lányi igazgató 8 növendékét, -  szabadságide
jének tartama alatt, -  Radóné Müller Elvira oki. tanárhoz osztanám be -  s 
ennek megfelelőleg, Radóné rendes növendékei közül ideiglenesen, 8-at adnék 
az óraadó tanerőnek.

Az eddigi gyakorlattal szemben, -  amely szerint a tek. Tanács, tekintet 
nélkül arra, vájjon a növendék létszám volt-e oly nagy, hogy az 1400 Kor. évi 
díjazással alkalmazott kisegítő tanerők megadhatták-e a kötelező 14 heti órát;
- az a tiszteletteljes indítványom, hogy: méltóztassék ezúttal a kisegítőt, óraadó



tanerő címmel alkalmazni -  s őt heti óra számainak megfelelőleg, a zene-iskolai 
szerv, szabályzat 27 §-a értelmében, óránként, évi 100 Kor.-val díjazni. E szerint 
a most alkalmazandó óraadó tanerőnek Lányi igazgató szabadság ideje alatt 17 
növendékkel lenne III., esetleg IV. csoportja, (az előreláthatólag még beiratko
zó növendékek száma szerint) -  heti 9, illetve 12 órában; míg Lányi igazgató 
visszatérésével a néki, illetve Radónénak visszaadott 8 növendék leszámításá
val lenne II. csoportja, heti 6 órában. (Havi díja: 60 Kor.)

Tiszteletteljes indítványom továbbá, hogy miután a magán-ének tanszakra 
csak egy növendék iratkozott be: ennek órái, valamint az elméleti és karének 
órák Lányi igazgató 6 heti szabadság ideje alatt szüneteljenek.

Indítványaim elfogadása esetén, Lányi igazgató szabadságának leteltével, a 
beírt növendékek tanszakonként, a következő módon osztatnak be, valamint a 
tanárok -  a zeneiskolai szervezeti-szabályrendelet 21, illetve 22-ik §-a szerint -  
kötelező óraszámai az esetleges óratöbbletekkel következőképen módosulnak: 

Lányi Emő igazgató zongora II. csoport heti 6 óra. Magánének -  tekintettel
az egy jelentkezőre heti (fél-fél ó r a ) ....................................................... 1 óra
Elmélet h e t i ............................................................................................... 2 óra
Karének mint mellék-tanszak h e t i .......................................................... 1 óra

Összesen: 10 óra
Radóné Müller Elvira oki. tanár VIII. csoport h e t i ....................... 24 óra
Maczák Manó tanár (10 óratöbblettel) VIII. csop. h e t i ................. 24 óra
Óraadó-tanerő II. esetleg III. csoport, heti 6,-illetve............................. 9 óra
Hegedű: Koller Ferenc tanár VIII. csoport heti .............................24 óra
Wahl Alajos I. csoport, h e t i..................................................................... 3 óra
Szabadkán, 1911. szeptember-hó 27-én

Koller Ferenc 
tanár, h. igazgató

(Levéltár, Városi taná s, II. 213/1911; 20697. -  Kézzel írott.)
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1911. november 6.
Lányi Emő további énektanításra kér engedélyt

Tekintetes város Tanács
A h. felsőleányiskola igazgatója felszólított, hogy, úgy mint tavaly, heti 4 

órába tanítsam az éneket a vezetése alatt álló intézetében. Kérem arra az 
engedélyt.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1911. nov. 6. Lányi Ernő
(Levéltár, Városi taná s, II. 256/1911; 23408. -  Kézzel írott.)



1911. november 14.
Lányi Ernő a Liszt-hangverseny műsorát szándékozik beterjeszteni

Tekintetes városi Tanács.
Tisztelettel vagyok oly bátor jelenteni, hogy a városi zeneiskola f. é. decz.

9-én a Gaál síremlék javára Liszt hangversenyt ad, melynek részletes műsorát 
a napokban már beterjeszteni szándékozom.

A költségekre (világítás, nyomtatványok, zongoraszállítás és hangolás, 
hangjegyek stb.) kérek 60 koronát rendelkezésemre bocsájtani, mely összegről 
a hangverseny megtörténte után beszámolok. Kérem a f. nevezett napra a Pest 
szálloda nagytermét rendelkezésünkre bocsájtani.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1911. nov. 14. Lányi Ernő

a
1911. november 18.

A városi tanács határozata

24203 sz./tan. 1911 
Tárgy:

Lányi Ernő, v. zeneiskolai igazgató je
lentése a f. é. december 9.én néh. Gaál 
Ferencz síremléke javára rendezendő 
„Liszt-hangverseny” költségeire 60 
(:hatvan:), Korona kiutalása iránt

Határozat:
Ezen jelentés alapján a tanács az elő
terjesztést jóváhagyólag tudomásul veszi 
és Lányi Ernő v. zeneiskolai igazgató ke
zeihez, utólagos elszámolás kötelezettsé
ge mellett az „Előre nem láthatók” szám
lájánál 60 (:szóval Hatvan:) koronát a 
város házi pénztárából szabályszerű 
nyugta ellenében kiutal.
Miről Lányi Ernő, a számvevőség jelen 
határozat útján nyer értesülést.

Kelt Szabadkán, 1911. évi nov. 18-án 
Vojnics főjegyző



1911. november 15.
Lányi Ernő Jaborek Nándor fagottos kinevezéséi kéri

Nagyságos Polgármester Ur!
Tisztelettel vagyok bátor bejelenteni, hogy az üresedésben levő fagottista 

állásra sikerült Jaborek Nándort megnyernem, a ki tegnap nov. 14-ćn megér
kezvén -  kiknevezése reményében -  szolgálatát már el is kezdte.

Tájékozásul említem, hogy Jaborcket a Nagyságos Polgármester Úr által 
engedélyezett Mulacz nevezetű zenész helyébe hozattam (Mulacz alig ideérkez
ve, azonnal el is távozott, úgy, hogy hivatalosan ki sem lett nevezve).

Kérem, Jaborek Nándort 1200 korona törzsfizetéssel kinevezni.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1911 nov. 15 Lányi Ernő
(Levéltár, Polgármesteri hivatal, 2277/cln. 1911. -  Kézzel írott.)
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1911. november 29.
Lányi Ernő értesítése a Liszt-hangversennyel kapcsolatban

Tekintetes városi Tanács!

Tisztelettel vagyok bátor bejelenteni, miszerint a zeneiskola f. év decz. 9 éré 
tervezett Liszt hangversenyt, 6 kra voltam kénytelen átteni. Midőn erre a tek. 
városi Tanács szíves beleegyezését kérem, mellékelve a műsort, bátor vagyok a 
tek. városi Tanács igen tisztelt tagjait ez ünnepélyre tisztelettel meghívni

Kiváló tisztelettel
Szabadka, 1911. nov. 29. Lányi Ernő

a
A Liszt-hangverseny műsora

A

Városi zeneiskolának f. é. december 6-án d. u. 4 órakor Gaál Ferenc sírem
lék javára a főgimnázium tornacsarnokában tartandó

Liszt -hangverseny 
műsora:



1. „Liszt, az ember”. Bevezető szavak, mondja az igazgató.
2. Liszt: „Tantum ergo” énekli a női kar.
3. Liszt-Schubert: „Du bist die Ruh” zongorán előadja Tóth Boriska.
4. Liszt-Jókai: „A holt költő szerelme” melodráma.

Szavalat: Derner Emma. Zongora: Pápay Iza.
5. Liszt: „Rossignol” zongorán előadja Vass Ella.
6. Liszt: „Valsc” impromptu. Zongorán előadja Schossbcrger Edit.
7. Liszt: a.) „Csodaszerű lehet” b. „Olyan vagy mint a virág”. Dalok, énekli: 

Szilbcrlcitncr Melania.
8. Liszt: „Veni, maris Stella” hegedűn előadja Singer Imre. Zongorán kíséri: 

Tóth Boriska
9. Liszt: a.) „Consolation”

Liszt-Wcber: b.) „Felhívás a táncra”, zongorán előadja Récsei Sári.
10. Liszt: „Húsvéti Hymnus” a „Chrislus” oratóriumból, énekli a női kar 

Belépő díj: (ülőhely) 1 korona, gyerekeknek és diákoknak 50 fillér
(Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 25379. -  Kézzel írott.)
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1911. december 11.
Lányi Ernő kérelme magánórák adására

Tekintetes városi Tanács
Ungár Béla, helybeli lakos felkért arra, hogy Ilona nevű lányának -  ki 

gyengélkedése folytán iskolát nem látogathat -  privátórát adjak. Ugyanezt kéri 
özv. Révész Ernőné, ki lányát a 2 ik félévben a zeneiskolába beiratkozni szán
dékozik.

Az alapszabályok értelmében, bejelentvén a két esetet, kérem a tek. városi 
Tanács utasítását:

Szabadka Kiváló tisztelettel
1911. decz. 11 Lányi Ernő

a
1911. december 16.

A városi tanács határozata 

26766 szám / 1911. tan.

Lányi Ernő zeneiskolai igazgató jelentése Ungár Béla és özv. Révész 
Ernőné azon kérelmére, hogy gyermekeik részére zeneórákat adhasson.



A városi tanács az engedélyt nem adja meg, mert a gyermekek a zeneiskolá
nak nem növendékei s a beiratkozás akadályát igazoltnak nem találta.

Szabadka 1911. XII. 16 Vojnics
főjegyző

(Levéltár, Városi tanács, II. 294/1911; 26766. -  Kézzel írott.)
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1911. december 12.

Lányi Emő elszámolása a Liszt-hangverseny bevételével

Tekintetes városi Tanács!
A f. h. 6-án lefolyt Liszt hangversenyről (a Gaál síremlék javára) van szeren

csém a leszámolást ezennel benyújtani.

Bevétel jegyeladásból
Schulhofnétól vettem át 84 K. 50
Derner Emmától 69 50
Joó Auréltól 20
Egy jegy 1
Ungartól, 2 jegy 2
Silberleitner Melániától 6

183 00
A várostól kapott költségelőleg czímen 60

Összesen 243 00
Kiadások

a mellékelt számlák szerint:

Számla nélkül. Apró kiadások 
(gyertya, bélyeg, borravaló)

Csermák K 10
Nyomda 13
Bénis »> 8
Heumann *» 7.
Pudlerné )) 12

.15
51.35

Bevétel
Kiadás

243
51.35



azaz Százkilencvenegy korona 65 fillér, mely összeget a mai napon a városi 
pénztárba beszolgáltam

Tisztelettel
Szabadka Lányi Ernő
1911 decz. 12

Megvizsgálta és helyesnek találta
1911. XI1/30. 

Olvashatatlan aláírás
(Levéltár, Városi tanács, II. 283/1911; 26457. -  Kézzel írott.)
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1912. január 15.
Lányi Ernő beterjeszti a zeneiskola házi hangversenyének műsorát

Tekintetes városi Tanács
Van szerencsém tisztelettel bejelenteni, hogy a Városi zeneiskola febr. 2-án

1-ső házihangversenyét rendezi, melynek műsorát ezennel mellékelem. Egy
szersmind azon kéréssel fordulok a tekintetes városi Tanács igen tisztelt tagja
ihoz, kegyeskedjék hangversenyünket becses jelenlétükkel díszíteni.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1912. jan. 15 Lányi Ernő

a

1. Cervi, Luigi:

2. Grieg:

3. Bloch:

4. Frimmel:

5. Lányi:

A zeneiskola házi hangversenyének műsora

A városi zeneiskola 
február 2-án (vasárnap) délután 4 órakor 
a főgimnázium tornatermében tartandó 

házihangverseny 
műsora.

a.) Regina coeli,
b.) Salutaris. Énekli: a női kar.
Poetikus zenekép. Zongorán előadja: Kohn Margit. 
Tanár: Maczák Manó.
Rhapsodia. Hegedűn előadja: Dömötör Tibor.
Tanár: Koller Ferencz.
a.) Chanson matinale
b.) Petite histoire. Zongorán előadja: Schilling Andor,
a.) Nocturno



b.) Impromtu. Zongorán előadja: Engler Hanna.
6. Floridia: Mazurka. Zongorán előadja: Csiby Margit.

Tanár: Lányi Ernő
7. Rieding: Concerto. Hegedűn előadja: Singer Imre.

Tanár: Koller Ferencz.
8. Chopin: Mazurka. Zongorán előadja: Gescheit M.
9. Mozart: Szonata részlet. (C dur) Zongorán előadja: Grünner Boriska.

Tanár: Radoné Elvira.
a.) Mozart'. Bölcső dal.
b.) Schubert: Szerenád.
c.) Lányi: Úgy vágyódom... Énekli: Zittler Vilma.
Schubert: Részlet a hegedű-zongora Szonátából. Hegedűn előadja:

Ybl Mariska, zongorán: Vass Gabriella.
A tengeren. Kisbőgőn előadja: Salacz László.
Tanár: Koller Ferenc
Sonata. (F dur) Első rész, zongorán előadja a Grieg-féle 
2-ik zongorával: Kohn Szilárdka.

14. Mendelssohn: Rondó capriccioso. Zongorán előadja: Raab Emmi.
15. Rachmaninoff-.Prelude. Zongorán előadja: Ljubibratich Helén
16. Clementi: Sonata két zongorára, előadják: Vass Gabriella és Raab

Emmi.
Tanár: Lányi Ernő

10.

11

12. Schubert:

13. Mozart:

Belépőjegy 60 fillér, gyermekjegy 30 fillér 
A tiszta jövedelem jutalomdíjakra fordíttatik.
(Levéltár, Városi tanács, II. 20/1911; 02170. -  Kézzel írott és nyomtatott szöveg.)
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1912. február 6.
Lányi Emő kéri az óratöbbletért járó díjazás kiutalását

Nagyságos Polgármester Úr!
Az elmúlt félévben hetenként hat óra többletet adván, kérem az ezért járó 

összeget részemre kiutalványozni. -  A régi alapszabály szerint, mely reám nézve 
érvényes, heti 8 óra adására vagyok köteles. Fizetésjavítást pedig csakis a szín
házban való dirigálásomért -  kárpótlásul a színiigazgatótól elesett díjazás fejé
ben -  kapok.

Kegyeskedjék, Nagyságos Polgármester Úr, elhinni, hogy részemről itt nem 
önző, rideg álláspontról van szó, mert a nyilvános előadáshoz szükséges előké
szítő próbákkal az előírt óraszámokat úgyis többször megkétszerezem.



Kérésem közös elintézését kérve, vagyok

Szabadkán, 1912. Febr. 6.
a Nagyságos Polgármester Úrnak 

alázatos szolgája Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 212/1911; 03155. -  Kézzel írott.)
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1912. február 14.
Lányi Ernő tudósítása néhány tehetséges zenenövendékről

Tekintetes városi Tanács!
Van szerencsém a 2-ik félévre beérkezett tandíjmentességi kérvényeket 

mellékelni. Részemről Juhász Vilmos, Toncs Gizella, Farkas László és Géza 
kérvényezők érdekében csak annyit vagyok bátor hozzá tenni, hogy az illetők 
tehetségüknél fogva pártolást érdemelnek. Főleg azonban Juhász Vilmos, hege
dűnövendék (az 1-ső félévben fizető növendék volt) a kinél az eddig kifejtett 
igyekezeténél fogva a szép eredmény már is constatálható. A 2-ik félévre 15 uj 
növendék cjelentkezett.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1912 febr 14 Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 219/1911; 03832. -  Kézzel írott.)
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1912. február 21.
Lányi Ernő tájékoztatója az órarendről és a zenenövendékek

létszámáról

Tekintetes városi Tanács!
Van szerencsém a f. év 2-dik félévi órarendet tisztelettel benyújtani. A 

Burghardt óraadó tanárnő órái egy csoporttal (3 órával) szaporodott, úgyszin
tén az alulírt igazgató eddigi órái is két órával. így Burghardt tanárnőnek az 
eddigi 12 óra helyett jelenleg 15 óra jut, az igazgatónak pedig a köteles 8 óra 
helyett 16.

A második félévre újonnan beiratkozott 17 növendék: zongorára 15, hege
dűre 1, énekre 1.

Eddig összesen beiratkozott 168 növendék.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1912 febr. 21 Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II 212/1911; 04933. -  Kézzel írott.)



A Szabadkai Filharmóniai Társaság kérvénye a városi színház 
díjtalan átengedésével és a zenészek szabadságolásával 

kapcsolatban

Tekintetes Városi Tanács!
Aluljegyzett szabadkai filharmóniai társaság képviseletében azon kérelem

mel járulunk a tekintetes tanács elé, méltóztassék április 1.-én tartandó hang
versenyünkre a városi színház és mellékhelyiségeit díjmentesen átengedni. Egy
ben aziránt is kérelmet terjesztünk elő, hogy április 2-án Újvidéken tartandó 
hanversenyünkre a városi zenekar tagjait szabadságolni méltóztassék. -  Szol
gáljon kérelmünk támogatására azon körülmény, hogy hangversenyeink már 
virágvasárnap után lesznek, s így a színházi szezon akkor már véget ért.

Mély Tisztelettel:
Dr. Békeffy Gyula 

elnök 
Katona Béla 

titkár

a
1912. február 28.

A városi tanács határozata

5172 sz./tan. 1912 
Tárgy

A szabadkai filharmóniai társaság kér
vénye a városi színháznak átengedése 
és a színházi zenészek szabadságolása 
iránt.

Határozat
A tanács ezen kérvény alapján a városi 
színházat, a mellékhelyiségeit f. évi áp
rilis hó 1.-én a szabadkai filharmóniai 
társaságnak hangverseny tartására díj
talanul átengedi.
Egyben a városi zenekar tagjainak sza
badságot és engedélyt ad arra, hogy f. 
évi április hó 2.-án hangverseny tartása 
végett Újvidékre utazzanak.



Miről Békeffy Gyula elnök, Krémer 
Sándor színigazgató és Lányi Ernő a 
jelen határozattal értesül.
Kelt Szabadkán az 1912 febr. 28. n. 1.1. ü.

Dr. Dembitz Lajos 
h. polgármester

(Levéltár, Városi tanács, II. 47/1912; 05172. -  Géppel és kézzel írott.)
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1912. március 5.
Lányi Ernő folyamodványa a városi zenekar 

szervezése ügyében

Nagyságos Polgármester Ur!
Áthatva azon benső óhajtástól, hogy a városi zenekar ügyét (zeneéletünk 

legfontosabb factora) -  Nagyságod és a tekintetes városi tanács jóindulatú 
támogatása mellett -  oly helyzetbe juthassam, mely annak stabilitását és hasz- 
navehetőségét a lehető legnagyobb mértékben biztosítsa, azon kéréssel fordu
lok Nagyságodhoz: kegyeskedjék a zenekar mostani szervezetét aként módosí
tani, hogy a 3 osztályból álló zenekar csak 2 osztályból álljon, tehát, hogy a 3-ik 
osztályban levő 8 zenész a 2-ik osztályhoz csatoltassék, mi a városra nézve 1600 
korona költségtöbbletet jelentene.

Mellőzve minden érzelmi motívumot, csak mellékesen említem -  hogy egy 
közönséges kifejezést használva -  a zenész piczán az utóbbi két évben az árak 
annyira felmentek, hogy egy 1000 koronával dotált zenész helyébe -  ha az vagy 
elhal, vagy eltávozik -  más zenész vagy egyáltalán nem -  vagy csak a salakja 
kapható. Ezt tudva, bénulva érzem magamat a fegyelem fenntartásában. Kény
telen vagyok oly fegyelmi vétségeket eltűrni, elnézni, -  melyeknek conclusioja 
egyes zenészek elbocsájtása volna. Végeredményében ez egy visszás helyzetet 
teremtene, melynek előjelei már most nagyon észlelhetők. Ha Nagyságod kéré
semnek eleget tesz, és a zenészek fegyelmi szokását megszigorítja -  a mi okvet
len szükséges -  akkor rend lesz, fegyelem és áldásos működés városunk javára 
és díszére!

Szabadka Kiváló tisztelettel
1912 márcz. 5 Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 95/1908; 05820. -  Kézzel írott.)



1912. március 15.
Lányi Ernő bemutatja a zeneiskola hangversenyének műsorát

Tekintetes városi Tanács!
Tisztelettel jelentem, hogy f. hó 23-án d. u. 4 V2 kor a gymnazium tornater

mében házihangversenyt rendezünk, melynek műsorát ezennel mellékelem.
Egyszersmind bátor vagyok a tek. városi tanács igen tisztelt tagjait e hang

versenyre meghívni.

Szabadka Kitűnő tisztelettel
1912 márcz. 18 Lányi Ernő

a
A zeneiskola hengversenyének műsora

A városi zeneiskola március hó 23-án délután 4 V4 órakor a gimnázium 
tornacsarnokában tartandó

növendékek hangversenyének
műsora:

1. a.) Szerémi: Gavotte
b.) Mendelssohn L: Cavatina
c.) Rieding: Polonaise

2. a.) Tóth Lajos: Gavotte
b.) Godard: Mazűrka

hegedűn előadják
Vigh István 
Heumann Jolán 
Dömötör Tibor

Tanár: Koller Ferenc 

zongorán előadják Deák Frida 
Vigh Margit

Tanár: Burghardt Irén
3. a.) Aggházy Károly Farkas Károly

b.) Lányi: Merengés Dankó dalai felett Kőnig Lili
c.) ” : Capricitto Balogh Rózsi
d.) Mendelssohn: Dal szöveg nélkül (Asz dur) Korossy Irma

Tanár: Maczák Manó.

4. Lányi: a.) Ave Mária
Franck: b.) Aus meinen grossen Schmerzen

c.) Népdal

5. Mozart: Phantasia (d’moll), zongorán előadja
6. Haydn: Réve, énekli:

Tanár: Lányi Ernő

énekli
Szilberleitner
Melánia

Lyubibratich Helén 
Romanow Mariska



7. Reinhold: a.) Impromptu zongorán előadják Lakos Ilona
Chopin:, b.) Mazurka (h moll) Cser Margit
Stavenhagen: c.) Presto Klein Blanka

d.) Caprice Engler Hanna
Tanár: R. Müller Elvira

8. a.) Martini: Andantino hegedűn előadják Ybl Mária
b.) Orla: Bölcsődal Herczl Emmi
c.) Couperin: Chanson Louis XlII.et Pavane Singer Imre

Tanár: Koller Ferenc
9. Siklós: a.) Kis kertemben... énekli a női kar

b.) Hej iharfa-juharfa
Tanár: Lányi Ernő

Belépőjegy 50 fillér. A tiszta jövedelmet jutalomdíjra fordítjuk.
Felülfizetéseket köszönettel fogadjuk és hírlapilag 
nyugtázni fogjuk

Az igazgatóság 
(Levéltár, Városi tanács, II. 65/1912; 6961. -  Kézzel írott.)
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1912. április 10.
Lányi Emő panasza két városi zenész ellen

Nagyságos Polgármester Úr!
Mellékelem Gellert karmester levelét, mert az illustrálja a helyzetet, azaz 

kiméi engemet a nagyobb terjedelmű jelentésről.
Ploner Félix és Reichel Frigyes városi zenészek acut alkoholizmusban szen

vednek és botrányt botrányra halmoznak. Az illetők többszörösen büntetett 
egyének és -  hosszabb és alapos megfigyelés után mondhatom, hogy javulásuk
ra nincs kilátás.

Reichellel szemben talán még egyszer de utoljára a consilium abeundi alkal
mazandó, Ploner Félix azonban egyszerűen elbocsátandó. Első osztályú zenész 
ő és az oly fontos kisbőgősi állásra fent nevezett okoknál fogva, alkalmatlan. 
Kérem Nagyságod sürgős intézkedését

Szabadka Kiváló tisztelettel
1912 ápr. 10 Lányi Ernő
A fenti panaszt visszavonom, az eljárás mellőzését kérem

Szabadka 1912 aug. 13. Lányi Ernő



1912. május 7.
Lányi Ernő jelentése a palicsi zenekarról és hangjegyek 

vásárlásáról

Tekintetes városi Tanács
Midőn a 3 évvel ezelőtt a városi zenészekből álló Palicsi zenekar létesítetett, 

kényszerítve volna, hogy repertóriumuk legyen, hirtelen kellett hangjegyeket 
hozatni. E hangjegyek a leltárba be vannak jegyezve, de még nincsenek kifizet
ve. Nagyon kérem ezúttal elnézni, ha a beszerzési formában netalán hibát 
elkövettem volna és a számla kifizetése iránt intézkedni.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1912. máj. 7. Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 127/1912; 10899. -  Kézzel írott.)
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1912. május 23.
Lányi Ernő előterjesztése az üresedésben levő zenészi állások

betöltésére

Nagyságos Polgármester Úr!
A 252/911 k. gy. határozat, mellyel a városi zenekar újjá szerveztetett, bel

ügyminiszteri jóváhagyást nyert. Ezen közgyűlési határozattal szervezett 5 első 
osztályú zenészi állás közül ezidő szerint 2 van betöltve. Az üresedésben lévő 
állások közül kettőt már most betölteni ajánlok.

Tisztelettel kérem, hogy ezen két állás egyikére Sédi József, másikára Jabo
rek Nándor 2-d oszt. zenészeket előléptetni szíveskedjék. Egyben pedig az így 
megürült 2-od oszt. zenészi állások egyikét javaslom Fátyol Sándor 3-d oszt. 
zenésszel betölteni, mint a kik valamennyien úgy szolgálati idejük tartamánál 
és működési eredményüknél fogva az előléptetésre érdemesek.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1912 május 23. Lányi Ernő
(Levéltár, Polgármesteri hivatal, 969/eln. 1912. -  Kézzel írott.)



1912. augusztus 17.
Lányi Ernő kimutatása a városi zenészek között kiosztandó 

pénzösszegről

Kimutatás
a városi tanács 1912. évi augusztus hó 14.-érői keltezett 18555/1912 tan. 

számú határozata alapján a Krémer Sándor színiigazgató által fizetett s a városi 
zenészek között kiosztandó 250 kor. szóval kettőszázötven koronáról.

Hermann József 
Heinrich Richárd 
Hniesz Rezső 
Reichl Lőrinc 
ifj. Demck Ferenc 
Sédi József 
Ploner Félix 
Felber Frigyes 
Kubát Antal 
Fellinghauser Ferenc 
Kvicsala Károly 
id. Demek Ferenc 
Orth Bernát 
Klupp József 
Jaborek Nándor 
Szilák József 
Szegedi Sándor 
Pletanek Vencel 
Fátyol Sándor 
Foglein Károly 
Hniesz Mátyás 
Engi Mihály szolga

11.70 kor.
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70
11.70 
4.30

Összesen 250.-

Kelt Szabadkán, 1912. augusztus 17-én

Megvizsgálta és 
helyesnek találta

1912 IX/5 
Olvashatatlan aláírás 

számtiszt

Lányi Ernő



Lányi Emő a városi tanács engedélyét kéri a Hubay Jenő 
ünnepelt hegedűművész és zeneköltő pályafutását megörökítő 

kiadvány megvásárlására

Tekintetes Városi Tanács
Egy a zeneakadémiától érkezett előfizetési felhívást mellékelve, azon kérés

sel fordulok a tek. városi tanácshoz, kegyeskedjék a Hubay Jenő ünnepelt 
zeneköltőnk életrajzára előfizetni, ül. a v. zeneiskola részéről való előfizetését 
engedélyezni.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1912 szept. 5. Lányi Ernő

a
1912. szeptember

A Hubay-jubileumot rendező nagybizottság 
előfizetési felhívása

Hubay Jenő negyven éves művészi és harminc éves tanári munkásságát 
ünnepli most a magyar művészvilág. Ezt az évfordulót maradandó emlékkel 
kívánja megörökíteni az ünnepet rendező bizottság: kiadja Hubay Jenő életraj
zát. A munka méltatni fogja a világhírű magyar hegedűs pályafutását nagyérde
kű külföldi vonatkozásaiban, a magyar művészi életre való jelentőségében, 
ismertetni fogja alkotó és reproduktív művészetét. Megírására a bizottság Ha
raszti Emil dr.-t kérte fel. A könyv Singer és Wolfner kiadásában jelenik meg, 
Hubay Jenő sajátkezű aláírásával, arcképével, számos illusztrációval és mellék
lettel. Előfizetési ára 20 korona.

A megrendelési ívek a Hubay jubileum-bizottság irodájának Budapest, VI. 
Andrássy-út 16, II. em., az előfizetési díjak pedig Singer és Wolfner könyvki
adóhivatalának Budapest, VI, Andrássy-út 16. szám alá küldendők.

A műre való előfizetésre felhívja a közönséget, a Hubay-jubileumot rendező 
nagybizottság nevében

Gróf Apponyi Albert Dr Berzeviczky Albert Mihalovich Ödön 
elnök elnök elnök



A városi tanács döntése

21053
Tárgy

Lányi Ernő zeneiskolai igazgató jelen
tése Hubay Jenőnek 40 éves művészi 
munkásságát megörökítő emlékmunka 
megrendelésére vonatkozólag.

Határozat
A város tanácsa ezen jelentés alapján a 
Hubay Jenő művészi munkásságát mél
tató művet egy példányban a közkönyv
tár részére megrendeli.
Utasítja ennélfogva a számvevőséget, 
hogy 20 korona, szóval húsz korona meg
rendelési összeget a „Zenede” számlájá
nál írjon elő és ezen összeget a város házi 
pénztámokának azzal utalja ki, hogy a 
Singer és Wolfner könyvkiadó hivatalá
nak Budapest, VI. Andrássy-út 16 szám 
alá -  mint „Hubay Jenő életrajza” című 
mű előfizetési ára elküldessék.
Miről a számvevőség, Lányi Ernő, Singer 
és Wolfner Budapest, Balogh Károly 
főlevéltámok jelen határozattal értesül. 
Kelt Szabadkán, 1912. évi szept. 25-én 
megt. t. ü.

Vojnics főjegyző
(Levéltár, Városi tanács, II. 241/1912; 21053. -  Kézzel írott és nyomtatott szöveg.)
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1912. szeptember 5.
Lányi Emő bejelenti, hogy a felső leányiskolában az énektanítást

elvállalta

Tekintetes városi Tanács!
A felső leány iskola igazgatóság felszólításának engedve a f. évre is a felső 

leány iskola énektanítását (hetenként 4 órában) -  a Tekintetes Városi Tanács



utólagos engedélyezése reményében -  elvállaltam, mit kötelesség szerűen beje
lenteni bátor vagyok.

Szabadka szept. 5 Kiváló tisztelettel
Lányi Ernő

(Levéltár, Városi tanács, II. 256/1911; 21052. -  Kézzel írott.)
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1912. szeptember 20.
Lányi Ernő beterjeszti a zeneiskola órabeosztását

Tekintetes Városi Tanács!
Van szerencsém a városi zeneiskola 1912/13. évi órabeosztását jóváhagyás 

végett beterjeszteni. Az eddig beiratkozott 175 növendék tanszakok és tanárok 
szerint való beosztását, valamint a tanerők foglalkoztatását a következő táblá
zat tünteti fel a mellékelt kimutatások alapján:

Név Hány növ. 
van?

Ellátott i  

órák !

Kötelező
órák

Óratöbblet j

!
Lányi Ernő 

1 igazgató 
tanár

zongora 16 
magánének 5 

21
j

I  :[

zongora 12 
magánének 2 

elmélet 2 ! 

összhangzat 2 
! tan (betöltve) 
i  18

8

l

l

1 0  !

1
í
1

;  1 

í ;

Maczák Manó 
1 tanár

j  zongora 40
j

(betöltve) 24
í  14
i
i

I  1 0  i

i  ;

Koller Ferenc
i  tanár
l

! hegedű 29 (11 üres hely) 
24

24 ! ' ' ... 1

|
! Radó Imréné
1
| tanár

zongora 40 (betöltve) 24
_ _ _ 1

i Burghardt 
i Irén óraadó

zongora 40
l

(betöltve) 24
1 |  

| Wahl Alajos 
tanár

ingyenes 4 
tanfolyam

3 14
|

Plóner Félix 
I segédtanár

gordonka 1 
(fizető)

3 3 -

! Hermann 
j  József tanár

hegedű 3 3 4*/2 -

i  !
! /
i 1

Összesen 44



Eszerint a rendes tanárok 18 óratöbbletével együtt a külön díjazandó órák 
száma: 44

Jelentésem szíves tudomásul vételét kérem.
Szabadka, 1912. szeptember 20. Tisztelettel

Lányi Ernő 
igazgató

a
1912. október 5.

A városi tanács határozata

22447 sz./tan. 1912
Tárgy:

Lányi Ernő zeneiskolai igazgató jelen
tése a zeneiskolai órabeosztás ügyében

Határozat'.
A tanács az ezen jelentéssel beterjesz
tett órabeosztást annak megjegyzése 
mellett, hogy több csoport összeállítása 
az osztályok nagy különbözősége miatt 
kifogás alá eshetőnek mutatkozik, a 
következő változtatások mellett fogad
ja cl:
1. Maczák Manó tanár a f. évi szeptem
ber hó 28. napján tartott közgyűlésen 
hozott... sz. határozat értelmében ren
des tanárrá lépett elő, köteles heti óra 
száma 24, s így tulajdonképpen óra
többlete nincs, -  a hivatkozott határo
zat belügyminiszteri jóváhagyásáig 
azonban a 20697/tan. 911 sz. határozat
tal előírt óratöbblet díjazást a tanács 
érintetlenül hagyja.
2. Hcrmann József köteles heti óra szá
ma nem 3, hanem 4 1/2, ennélfogva kí
vánatosnak tartja a tanács, hogy Koller 
Ferenc tanár Hermann József részére 
egy csoportot engedjen át, és ennek 
pótlásaképpen Koller Ferenc tanár ze
nekari gyakorlatot állítson be.
Ebből folyólag utasítja a tanács a szám
vevőséget, hogy



a.) Lányi Ernő igazgató javára heti 10 
óratöbblet után heti óránként évi 100 
koronát, összesen, 1000, szóval Egy
ezer koronát
b.) Burghardt Irén, kisegítő óradíjas 
tanerőként ezennel bealkalmazott ze
netanára ő javára 24 óra után heti órán
ként 100 koronát, összesen 2400 szóval 
kettőezernégyszáz koronát, -  10 havi 
utólagos és egyenlő részletekben utóbb 
nevezettnél a főjegyző és a zenedeigaz
gató által láttamozott nyugtára fize- 
tendőleg a „Zenede” számlájánál f. évi 
szeptember hő 1.-től további intézke
désig írjon elő.
Miről Lányi Ernő, Burghardt Irén, 
Maczák Manó és a számvevőség a jelen 
határozattal értesül.

Kelt Szabadkán az
1912. okt. 5. n. 1.1. ü. 
Olvashatatlan aláírás 

főjegyző h.
(Levéltár, Városi tanács, II. 213/1911; 22447. -  Kézzel írott.)
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1912. november 7.
A  Szabadkai Filharmóniai Társaság a városi tanács 

erkölcsi és anyagi támogatását kéri 
Hubay Jenő jubiláns fellépése kapcsán

Tekintetes Városi Tanács!

Alulírottak a Szabadkai Filharmóniai Társaság nevében azzal a tisztelettel
jes kérelemmel járulunk a Tekintetes városi Tanács elé, méltóztassék ama 
törekvésünkben támogatni bennünket, hogy Szabadka város és a Filharmóniai 
Társaság nagynevű és világszerte ünnepelt vendégének szalatnai Hubay Jenő 
udvari tanácsos, a magyar kir. Zeneakadémia jubiláris tanárának és művészé
nek a folyó [hó] 27-én történő szabadkai szereplését minél impozánsabb 
külsővel ünnepelhessük.

Ennek keresztülvitele végett kérjük elrendelni, hogy Szabadka sz. kir. város 
közönsége nevében a Tekintetes Tanács kiküldöttje vendégként üdvözölhesse 
a világhírű mestert, másrészt pedig méltóztassék tekintélyes anyagi támogatá
sával lehetővé tenni, hogy Szabadka város közönsége és a Filharmóniai Társa



ság részéről emléktárgyként az érdemes művészek egy jubileumi emlékérmet 
plakett formájában átnyújthassunk.

Szabadka, 1912 november 7.
Teljes tisztelettel 
Dr. Békeffy Gyula 

elnök 
Katona Béla 

titkár

a.
1912. november 27.

A városi tanács döntése

26552 sz./tan. 1912 
Tárgy

A szabadkai filharmóniai társaság kérvé
nye Hubay Jenő udv. tanácsos jubiláns 
ünnepléséhez való hozzájárulás iránt.

Határozat:
A tanács ezen kérvény alapján a Hubay 
Jenő udvari tanácsos, világhírű magyar 
hegedűművész részére átnyújtandó jubi
leumi emlékplakett költségeire az 
„Előre nem láthatók” számlájánál 150, 
szóval Egyszázötven koronát dr. Békeffy 
Gyula elnök kezeihez kiutal.
Miről dr. Békeffy Gyula elnök és a szám
vevőség a jelen határozattal értesül.
Kelt Szabadkán az 1912 november 27. 
n. 1.1. ü.

Olvashatatlan aláírás 
h. polgármester

(Levéltár, Városi tanács, II. 324/1912; 26552. -  Géppel és kézzel írott.)



A városi zeneiskola tantestülete fizetésének rendezését kéri és 
áttekintést ad a zenészek tevékenységéről, munkakörülményéről

Tekintetes Tanács!
A városi zeneiskola tantestülete, azon alázatos kéréssel járul a tekintetes 

Tanács elé, hogy az alább kifejtendők alapján fizetését az új városi törvény 
intenciója szerint, fizetés és lakpénz-kiegészítés címen rendezni s az ötödéves 
korpótlékot megadni kegyeskedjék.

Alázatos kérésünket a következőkkel vagyunk bátrak támogatni.
Elvitathatatlan tény az, hogy városunknak nagy arányú kulturális fejlődése 

mellett, zenei kulturája az utolsó öt esztendő alatt oly magas fokra emelkedett, 
hogy szinte csodálkozás tárgyát képezi más városok közönsége előtt.

A városi zeneiskola köréből kisarjadzott filharmóniai társaságnak a vidék 
nagyobb városaiban tartott magas nivóju hangversenyei révén, nemcsak e váro
sok szereztek Szabadka város művészi életéről tudomást, de elhatolt hírünk 
zeneművészetünk központjába székesfővárosunkba is, sőt hangversenyeinken 
szereplő világhírű művészek révén, még külföldre is. És ennek a filharmóniai 
zenekar hegedűseinek nagyrésze épen a városi zeneiskola tanítványai köréből 
kerül ki.

De a városi zeneiskola más irányban is kivette és kiveszi részét városunk 
hírnevének emelésében.

Igazgatója, egyéb paedagogiai sikerein kívül, saját műveiből önálló hangver
senyt rendezett székesfővárosunkban -  és az országos dalversenyen megnyerte 
városunk dalárdájával az aranyérmet is.

Hegedűtanára szintén önálló hangversenyeket rendezett és rendez nemcsak 
Szabadkán, de más városokban is, tudományos zenei-előadásokat tartott és tart 
vidéken és városunk közönségének a Szabadkai Szabad Lyceumban s az igazga
tóval vállvetett működéssel nemcsak együttes hangversenyekkel igyekeznek 
fejleszteni városunk inteligens közönségében a zene iránti érdeklődést, de a 
kamarazene kultiválására megalapították a kamarazene-egyesületet is.

A zeneiskola tantestületének többi tagja is érdemes és eredményes tanítói 
munkát végez, amelynek ékesen szóló bizonyítéka az, hogy az utolsó öt esz
tendőben megkétszereződött a zeneiskolai növendékeknek létszáma s megsok- 
szorosodott a tandíjakból való bevétele a városnak. -  Míg 1907-ben az iskolá
nak 97 növendéke volt, -  ezeknek is egy nagy százaléka tandíjmentes, -  addig a 
jelen tanévben számunk 200-ra emelkedett. Míg 1907-ben a város bevétele az 
évi 20 koronás tandíjak révén 950 korona volt, addig a jelen tanévben a 60 
koronás tandíjak mellett mintegy 9600 korona.

És mindezen nagyarányú változások és fejlődés dacára, Szabadka város 
zeneiskolájának tanári testülete az, amelyik a kötelező órák nagyszáma mellett, 
rosszabbúl van dotálva, mint városunknál szegényebb és szűkebb körre szorít
kozó zenei kultúrával bíró városok tanárai.



Legyen szabad tek. Tanács a mellékelt hivatalos átiratok bemutatása mellett 
ezen két állításunkat néhány példával illusztrálni.

Más városok, értékelve azt a lélek s idegölő munkát, amelyet egy zenetanár 
a tanításnál végez és figyelemmel arra, hogy a folytonos önképzéshez, -  amely 
elengedhetetlen kellék különösen a művész-embereknél, paedagogusoknál, -  
idő kell és mérlegelve azt a ténykedést, amellyel egy tanár minden kulturális 
mozzanatban részt vesz: -  a kötelező heti órák számát, -  anélkül, hogy reájok 
a heti órákon kívül bármilyen más kötelezettséget rónának, 21-22 órában álla
pították meg. Szabadka városában a kötelező órák száma 24 és emelett a rendes 
tanárok a templomi zene és énekkar s a filharmóniai társaságnak működő 
tagjai, kiknek kötelességük nemcsak a hangversenyeken, de a próbákon is 
természetesen mindenkor résztvenni. Az igazgató pedig kötelező heti 10 órával 
regens chori, és városi karnagy, ki közzenéket dirigál a színházban.

És mindezen kötelességeknek ellenértéke oly csekély fizetés, mely még 
ahhoz sem lenne egyenlő más városok tanárainak a fizetésével, ha más, fennebb 
elsorolt iskolán kívüli kötelezettségeket nem teljesítenének. A kötelességek és 
fizetések aránytalanságai még annál inkább is szembeszökőbbek, mivel a más 
városok által megkívánt kvalifikációt, a kir. -  akadémiait, Szabadka városa is 
megkívánja a rendes tanároktól.

Ezekre az állapotokra vezethető azután vissza tek. Tanács azon sajnálatos 
körülmény, hogy iskolánk évekig nem tudott diplomás zongoratanárt kapni -  s 
amidőn végre sikerült, -  családi körülményei olyanok voltak, amelyek nem 
kényszerítették a maradásra, -  igyekezett már egy tanév eltelte után szabadkai 
állását előnyösebbel fölcserélni. -  És ezeknek az állapotoknak tudható be még 
az a körülmény is, hogy most egy rendes tanár állását óraadó tanerővel kell 
betölteni, ki, -  bár semminemű képesítést nem kívánnak tőle, -  24 heti órája 
után 240 kor. díjat kap, míg egy rendes tanár, ki a fentebb kifejtett iskolán kívüli 
kötelezettségeit és városunk zenei életében hivatását teljesíti, nyugdíj és adóle
vonásokkal mintegy 175 koronát kap.

Tekintetes Tanács! Az itt alázatosan kifejtettekhez azt hisszük nem kell 
még vázolnunk azokat a rendkívüli nehéz megélhetési viszonyokat, melyben a 
nagy drágaság miatt részünk van.

Alázatosan kérjük tehát a tek. Tanácsot: méltóztassék fizetésünket olyké- 
pen rendezni, hogy méltó legyen a munkánkhoz, képzettségünkhöz s hivatá
sunkhoz -  és egyben méltó legyen hazánk harmadik városának kultúrájához is.

Esedezünk továbbá, hogy méltóztassék ötödéves korpótlékainkat szolgálati 
éveink betudásával visszamenőleg megállapítani.

Szabadka, 1912. december hó 9.

Alázatos tisztelettel:
A városi zeneiskola tantestülete



Lányi Emő a zeneiskola házi hangversenyéről tudósítja 
a városi tanácsot

Van szerencsém bejelenteni, hogy f. h. 27-én d. u. 4-kor házihangversenyt 
rendezünk, melynek műsorát mellékelni biztos vagyok.

A zeneiskola házi hangversenyének műsora

A városi zeneiskolának 
f. évi április hó 27-én 4 órakor 

a fógymnázium tornacsarnokában tartandó 
házi-hangverseny műsora:

1. Tóth Lajos: Ave Mária, előadja a női kar.
2. Kotzeluch: Caprice, zongorán előadja Emanuel Imre.
3. Schubert: Scherzo, zongorán előadja Singer Imre.
4. Dussek: La matinéé, zongorán előadja Horváth Lajos.
5. Field: Nocturno, zongorán előadja Zorkócy Ilonka.

Tanár: Burghardt Irén.
6. Drdla F.: Melodie, hegedűn előadja Farkas László.
7. Burmester: Régi francia dal, hegedűn előadja Heumann Jolán. 

Tanár: Koller Ferenc.
8. Beethoven: Sonata I. tétel (g moll), zongorán előadja Deutsch Sári.
9. Bach: Praeludium, zongorán előadja Mayerhof Aranka.

Tanár: Radóné Elvira.
10. Harold: Cavatina, hegedűn előadja Víg István.

Tanár: Koller Ferenc.
11. Levin: Narcissus, zongorán előadja Zorkócy Aranka
12. Paderevsky: Menüett, zongorán előadja Deák Frida.
13. Moszkovszky: Tarantella, zongorán előadja Vig Margit.

Tanár: Burghardt Irén.
14. Gluck: Gavotte, hegedűn előadja Herczl Emma.

Tanár: Koller Ferenc.
15. Grieg: Lyrische Stücke, zongorán előadja Klein Blanka.
16. Mendelssohn: Gondellied, zongorán előadja Sessler Margit.

Tanár: Radóné Elvira

Tekintetes Tanács!

Szabadka 
1913 ápr. 27

Kiváló tisztelettel 
Lányi Ernő

a



17. Schubert: Scherzo (Des-dur), zongorán előadja König Lili.
Tanár: Maczák Manó.

18. Weber: Rondó 4 kézre, előadják Kőnig Lili és Jolán.
Tanár: Maczák Manó.

19. Poor K.: Magyar népdalok, előadja a női kar.
Belépődíj: Ülőhely 60 fül., gyermekjegy 30 fillér.

(Levéltár, Városi tanács, 11. 96/1913; 11404. -  Kézzel írott és nyomtatott szöveg.)
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1913. május 15.
Lányi Ernő beszámol a szabadkai dalárdával elért 
országos eredményéről és betegségére hivatkozva 

szabadságolását kéri

Tekintetes Tanács!
Az A. és B. alatti orvosi bizonyítványok tanúsága szerint konstatált általá

nos idegkimerültségem az utóbbi időben felszaporodott hivatali elfoglaltságom 
következtében annyira súlyosbodott, hogy felelősségteljes állásom teendőit mai 
egészségi állapotomban ellátni többé nem érzem magamat képesnek. Ez a 
neuraszténiás állapot, régebbi cukorbajommal összekötve, már az elmúlt, 
1911-1912 tanév folyamán föllépett nálam, és pedig oly mértékben, hogy az 
orvosi vélemény szerint már akkor hosszabb pihenésre lett volna szükségem. 
Azonban akkor a pihenésre gondolnom nem lehetett, különösen azért, mert a 
vezetésem alatt álló „Szabadkai Dalegyesülel” épen nagy művészi próba előtt, 
a budapesti országos dalverseny előtt állott, amely alkalommal reménye lehe
tett magát az egész ország színe előtt kitüntetni és a dalosszövetségi aranyérem 
megnyerésével magát a legelsőrangú magyar dalárdák közé felküzdeni. Ilyen 
küzdelem előtt állva, nem hagyhattam cserben a zászlót, nem hagyhattam cser
ben a rám bízott gárdát, ki kellett tartanom a dalárda mellett, még az egészsé
gem árán is. Hála Istennek nem hiába dolgoztunk akkor, és a „Szabadkai 
Dalegyesület”-et a budapesti győzelem a legelsőrangú aranyérmes dalárdák 
sorába emelte, ami által Szabadka város zenekultúrájának fejlettsége az ország 
színe előtt maradandó fényességgel reprezentálódott. A verseny izgalmai -  az 
előkészülettel, a betanítással járó nagy és felelősségteljes munkával a többi rám 
háramló egyéb sokféle teendőkről nem is szólva -  annyira kimerítettek és 
illetve az orvosilag már konstatált idegkimerültségemet annyira fokozták, hogy 
a jelen tanévet bár a legnagyobb akaraterővel megkezdettem, és folytattam, 
befejezni már nem érzem magamat képesnek. Neuraszténiás állapotom napról 
napra súlyosbodik úgy, hogy az ellen küzdeni már nem tudok. Pihenésre van 
szükségem.

Mindezeknél fogva arra kell kérnem a Tekintetes Tanácsot, hogy -  helyet
tesítésemről gondoskodván -  engem hivatali állásomban egy évre szabadságol
ni, illetve e szabadságom engedélyezése iránt a közgyűlésnek előterjesztést



tenni méltóztassék. Miután alapos vízkúrára sürgősen szükségem van szíves
kedjék engem teendőim alól folyó hó 20-tól kezdve felmenteni.

Szabadka, 1913. Május hó 15-én Teljes tisztelettel
Lányi Ernő 

városi zeneiskolai igazgató

a
1912. február 12.

Dr. Németh Ödön budapesti egyetemi magántanár 
és törvényszéki orvos bizonyítványa 

Lányi Ernő betegségéről

Orvosi bizonyítvány,

melylyel tanúsítom, hogy Lányi Ernő, 50 éves, róm. kath. budapesti születé
sű, nős, szabadkai városi zeneiskolai igazgató urat, ki személyazonosságát 
101992. számú Máv. félárujegy váltására jogosító igazolványával igazolta, saját 
kérelmére megvizsgáltam s nála látadifferentiában, a jobb láta kissé renyhébb 
reactiójában, féloldali faciális parezisben, nyelv- és kézreszketésben, a térdref
lex fokozottságában, congestiókban, a reflexingerlékenység fokozottságában, 
szórakozottságban, feledékenységben, továbbá subjectiv panaszokban (^álmat
lanság, gyakori fejfájás, kedélyi ingerlékenység, időnkénti oknélküli ellágyulás:) 
nyilvánvaló központi idegrendszerbeli súlyosabb természetű kimerülést (:ce- 
rebrasthenia:) constatáltam. Ezen súlyos idegbaja előre láthatólag éveken át 
tartónak tekinthető s elhanyagolása mellett súlyosbodása várható, miért is a 
betegnek minden megerőltető szellemi és physikai munkától ment nyugalomra 
és szakszerű kezelésre van szüksége, minél fogva Lányi Ernő urat hivatali 
teendőinek ellátására tartósan képtelennek véleményezem.

Budapest, 1912 évi február hó 12-én
Dr Németh Ödön 

egyetemi magántanár, 
kir. törvényszéki orvos

b

1913. május 15.
A szabadkai tisztiorvos bizonyítványa Lányi Ernő betegségéről

Orvosi bizonyítvány
Alólírott igazolom, miszerint Lányi Ernő, a városi zenede igazgatója 

hosszabb idő óta gyógykezelésem alatt áll, igen nagy fokú neurastheniában



szenved, a mi miatt az állásával járó munkakörét betölteni nem képes, és hogy 
egészsége helyre állítása céljából legalább három havi szabadságra van szüksége.

Szabadka, 913 május hó 15-én
Olvashatatlan aláírás 

Kerül, tisztiorvos
(Levéltár, Városi tanács, 1.145/1913; 13354. -  Kézzel és géppel írott, bélyeggel, pecséttel.)
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1913. május 18.
Lányi Emő megromlott egészségi állapotára hivatkozva 

azonnali szabadságolást kér

Méltóságos Polgármester Ur!
Megrongált egészségi állapotom szabadságolásomat sürgőssévé teszi. Bead

tam ugyan az orvosi bizonyítványokkal felszerelt kérvényemet a tek. Tanács
hoz, de igen kérem, engem attól függetlenül azonnal szabadságolni, mert kép
telen vagyok teendőimet kielégítő módon elvégezni.

A helyettesítésemre Maczák Manó tanárt ajánlom, kiben leginkább látom a 
szükséges qualitasokat a tanév kielégítő módon való befejezésére.

Kérésemet ismételve,
vagyok kiváló tisztelettel 

Méltóságodnak 
alázatos szolgája

Szabadka Lányi Ernő
1913 május 18

a
1913. május 18.

Dr. Bíró Károly polgármester határozata 
Lányi kérelmével kapcsolatban

973 eln. szám/1913

Lányi Ernő zeneiskolai igazgató szabadság kérvénye.

Határozat.
A városi tanácshoz 13354/1913 tan. sz. alatt benyújtott kérvény mellé becsatolt 

orvosi bizonyítványok alapján Lányi Ernő városi zeneiskolai igazgatónak -  addig



is míg -  a törvényhatósági bizottság a fenti tan. számú kérvény értelmében határo
zatot hoz a f. évi május hó 19-étől kezdődőleg -  szabadságot engedélyezek.

Egyben a szabadságolás folytán felmerült helyettesítési teendők ellátásával 
-  a törvényhatósági bizottság intézkedéséig -  Maczák Manó zeneiskolai tanárt 
bízom meg.

Miről a városi tanács a 13354/913 számra hivatkozással, Lányi Ernő és 
Maczák Manó a jelen határozattal értesülnek.

Szabadkán 1913 május 18. Dr. Bíró Károly
udv. tan. polgármester

(Levéltár, Polgármesteri hivatal, 973/eln. 1913. -  Kézzel írott, bélyeggel.)
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1913. augusztus 30.
Lányi Ernő jelentése helyreállt egészségi állapotáról

Tekintetes Tanács!
A szabadságidőm alatt folytatott szigorú hygienikus életmód, valamint az 

élvezett nyugalom folytán egészségi állapotom annyira rendbejött, hogy műkö
dési körömet teljes tetterővel betölteni magamat képesnek érzem. Ezért hiva
tali állásomat a mai nappal újból elfoglalva, annak tudomásul vételét tisztelet
tel kérem.

Szabadjon ez alkalmat is felhasználnom arra, hogy a zeneiskolai tantestület 
29741/912. szám alatt elfekvő korpotlék iránti kérelmét a tekintetes Tanács 
jóindulatú figyelmébe ajánljam.

Szabadkán, 1913. évi augusztus hó 30-án Tisztelettel
Lányi Ernő 

városi zeneiskolai 
igazgató

(Levéltár, Városi tanács, I. 145/1913; 23095. -  Géppel írott.)
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1913. augusztus [30.]

Lányi Ernő tudósítása a zeneiskola tanszakairól, a tanári állások
betöltéséről

Méltóságos udvari Tanácsos Polgármester Úr!
Tisztelettel bátorkodom a Szabadkai városi Zeneiskola most meginduló uj 

tanévére vonatkozólag az intézet beléletével kapcsolatban az alábbi előterjesz
téseket tenni:



És pedig:
I. A megüresedett hegedűtanári állás betöltése igen sürgős szükségesség, 

mert az intézetnek eminens érdeke az, hogy a tanítás a hegedűtanszakon is 
rendben megkezdhető legyen. Épen ezért a pályázat kiírását be sem várva, már 
érintkezésbe léptem az Orsz. magyar kir. Zeneakadémia igazgatóságával és az 
ott nyert információk alapján levélileg fölkerestem Istók Barnabás, Plán Jenő 
és Rados Dezső oki. zenetanárokat, akik az idén szerezték akadémiai hegedű
tanári oklevelüket és közölvén velük a föltételeket, felszólítottam őket, hogy 
pályázzanak. Remélem, hogy a lapokban közzéteendő pályázat nyilvánossága is 
fog hozni megfelelő jelentkezőket. De ha netalán megtörténnék az, hogy a 
meghirdetett pályázatra az előadások megkezdéséig sem akad megfelelő jelent
kező, ami sajnos épenséggel nincs kizárva (hiszen a debreceni, miskolci stb. 
városi zeneiskolák nagyobb fizetésre sem kaptak hónapokig hegedűtanárt, oly 
nagy a tanárhiány) -  erre az eshetőségre már most javaslom, hogy az első 
pályázat meddősége esetén vagy a hegedűtanári állás kötelező heti óraszáma 
24-ről 18-ra leszállítassék, vagy a kötelező akadémiai tanári kvalifikációtól 
tekintsünk el s elégedjünk meg Nemzeti zenedei végbizonyítvánnyal, vagy pedig 
emeltessék fel a mostani tanári javadalmazás, esetleg akár működési, vagy 
korpótlék formájában, és ebben az értelemben, kedvezőbb feltételekkel hirde- 
tessék meg az uj pályázat, még pedig egészen rövid, sürgős lejárattal.

II. A magánének tanszakra vonatkozólag tiszteletteljes javaslatom az volna, 
hogy e tanszak tanárnőjéül Farkasné Gábos Nelli, az előnyösen ismert énekta
nárnő alkalmaztassék. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy Szabadkán a 
zeneiskolai énektanszakra csakis nők járnak, már pedig a női énekoktatást, 
különösen az annyira fontos hangképzést nő-tanár, aki növendékének mindent 
előénekelhet, kétségtelenül eredményesebben végezheti, mint a férfi-tanár. Az, 
hogy az énekoktatást eddig én végeztem, kötelező óráimból heti két órát igény
be vett, amely két órám most így felszabadulna és azt inkább a zongoratanszak
ra fordíthatnám, ahol úgyis sok a haladottabb növendék. -  Annál is inkább 
ajánlanám nevezett úrnőnek -  óraadói minőségben -  énektanárnőül leendő 
alkalmaztatását, minthogy rá, mint énekesnőre a templomi énekkarban is szük
ség lenne. Tudomásom szerint a templomi énekkar ez idő szerint: budgetje 
nyújt is annyi fedezetet, hogy a Farkasné négy zeneiskolai óradíja (á 100 K) 
megfelelő fizetéssé kiegészíthető legyen, amelynek a fejében a nevezett úrnő a 
zeneiskolában heti két óra magánéneket tanítana, és a templomi énekkari 
szolgálatot is ellátná.

III. A gordonka-tanszak, illetve a városi zenekari első gordonkást állás 
betöltése iránt még szabadságidőm alatt, a múlt hóban volt szerencsém előter
jesztést tenni oly értelemben, hogy erre az állásra Tomes Ottokár budapesti 
gordonkás, színházi zenész, neveztessék ki 1800 K évi összjavadalmazással. Ez 
idő szerint ugyanis csak Il-od osztályú zenészi állás van üresedésben, amelynek 
évi összjavadalma 1440 K; ennek az összegnek évi 360 K-val, mint személyi 
pótlékkal évi 1800 K-ra leendő kiegészítését igényelte a most említett aspiráns, 
akinek jeles képességeit ismerem. Az NB. alatt idecsatolt levél szerint azonban 
előterjesztésem -  személyi részében -  most már tárgytalan, mert az illető az 
elintézést nem várhatta be, hanem közben máshová szerződött el. De mert -  a



meginduló szezónra való tekintettel a csellistaállás is sürgősen betöltendő len
ne, előterjesztésem oda módosul, hogy az állásra sürgősen pályázat hirdettes- 
sék, és pedig az 1200 K fizetésen s 240 K lakbéren felül 360 K személyi pótlék
kal, melynek ellenében a kinevezendő zenész a zenekari szolgálaton felül a 
zeneiskolai csellótanári szolgálatot is -  ugyanannyi heti órában, mint az I. 
osztályú zenészek -  ellássa. Csak így remélhető, hogy belátható időn belül 
megfelelő csellistát kapunk. A legutóbbi években a zenészek fizetései ország
szerte oly mértékben emelkedtek, hogy bármelyik színházi zenekarban megkap 
a csellista havi 160-Í70 koronát. A mi speciális szabadkai viszonyaink között 
pedig annál is szükségesebb a városi zenekarba egy jó csellista, mert ez idő 
szerint körülbelül ez az egy csellista bírná annyira a hangszerét, hogy kamara
zenénél (vonósnégyes, vonóshármas stb.) szerepelhessen, tehát a kamarazene 
kultiválhatása jóformán csak a zenekar gordonkásán, az ő képességein fordul 
meg; nem is szólva a színházi és filharmóniai előadásokról, ahol szintén 
elsőrangúan nélkülözhetetlen.

Teljes tisztelettel 
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 198/1913; 23034. -  Kézzel írott.)
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1913. szeptember 12.
Lányi Ernő jelentése a zeneiskola növendékeinek létszámáról, 

a tanerő- és helyiséghiányról

Tekintetes városi Tanács!
Van szerencsém tisztelettel bejelenteni, hogy eddig beiratkozott 169 növen

dék. A két tárgyba beiratkozott növendékek figyelembe vételével ez megfelel 
176 növendéknek.

zongora: 126 szeptember 12
hegedűre: 38 ” ”
gordonkára: 2 ” ”
m. énekre: 4 ” ”
ingyenesek tanfolyama: 6 ” ”

Összesen 176
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy még jelentkező növendékekre 

okt. 1.-ig (sőt még tovább is) számítani kell. Numerus claususnak pedig egy oly 
természetű intézetnél mint a zeneiskola lehetetlen. Még ha az ötös csoportot 
be is tartjuk (a legfelsőbb osztályok kivételével) a fölveendő növendékek száma 
körülbelül ki van merítve. Pedig régen bebizonyosodott és majdnem mindenütt



elfogadott tény, hogy öt növendékkel egy órában, a kellő eredményt elérni 
lehetetlen. A hiányzó tanerő mellett még inkább feltűnik a hiányzó tanterem.

Növendékeink legnagyobb része csakis d.u. 2-5-ig látogathatja a zeneisko
lát. Akkor minden rendelkezésünkre álló hely el van foglalva. Hova helyezzük 
az esetleg (és valószínűleg) még jelentkező uj növendékeket? Míg erre meg
nyugtató feleletet nem kapok, hiába teszek előterjesztést egy uj óradíjas meg
választásra nézve. De miután a dolog valószínűleg sürgőssé válik, legczélsze- 
rűbbnek tartanám, hogy egy nálunk kiképzett zenetanárnő jelöltet -  Vass Ellát, 
a ki a m. k. zeneakadémián a 2-ik akadémiai osztályán sikeresen vizsgázott, a 
még szükséges oktatással megbíznánk a szokott, óradíjasnak járó honorárium
mal. Közvetlen a régi zeneiskola mellett a Csajkás házban egy tágas szoba kiadó 
havi 36 k. mellett. Szükséges volna ezt kibérelni.

Egy zongorára is szükség van.
A beíratások, beosztások stb. közepén bocsánatot kérek, ha e jelentés, külső 

formára nézve, talán kifogásolható.

Vagyok mély tisztelettel
Szabadka 1913 szept. 12. Lányi Ernő

igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 211/1913; 24217. -  Kézzel írott.)
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1913. szeptember 15.
Lányi Ernő tudósítása a beiratkozott növendékek számáról, 

egy tanerő kinevezéséről, a részletes óraterv benyújtásáról

Tekintetes városi Tanács!
Mellékelve a Főkönyv kivonatát, van szerencsém bejelenteni, hogy a mai 

napig (szept. 15-ig) beiratkozott 181 növendék a mi a két tárgyba beiratkozók- 
kal 192 növendéket jelent:

zongorára 140
hegedűre 36
gordonkára 2
m.énekre 5
ingyenes tanfolyamra 9

192
Még az sokáig már alig megtartható 5-ös csoporttal (a legfelsőbb osztályokat 

kivéve, a melyekben 4 növendéknél többet tanítani egészen lehetetlen) a 3 
szaktanár 24 órája teljesen be van töltve. Az én osztályaimban még egy növen
dék fölvehető. Öt növendéknek már is nem jut tanerő, de meg lévén győződve, 
hogy okt. 1-ig még jelentkeznek növendékek. Kérem Vas Ellát óradíjasnak 
egyelőre heti 6 órai tanításra kinevezni.



A vezetésem alatt álló legfelsőbb osztályokba (egyelőre) 15 növendéket heti 12 
órára osztottam be. A két karének, két hangzattani óra és egy ensemble (együttes) 
óra mellett ez nálam heti 9 óratöbbletet eredményez, mire -  én a tanításhoz 
természetesen már is hozzáfogtam -  becses engedélyét ezennel kérem.

A részletes óratervet miután a teljes stabilitás csak egy-két [hét] lefolyása 
után elérhető -  október hó elején benyújtani bátor leszek.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1913. szept. 15 Lányi Ernő

igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 218/1913; 24590. -  Kézzel írott.)
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1913. szeptember 15.
Lányi Ernő folyamodványa a városi zenekar tagjainak 

családi pótléka ügyében

Tekintetes Tanács
A városi zenekarhoz tartozók családi pótléka ügyében megkívánt kimuta

tást tisztelettel beterjesztem azzal, miszerint az ott megnevezettek részére az uj 
szabályrendeletben biztosított családi pótlékot addig is míg a szabályrendelet 
jóvá hagyva nem lesz mint rendkívüli fizetés előleget megadni kegyeskedjék és 
e kegyet azokra is kiterjeszteni kiknél -  más külömben kitűnő qualifikatio 
mellett -  csak néhány holnap múlva telik le a próbaidő, mint péld. Bermel 
Miklósnál. Az illető példás viseletű és jeles tagja a zenekarnak; kérem tehát 
azonnali véglegesítését folyamatba hozni.

Szabadkán 1913 September 15.
Kiváló tisztelettel 

Lányi Ernő igazgató
(Levéltár, Városi tanács, XII. 579/1913; 24717. -  Kézzel írott.)
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1913. szeptember 17.
A városi tanács határozata a zeneigazgató Bermel Miklós zenészre 

vonatkozó előterjesztésével kapcsolatban

1741. szám/eln. 1913

Lányi Ernő zeneiskolai igazgató előterjesztése Bermel Miklós városi zenész 
véglegesítése iránt.



Az előterjesztésben előadott indokok figyelembevételével a 122/1913. eln. 
sz. határozatommal ideiglenes minőségben városi I. osztályú zenésszé bealkal
mazott Bermel Miklóst ebben az állásban véglegesítem, illetve őt városi első 
osztályú zenésszé végleges minőségben kinevezem.

Megkeresem a városi tanácsot, hogy a nevezett szabályszerű illetményeinek 
végleges folyósítása és a nyugdíjjárulékok beszedése iránt intézkedjék.

Miről a városi tanács, Lányi Ernő zeneiskolai igazgató és Bermel Miklós a 
jelen határozattal értesülnek.

Szabadkán 1913. évi szeptember hó 17-én.
Dr. Bíró Károly 

udv. tan. polgármester.
(Levéltár, Városi tanács, II. 223/1913; 24909. -  Géppel írott.)
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1913. október 17.
Lányi Ernő a hegedűtanári állásra 

Rados Dezső kinevezését ajánlja

Tekintetes városi Tanács!
Tekintettel vagyok bátor bejelenteni, hogy a tegnap délben (okt. 16-án) 

lejárt hegedűtanár pályázatra ketten jelentkeztek:
1. Rados Dezső, áll. (akadémiai) kép. oki. zenetanár, ki diplomáját már a 

városhoz felterjesztette.
2. Faragó Lajos, zenedét végzett egyén, oki. polgáriskolai tanár a főv. zene

tanfolyam tanára.
Mindkettő zsidó vallású.
Jól megfontolva az összes körülményeket, támaszkodva személyes tapaszta

lataimra is, bátor vagyok Rados Dezsőt a hegedűtanári állásra ajánlani, miután 
ő a nagyon is kivánatos első fokú képesítéssel rendelkezik. Az akadémia külön 
is ajánlja.

Azon tiszteletteljes kéréssel, hogy a kinevezést a lehető leggyorsabban ke
gyeskedjen tudomásomra juttatni, miután az ügy a zeneiskolára nézve igen 
sürgős,

vagyok 
kiváló tisztelettel 

Lányi Ernő 
zeneiskolai igazgató



1913. november 11.
Lányi Ernő előterjesztése a városi főjegyzői hivatalban

Jegyzőkönyv
Felvétetett Szabadka sz. kir. város főjegyzői hivatalában 1913. évi november 

hó 11.ik napján.
Jelenlevők az alulírottak.
Megjelent Lányi Ernő v. zeneiskolai igazgató és a következőket terjeszti elő:
A 24887/913 tan. sz. a. iktatott jelentésemre pótlólag előadom, hogy időköz

ben a városi zenede tanulóinak száma a folyó 1913/14. isk. évben 205-ről 227-re 
emelkedett, s egyben azon előterjesztést teszem, hogy Vas-Csák Erzsi és Far
kas László növendékek részére, minthogy nevezettek szülői a zeneiskolának 
alkalmazottai és mert a növendékek létszámának 205-ről 227-re történt emel
kedése folytán annak mi akadálya nincsen, a nevezettek részére a 24887/913. 
tan. számmal engedélyezett féltandíjmentesség helyett egész tandíjmentességet 
engedélyezni méltóztassék.

Megjegyzem, hogy nevezettek részére az előző tanévben egész tandíjmen
tesség engedélyeztetett.

Kmf.

Felvette Lányi Ernő
Olvashatatlan aláírás igazgató
(Levéltár, Városi tanács, II. 222/1913; 30049. -  Kézzel írott.)
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1914. március 4.
Lányi Ernő kérelme az igazgatói szoba átengedéséért

Tekintetes városi Tanács!
Érdekemben állna ha az új városi zeneiskola épületében szobát kaphatnék, 

de előnyös is volna magára az intézetre, ha az igazgató ott lakna és a szükséges 
rendre, a tisztaságra stb. személyes befolyást gyakorolhatna.

Összegezve a két tényt, tisztelettel kérem, kegyeskedjék nekem az egyik, az 
iroda mellett lévő szobát az egységes árért, 300 koronáért átengedni és ingyen 
világítást (a villany be van vezetve) és fűtést engedélyezni.

Utóbbi beneficiumért Ígérem, azaz kötelezem magamat, tőlem telhetőleg a 
zeneiskolaépület felügyeletét elvállalni.

A szoba új befestésre szorul, mit, ha kérésem teljesíthető, elrendelni méltóztassék.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1914. márcz. 4. Lányi Ernő



1914. március [16.]
A gazdasági ügyosztály jelentése Lányi Ernő kérelméről

Tekintetes Tanács!
Jelentem, hogy a gazd. ügyosztályban f. hó 16-án megjelent Lányi Ernő 

zeneigazgató s szóbelileg kérte, hogy a Magyar-féle házban a zenede mellett a 
Kisutcára dűlő, jelenleg üresen álló szoba helyiséget f. évi április hó 1-től egy 
évi időtartamra évi 240, azaz kettőszáznegyven koronáért bérbevenné azzal, 
hogy a házbért évnegyedenként előre fizetné, egyben a vas kályha helyett egy 
kisebbszerű Meteor kályha beállíttatását is kéri

Tisztelettel:
Gabrits Vince g. felügyelő

b

1914. augusztus 24.
A városi tisztiügyész jelentése Lányi Ernő bérlete ügyében

Tekintetes Tanács!
Lányi Ernő bérlete ügyében vett 5738/1914 tan. számú meghagyás folytán 

hivatalosan jelentjük, hogy a bérlő az elkészített bérleti szerződést a kikötött 
1/4 évi felmondási jog miatt nem hajlandó aláírni. A bérlő az 1 havi felmondási 
idő kikötését kéri, a mire utasítást kérünk.

Szabadkán, 1914. augusztus 24.-én Brenner József t. ügyész
(Levéltár, Városi tanács, II. 63/1914; 05738; 06975; 21156. -  Kézzel és géppel írott.)
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1914. április 1.

Lányi Ernő a zeneiskola házi hangversenyére meghívja a városi 
tanács tagjait és mellékeli a műsort

Tekintetes Tanács
Van szerencsém a tekintetes tanácsot f. h. ápr. 4-én tartandó házihangver

senyre tisztelettel meghívni.

Szabadka Tisztelettel
1914 ápr. 1. Lányi Ernő



A zeneiskola házi hangversenyének műsora

A VÁROSI ZENEISKOLA 

az uj helyiséget f. hó április 4-én (szombaton) d. u. fél 5 órakor

HÁZIHIHANGVERSENNYEL 
nyitja meg, melyre a növendékek szülőit és a zenekedvelőket meghívja.

MŰSOR:
Bevezető szavakat mondja dr. Vojnics Ferenc főjegyző úr.

1. a.) Erkel: Hymnus.
b.) Lányi: O sanctissima (vonósok kíséretével), énekli a női kar.

2. Beethoven: Contredanse, zongorán előadja: Kohn Margit.
3. Field: Nocturne, zongorán előadja: Cser Margit.
4. Drdla: Souvenir, hegedűn előadja: Herczl Emma.
5. Mozart: Fantázia (d moll), zongorán előadja: Klein Blanka.
6. Lortzing: Ária a fegyverkovácsból, énekli: Czittlcr Vilma.
7. a.) Hándel: Prelude; b.) Kirnberger: A játékóra; c.) Chopin: Mazurka, 

zongorán előadja: Csiby Margit.
8. Bloch: 1-ső magyar ábránd, hegedűn előadja: Nagy János.
9. Schubert: Stándchen, csellón előadja: Salacz László.

10. Beethoven: Variácók (A dur), zongorán előadja: Reitter Ilonka
11. Weber: Agathe, ária a Bűvösvadászból, zenekisérettel énekli: Reitter Ilonka
12. Lőve: Édes anyám..., énekli: Lyubibratics Helén.
13. Longo: Caprice, zongorán előadja: Kohn Szilárdka.
14. Wieniawski: Obertas, hegedűn előadja: Singer Imre.
15. a.) Weingartner: Részlet az Orestes zenedrámából

b.) Lányi: Népdalok, énekli a női kar.
Belépő-díj: 50 fillér

(Levéltár, Városi tanács, II. 88/1914; 08439. -  Kézzel írott és nyomtatott szöveg.)
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1914. május 28.
A városi hatóság felterjeszti a Szabadkai Filharmóniai Társaság 

államsegéllyel kapcsolatos emlékiratát

Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Úr!
A szabadkai filharmóniai egyesületnek államsegély elnyerésére irányuló 

emlékiratát /. alatt pártolólag felterjesztem.



Az egyesület fejlődő kultúránknak immár nélkülözhetetlen tényezője, fenn
maradása elsőrendű kulturális közérdek miért is az emlékiratban indokolt 
kérelemhez a magam részéről is a legteljesebben hozzá járulok és azt Nagymél
tóságod szíves jóindulatába a legmelegebben ajánlani cl nem mulaszthatom.

Az egyesület hét évi fcnnálása alatt rendezett hangversenyeivel a közönsé
günk előtt csaknem ismeretlen klasszikus zene remekeit nemcsak feltárta, de 
megkedveltette vele a lelket nemesítő zene kulturát és erős nevelő hatása 
minden téren mutatkozott, különösen serkentőleg hatott az ifjúságra, amely 
évről-évre emelkedő számban mind nagyobb lelkesedéssel adja magát a zene 
tanulására, annak művelésére.

Minthogy az egyesület jövedelme a pártoló tagok díjai és a hangversenyek 
jövedelmeivel kimerül és mert a hangversenyek kiadásai olykor a bevételekből 
sem voltak fedezhetők az egyesület fennálásának lehetősége tisztán azon múlik, 
vájjon a hangversenyek a jövőben jövedelmezők lesznek-c vagy sem?

A hangversenyek tiszta jövedelme pedig egymagában, mint teljesen megbízha
tatlan jövedelmi forrás az egyesület további fennálását biztosítani nem képes.

Megfelelő anyagi eszközök hiányában ilyen magas színvonalú és fontos kultur- 
missziót teljesítő tényező fennmaradása nem biztosítható. A közönség is mind 
fokozottabb igényekkel lép fel, s amennyiben az egyesület e fokozott igényekkel 
nem számolna, a hangversenyekből várható tiszta jövedelme is elmaradna.

A filharmóniai egyesület fennmaradása tehát fontos közérdek, s az egyesü
let működésének megszűnése fejlődő és terjedő kultúránkra olyan csapás vol
na, amely évtizedekre kiható stagnálást esetleg visszaesést eredményezne.

Mindezekre való tekintettel de meg arra való tekintettel is, hogy a szabadkai 
filharmóniai egyesület Nagyméltóságodnak nemsok idővel ezelőtt kifejezte 
ama kívánságát, hogy a városi zenekarok filharmóniai társaságokká alakíttassa
nak, már rég ideje megvalósította és mert a megfelelő anyagi eszközök, vala
mint két zenész szerződtetése céljából az egyesületnek évi 6000 korona segélyre 
volna szüksége, ismételten kérem Nagyméltóságodat, hogy a szabadkai filhar
móniai egyesület jelen emlékiratában kifejtettekhez képest az egyesület továb
bi működhetésének biztosítására okvetlenül szükséges évi 6000 korona állam
segélyt megadni és mielőbb folyósíttatni méltóztassék.

Szabadkán, 914. május 28-án Vojnics
főjegyző

a
1914. novenber 20.

A  vallás- és közoktatásügyi minisztérium válasza

Vallás és közoktatásügyi 
m. kir. minister

Folyó évi május hó 28-án 5027. tan. szám alatt kelt fölterjesztésére értesí
tem Méltóságodat, hogy a Szabadkai Filharmóniai Egyesület által kért 6000



koronás évi államsegély ügyét -  a mostani viszonyok között -  sajnálatomra nem 
vehettem érdemben való tárgyalás alá.

Fölkérem Méltóságodat, hogy ezt az egyesület elnökségével közölni és azt 
felhívni méltóztassék, hogy kérését a normális idők bekövetkezése után újítsa 
meg.

Budapest, 1914. november hó 20. A miniszter helyett:
Olvashatatlan aláírás 

államtitkár
Méltóságos Bíró Károly udvari tanácsos úrnak,
Szabadka sz. kir. város polgármesterének,

Szabadka
(Levéltár, Városi tanács, II. 55/1914; 5027; 27202. -  Kézzel és géppel írott.)
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1914 júniusa
A Lányi Ernő által összeállított kéziratos zeneiskolai évkönyv 

előszava a tanév történetének ismertetésével

Előszó

Már régóta érzem, hogy évkönyvvel tartozunk a nyilvánosságnak, évkönyv
vel, amely intézetünk haladását dokumentálja és számot adjon az évről-évre 
elért eredményekről. Mostanig késett ez a tartozás, jóllehet több mint hét éve 
állok a Szabadkai Városi Zeneiskola élén. Akkoriban kisszerű viszonyokat 
találtam itt, amelyek között a nyilvános beszámolónak igazán kevés értelme lett 
volna. A zeneiskola akkori állapota arra engedett következtetni, hogy csaknem 
ötven év alatt, amióta az intézet fönnállón, a publikum igénye ezen a téren 
vajmi keveset fejlődött. Három teremben, két zongora mellett, 60-80 növendék 
nyert zeneoktatást, két rendes és két-három kisegítő tanerőtől. Nagynevű és 
nagytehetségű elődöm, boldogult Gaál Ferencz egészségi és kedélyállapota az 
utolsó években már nem volt alkalmas arra, hogy az intézet hanyatlásának gátat 
vessen.

Ilyen körülmények között elsősorban a gyökeres újjászervező munkára kel
lett gondolnia az iskola vezetőségének. A keretek szerény, de tudatos tágításá
val, a tanításba bevitt modernebb pedagógiai szellemmel már az első esz
tendőben is sikerült szemmellátható lendületet adni a fejlődésnek. Sok küzde
lembe, szívós akarásba került, amíg a közönség szélesebb rétegeivel kontaktust 
szerezhettünk egyrészt, s másrészt -  ennek az eredménynek folyományaképp -  
a város intéző köreit meggyőzhettük az intézet életrevalóságáról és kulturális 
fontosságáról.

De a siker nem maradt el. Működésünk harmadik esztendejében már uj 
helyiségekkel gyarapodott az intézet néhány szűk terme. A tantestület uj, érté-



kés erőkkel gyarapodott, a hangszereket s a tanítás egyéb eszközeit is szaporít
hattuk. A most lefolyt tanévben pedig a város újonnan átalakított Magyar-féle 
bérházában kaptunk elhelyezést s a kényelme szép, világos, modern fölszerelé- 
sű, egybetartozó termekben nagyobb arányokban, zavartalanul folyhatik majd 
a zenei művelés munkája, mindaddig, amíg a tervbevett kulturpalota, a zeneis
kola végleges otthona megvalósul.

Addig is jelentős állomásnak kell tekintenünk az intézet fejlődésében ezt az 
esztendőt s ezért adjuk ki a Szabadkai Városi Zeneiskola első nyomtatott 
értesítőjét.

Az olvasó figyelmébe ajánlom azt a körülményt, hogy zeneiskolánk múltjá
val és szervezeténél fogva arra hivatott, hogy Szabadka egész zenei életének 
centruma legyen. Ezt a hivatást az intézet mindenkor teljesítette is és ezért nem 
mulaszthatjuk el, hogy pillantást vessünk azokra a zenei intézményekre, melyek 
vele kapcsolatban fejlődtek. Ilyen elsősorban a városi zenekar. Elég annyit 
mondanunk, hogy a zenekar létszáma és a tagok javadalmazása jelentékenyen 
emelkedett a lefolyt hét évben s hogy ez a huszonöt főnyi testület azzal, hogy a 
filharmóniai társaság nagyszabású produkcióit lehetővé teszi, a délvidék 
elsőrangú kulturtényezőjévé emelkedett. A zenekart minél szorosabb kapcso
latba igyekszünk hozni iskolánkkal. Zenekari hangszerek tanítása révén egyes 
tagok foglalkoztatást nyernek az intézetben s viszont haladottabb hegedű és 
gordonkanövendékek a filharmóniai zenekarban való működéssel rendkívül 
fontos alkalmakhoz jutnak muzikalitásuk fejlesztésére. Azonkívül a zenekart 
nagyobb hangversenyeinken koncertszámok és karprodukciók kíséretére hasz
nálhattuk fel.

Ez a szoros kölcsönösségi viszony úgyszólván egységes kulturális faktorrá 
teszi Szabadka zenei intézményeit. Ennek a művészeti organizmusnak életnyil- 
vánulásai hét éven át azok a zenei produkciók, melyeket a vidéki viszonyokhoz 
mérten nagyszabásúaknak mondhatunk. A számos házi és vizsgálati hangver
senyről nem is szólva, csak a Bach- és Liszt-esteket említem, a Teremtés-részlet 
előadásait 200 közreműködővel, Pergolese „Stabat mater”-ét, az Eötvös ünne
pélyen a Szabad Lyceum egyéb ünnepélyein való részvételt és -  last nőt least -  
a filharmóniai hangversenyeket. Hét Beethoven-szimfónia, Mozart, Haydn, 
Mendelssohn, Schubert, Gluck, Weber, Wagner szimfóniái, illetve nyitányai, a 
modernebbek közül Bizet, Sainl-Saens Grieg, Smetana, Dvofák, Volkmann, 
Sibelius stb. stb. zenekari művei jelzik a filharmóniai társaság működését. Ezek 
a forró sikerű esték, melyeken nagy magyar és külföldi művészek működtek 
közre, nem kis részben könyvelhetők a zeneiskola javára... tanerőink egy [része] 
templomi kórusban is tevékeny részt vesz és így a zeneiskola az egyházi zene 
fejlesztésére is közvetlen hatást gyakorol.

Azok közül az alkalmak közül, melyekben a zeneiskola mint kulturtényező 
eklatánsán szerepelt, csak a Szabad Lyceum idei Eötvös-ünnepélyét említjük 
fel, ahol valóban fölemelő hatású produkciókkal járult az intézet az ünnep 
fényéhez.

Némiképen a kivívott győzelem meleg érzésével gondolunk ezekre az ered
ményekre, bár tudatában vagyunk annak, hogy a győzelem még nem teljes. 
Ujabb reformokra, amennyiben a város vezetőségének bölcs óvatossága le



hetővé teszi, okvetlen szükség van a közel jövőben. Nincs okom túl rózsásnak 
látni a viszonyainkat, de nyugodt lélekkel mondhatom, hogy a szebb jövő 
alapjai le vannak rakva.

Hálaadatlan volnék, ha e helyen köszönetét nem mondanék Dr. Bíró Károly 
udv. tanácsos úrnak és a vezetése alatt álló Városi Tanácsnak, az irántunk való 
jóindulatukért.

Gyarapodjék és fejlődjék a Szabadkai Városi Zeneiskola városunk és nem
zetünk dicsőségére! E tekintetben maradandót alkotni, hő óhajunk. És ha 
erőnk, tehetségünk nem is áll kellő arányban a feladat nehézségével, vigasztal
jon minket Ovidius mikor mondja: „In magnis at voluisse sat est...”

Az év történetéből
Az elmúlt tanévre a beíratások szeptember első napjaiban történtek. A 

növendékek létszáma (az év folyamán történt beiratkozásokat is tekintetbe 
véve), ujabb gyarapodást mutatott, amennyiben összesen 232 növendéket vet
tünk föl, szemben a tavalyi 194-gyel. Évközben kimaradt 21 növendék, levizs
gázott eszerint 211.

Feltűnő szaporulatot mutatott a hegedű tanszak, amelyre az idén 57-en jelent
keztek. Természetesen a nagy többség állandóan a zongora tanszak mellett tart ki. 
Az újjászervezett magánének osztályra 10 leánynövendéket vettünk föl.

Szegénysorsu, tehetséges növendékeink közül a lefolyt évben harmincnyol- 
can részesültek tandíjkedvezményben; még pedig hárman teljes, harmincötén 
féltandíjmentességben. Ezenkívül az alapszabályok lehetővé teszik, hogy sze
gény gyermekek korlátolt számban, csoportos hegedűoktatást nyerjenek inté
zetünkben. Erre az ingyenes hegedűtanfolyamra -  melyet Wahl Alajos tanár 
vezetett -, az idén tizenhármán iratkoztak be.

Fontos eseménye a lefolyt tanévnek az, hogy intézetünk március havában uj 
helyiségbe költözött. A minden kényelemmel berendezett tanítási termekhez 
szép, tágas hangverseny termet is sikerült berendeznünk, melyet április negye
dikén házihangversennyel avattunk fel.

Az intézet hangszertára újabban egy Förster-féle nagy hangversenyzongorá
val és egy használt Bősendorfer-zongorával gyarapodott. Az átköltözéssel kap
csolatban szóba került az intézeti nagyteremben fölállítandó tanulóorgona kér
dése. Az előzetes tárgyalásokat több magyar orgonaépítő céggel megkezdettük, 
de a vágleges döntés ez irányban, csak a jövő őszi városi közgyűlésen fog 
megtörténni.

Az intézet tanári testülete az elmúlt évben két új erővel szaporodott. A 
megüresedett hegedű tanári állásra a városi tanács Rados Dezső, zeneakadémi
át végzett oki. hegedűtanárt választotta meg, ki állását október havában foglal
ta el. A zongoranövendékek egy részének oktatására intézetünk volt kitűnő 
növendéke, Vass Ella, óraadói minőségben nyert megbízatást.

A lefolyt tanévben két házi-, két vizsgálati hangversenyt és egy nyilvános 
záróünnepélyt rendeztünk.

Aláírás nélkül



Lányi Ernő tudósítása a növendékek létszámáról, 
a tanárok óraszámáról

Tekintetes Tanács!

Tisztelettel jelentem miszerint a mai napig, szeptember 24-ig:

zongora tanszakra 124 növendék
hegedű ” 47

magánénekre ” 4 ”
cselló ” 1

Összesen 176 növendék iratkozott be.
Ezek közül az ingyenes tanszakon 11 növendék nyer oktatást. (Cigányzené

szek gyermekei).
Iskolánk természetéből kifolyólag a beiratkozások nem tekinthetők végle

gesnek, néhány beiratkozás még biztosan várható, s így minden tanárnál néhány 
növendék számára helyet kellett hagyni.

Lányi Ernő igazgatóhoz beosztatott 11 növendék, felvehető még: 1.
Maczák Manó tanárhoz beosztatott 36. növendék.
Több növendék nem vehető fel, mert a behívott Kuden helyett csellót is 

tanít.
Radóné és Müller Elvira tanárokhoz beosztatott 38 növendék, felvehető 

még: 2.
Burghardt Irén, óradíjas tanárhoz beosztatott 39 növendék, felvehető 

még: 1.
Rados Dezső tanárhoz beoszlatott 31 növendék, felvehető még 9.
Hermann József segédtanárhoz beosztatott 5 növendék.
Wahl I. tanárhoz beosztatott 11. Ingyenes tanfolyam.
Farkasné segédtanárhoz beosztatott 4.
Maczák Manó (cselló) tanárhoz beosztatott 1.
Burghardt Irén, a még hiányzó 1. növendék esetleges befogadási kötele

zettsége mellett, heti 24 órával, úgy mint tavaly, évi 2400 K. -  fizetésre tart 
igényt.

Lányi Ernő igazgató-tanárnak, a kötelező 10 óra mellett 5 óra többlete van 
(3 összhangzattani óra, 1 ensanble óra és 1. elméleti óra)

Kérem jelentésemet tudomásul venni és az idevonatkozó szíves intézkedé
sét megtenni.

Szabadka, 1914. IX/24. Kiváló tisztelettel
Lányi Ernő



1914. szeptember 28.
Lányi Ernő válasza dr. Vojnics Ferencnek

Kedves Ferikém!
Kívánságodnak -  mely oly ártatlanul hangzott a telefoncsövön át -  sajnos 

az általad jelzett mértékben nem tehetek eleget.
1. Dalárda -  nincs. Dr Sántha György -  Mihály szolgánk által küldte az 

üzenetet: amíg a háború tart, se pénz, se posztó!
2. A zeneiskolai nőikar még alig kezdte el működését. A zsidóünnepek 

miatt a jövő szerdai óra is körülbelül elmarad. Fölfujni a dolgot nem lehet. 
Varázsvesszőmről túlságos jó véleményed van. De -  honorálván a különben oly 
szép eszméd jogosultságát, megígérem neked, hogy okt. 6-án szép, magasztos 
muzsikát nyújtok -  a templomi zene- és énekkarral. Talán valami „extrát” is 
hozok. Jelentem, hogy Kuden, a cellista visszajött (tehát Maczák felszabadult) 
a létszám emelkedett 171-re, „duplák”-kal 180-ra. 12 ingyenes levonással -  
tehát 168 fizető (?) növendék.

Tehát (miután a két még hiányzó növendék körülbelül biztos) 170 növen
dék után adhatunk tandíj -  m., féltandíjmentességet.

A mellékelt kérvényt is vehetjük figyelembe. Féltandíjt javaslom. Az apát 
behívták -  sapienti satis est!

Bocsáss meg, hogy irka-firkámmal terhellek, de -  componalok!
Ölel hű barátod
Szabadka Lányi Ernő
1914 szept. 28.
(Levéltár, Városi tanács, II. 179/1914. -  Kézzel írott.)
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1915. január 21.
Lányi Ernő feltárja erkölcsi és anyagi gondjait

Tekintetes Tanács!
A háború súlyosan ér minden lateiner embert. Ennek a terhét a magunkfaj- 

ta ember még az által is súlyosabban érzi, hogy rendes mellékes jövedelmeitől 
elesett (filharmónia, külön órák).

Rendes kiadásaimat is nehezen tudom megosztott családi életemben fedez
ni. És ehhez most egy rendkívüli is járul. Leányom férjhez megy. Vőlegénye a 
harctérről sebesülten hazajött s mielőtt visszatérne, meg akarják tartani az 
esküvőt.



Öröm és könny egyaránt. De egyúttal nem elkerülhető teher is egy család
apának.

Kérem a tekintetes tanácsot kegyeskedjék ennek viseletét és fedezését 400 
korona fizetési előleggel lehetővé tenni.

Szabadkán 1915 január 21. Mély tisztelettel
Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, XII. 65/1915; 01561. -  Kézzel írott, pecséttel és bélyeggel.)
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1915. március 18.
Lányi Emő jelentése a színház leégése folytán előállott károkról

Méltóságos Polgármester Ur!
Tekintetes Tanács!

A háború egyrészt, másrészt pedig a színház leégése a zene- illetve a zenekari 
ügyet válságos helyzetbe sodorta, melyről beszámolni immár kötelességem.

Bevonultak a következő tagok:
Jaborek (fagott), Kónyac (fuvola), aki állítólag elesett, Szilák (kürt), Szegedi 

(kürt), Pletanek (trombita), Hniesz R. (hegedű), Heinrich (hegedű), Fátyol 
(iromba), Kvicsala (oboa), Orth (klarinett). Árpii, l.én bevonul:

Kuden (cselló), Pinkala (trombon).
Maradt 12 tag: Hermann, Bermel, Klupp, Kubát, Vöglein, Sedi (kit a behívás 

fenyeget), Hniesz (apa), Fellinghauser (fuvola), Bátor, Demek (fiú) és Felber.
A színház leégése következő vesztességgel járt: elégett (s ez a fő veszteség) 

a színházban elhelyezett kotta szekrény összes tartalmával, szóval elégett az 
egész Bibliothéka, azonkívül hangszerekben: egy viola tokkal az egész „Schlag- 
werk” (timpani, nagyobb, kis dob, harangjáték, czintányér, tamburin stb. stb.), 
2 nagybőgő tokkal, 1 Basstrombon, 1 kürt, 4 vonó.

Ez idáig városi vagyon.
Ezenfelül elégett:
1. Klupnak 1 garnitúra clarinett (c. a. b.)
2. Demeknek ” ”
3. Kudennek celló tokkal és vonóval
4. Hniesznek (apa) egy hegedű tokkal és vonóval
5. Bátornak
6. Hniesz (fiatal)
7. Pinkalanak egy tenortrombon tokkal
Az összes hangszerek beszerzése sürgősen és okvetetlenül szükséges, mert 

ezek nélkül a templomi zenét sem tudjuk szolgáltatni. Tisztelettel kérem tessék 
alulírottat felhatalmazni arra, hogy a város tulajdonát képezett hangszereket 
pótlólag a város terhére beszerezhessem.



Figyelemmel arra, hogy a fent 1.-7. felsorolt hangszerek az illető szegény 
zenészek tulajdona volt és azokat sajátjukból pótolni szomorú helyzetükben 
képtelenek: tisztelettel javaslom, hogy kegyeskedjék ezek részére uj hangszerek 
beszerzését engedélyezni és tulajdonukba bocsátani.

Ugyancsak kérem, hogy kegyeskedjék felhatalmazni arra, hogy az elégett 
hangjegytár helyett fokozatosan uj hangjegyeket szerezhessek be, olykép, hogy 
a beszerzés mindékor a tanács szabályszerű megrendelésével történjék.

Tisztelettel
Szabadka 1915. III. 18. Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 52/1915; 06095. -  Kézzel írott.)
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1915. március 22.
Lányi Ernő előterjesztése Rados Dezső tanári állásának 

véglegesítésével kapcsolatban

Tekintetes Tanács!
Rados Dezső zeneiskolai tanár a városi Tanács rendelkezése alapján 

ideiglenes minőségben ezúttal már 2-ik tanévet fejezi be intézetünknél. A 
tanácsi határozat szerint véglegesítése a rendes tanári állásban egy éves 
próbaidő után fog megtörténhetni. Ez a próbaév már fölösen eltelt és ezen 
idő alatt a nevezett tanár mindeképen érdemesnek mutatta magát arra, hogy 
ezen állásnak végleges betöltője lehessen. Mivel ezt a tanintézethez méltó
nak is találom, kérem a tanácsot, méltóztassék nevezett Rados Dezső tanárt 
ezen állásban véglegesíteni.

Kiváló tisztelettel
Szabadka 1915 márcz. 22 Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 239/1913; 6327. -  Kézzel írott.)
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1915. április 9
Lányi Ernő tudósítása hangszerbeszerzési ügyben

Tekintetes városi Tanács
A hangszerbeszerzés ügyében f. hó 7-én Pestre utazván, a következőt van 

szerencsém jelenteni. Mellőzvén a kevésbé megbízható kisebb czégeket, csak az 
elsőrangú czégckkel léptem érintkezésbe, hol a szükségelt hangszereket meg
néztem, részint megpróbáltam, sőt egyes, czéljainkra alkalmas hangszereket -  
persze minden obligó nélkül -  kijelöltem.



Én, nem tagadom, a selejtes gyári munkákat negligálni szeretném. Nekem 
kötelességem lánczot törni amellett, hogy a szabadkai városi zenekar végre jó, 
jól hangzó és tartós szerkezetű hangszerek birtokába jusson, mert egyhamar 
nem lesz (és ne is legyen!) alkalom ilyen magasabb művészi szempontból eredő 
óhajok megvalósulására.

Érintkezésbe léptem a Pilát czéggel, mely a vonóshangszerekben brillíroz, a 
Pliverics czéggel, mely a fafúvók készítés mestere és megtekintettem a Schunda 
és Stowasser ezégek (gyárak) hangszereit. Fölszólítottam a ezégek [!] ajánlatai 
beküldésére, alkalmat nyújtván a tekintetes tanácsnak az árakat összehasonlí
tani. Kijelentem azonnal, hogy ha a fennt említett művészi szempontok érvé
nyesülhetnek, akkor első sorban a Pilát és Pliverics ajánlatait tartom elfogadha
tónak (hegedűk, brácsa, kisbőgő és clarinetok). Az összes Schlagwerket (Tim- 
panik, kis és nagy dob, harangjáték, Tamtam, csinellák, triangulom stb.) Sto- 
wassertől hozzandok, akinél ezek a hangszerek kitűnően vannak képviselve.

A kürt, trombon és a nagybőgőkre nézve félre szeretném tenni esetleg a 
hazafias szempontot és ezeket esetleg a Hammerschmied csehországi czégtől 
beszerzendőnek vélem, noha itt az baj, hogy személyesen nem választhatom ki 
őket, és a beszerzés (beleszámítva az esetleges kicserélést) sok időt vesz igény
be. Ezt tekintetbe véve, a Stowasser ezég ellen sincs lényeges kifogásom. (A mi 
volt, azt tekintetbe venni, a ezég megígérte nekem).

De akárhogy méltóztatik határozni, a hangszereket legalább 2 heti próba
időre kellene rendelni, mely letelte előtt, a vásár befejezettnek nem tekinthető.

Mellékelem a Windisch Alajos apatini ezég ajánlatát is, mely hozzám érke
zett. A 2-d rangú clarinetteket elég jól csinálja, de öntött clappnikkal 95 koro
náért egyenként, de ha hozzászámítom az étűiket és egyéb platnifelszerelést, 
akkor nem is sokkal olcsóbb mint Pliverics, a kitől első rangú hangszereket 
kaphatnánk.

Az ügy érdekében kérem szíves engedelmüket arra nézve, hogy ha a hang
szerügy tárgyalásra kerül, azon személyesen is résztvehessek.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1915 április 9. Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 52/1915; 7666. -  Kézzel írott.)
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1915. április 28
Lányi Ernő újabb jelentése a hangszerbeszerzésről

Tekintetes Tanács!
A beérkezett ajánlatokra (a beszerzendő hangszerekre nézve) következő 

megjegyzésem volna.
A legtöbb ezég alternatív ajánlatot tesz: pld. 480 koronától 600-ig stb. A 

tapasztalat arra tanított, hogy ilyen labilis természetű ajánlatok czélhoz nem



vezetnek. Az olcsóbb (sőt lealkudott) hangszerek minőségben is rosszabbak. 
Zenei hangszereket választani kell s kiválasztani a jobbakat. Az árak az árjegy
zékben úgy is föl vannak tüntetve, abból esetleg 10 vagy 20 % lealkutandó. 
Lényeges különbség az árakban nincsen. Ha pld. a Pliverics elsőrangú clarinet- 
czég egy clarinetért 140 k. kér és a Windisch cég csak 100 k. (az összes szükséges 
billentyűkkel) úgy a különbség még sem nagy, mert Pliverics kovácsolt és nem 
öntött billentyűket ad, tokot is és az összes hozzávalót.

Szerintem jó és hasznos, ha (a diapaszon miatt) legalább is az egyes hang
szercsoportokat, egy czégnél vásárolunk.

A vonósokat kipróbáltam már Pilatnál, Piverics pedig a fafuvóknál elsőran
gú elismert mester, ki az operaháznak, tehát elsőrangú művészeknek is szállít. 
A rézfúvók- és ütőhangszerekre nézve a Stowasser (B pesti) és Horn (apatini) 
ezég ajánlatai krlb. egyformák. Stowasser egy (automatikusan működő) üstdo
bért 400-500 k. jelöl. Horn 300 -  360 -  450 koronát, de a Stowasserét láttam, 
azaz kiválasztottam.

Ajánlom a következő vásárlásokat:
3
1

hegedűt
brácsát

1 gordonkát
2 nagybőgőt

360 -  a Pilát czégnél 
130 
200 
320

Ossz. 1010

6 d. klarinét összesen 840
2 drb. vadászkürt 240
1 basstrombon 120
1 nagydob 80
1 kisdob 40
1 pár érctányér 90
1 üstdob 450
1 Tam-tam 70
1 castagnetta 4
1 Triangulum 5
1 harangjáték 60
1 ostor 5
1 Tamburin 15
3 hegedűtök 24
1 violátok 9
1 gordonkátok 25
2 nagybőgőtök 100
2 vadászkürttok 25

1365 Összesen 3215 K.
Szabadka 
1915 ápr. 28

Kiváló tisztelettel 
Lányi Ernő



A városi tanács határozata

7666 sz/tan. 1915 
Tárgy:

Lányi Ernő zeneiskolai igazgató jelen
tése a városi színházban megégett 
hangszerek pótlása ügyében

Határozat:
A tanács arra való tekintettel, hogy a 
jelentésben felsorolt hangszerek már 
megrendeltettek, leszállíttattak, s az 
értők járó összegek 15225/915, 
10727/915 és 15404/915 sz. határoza
tokkal már kiutaltattak, felhívja Lányi 
Ernő zeneiskolai igazgatót, hogy a szál
lított hangszereket és pedig:
1. A Pilát Pál cég által szállított: 3 he
gedűt, 1 brácsát, 1 gordonkát és 2 
nagybőgőt
2. A Pliverics cég által szállított 6 drb 
klarinétot
3. A Stowasser József cég által szállított 
2 vadászkürtöt, 1 Basstrombont, 1 
nagydobot, 1 kisdobol, 1 pár érctá
nyért, 1 üstdobot, 1 Tam-tamot, 1 Cas- 
tagnettát, 1 Triangulumot, 1 harangjá
tékot, 1 ostort, 1 Tambourint, 3 hege
dűtokot, 1 viólatokot, 1 gordonkato
kot, 2 nagybőgőtokot és 2 vadászkürt- 
tokot vegye leltárba.
Miről Lányi Ernő a jelen határozattal 
értesül

Szabadka 1916 aug. 9. 
Olvashatatlan aláírás 

h. polgármester
(Levéltár, Városi tanács, II. 52/1915; 7666. -  Kézzel írott.)



Lányi Ernő a súlyosan megbetegedett Burghardt Irén tanárnő 
helyébe Klein Anna kinevezését kéri

Tekintetes Tanács
Szomorú szívvel jelentem, hogy Burghardt Irén, a ki 5 év óta a városi 

zeneiskolánál mint óradíjas tanárnő működik, súlyosan megbetegedett és a 
tanítást beszüntetni kénytelen.

Az illető tanárnő évek óta beteg. És betegen teendőit mintaszerű pontosság
gal és buzgalommal végezte. Hogy iskolánkban a növendékek létszáma oly 
tetemesen növekedett, ebben neki is nagy érdeme van. Kiváló szorgalma és jó 
modora által növendéket és szülőket egyaránt lebilincselt. Szívszaggató látvány 
volt gyenge testének vasakaratával való küzdelme.

Midőn azon kérelemmel fordulok Szabadka város nemesen gondolkozó 
tekintetes tanácsához, hogy a kidőlt tanárnő anyagi sorsáról kegyesen gondos
kodjék, teszem azt azon meggyőződéssel, hogy egy igaz ügyért emelek szót: 
Burghardt Irén földhözragadt szegény és ha segítséget nem nyer, az éhenhalás 
fenyegeti. És biztosan hiszem, hogy Szabadka város, mely annyi áldozatot hoz 
a küzdő hősökért e nőben is, ki évek óta beteg testtel küzd a hivatásáért, 
fölismeri a hősnőt, kit egészen elhagyni nem lehet!

Helyébe kérem Klein Annát, szabadkai illetőségű, a cölni conservatoriumot 
sikerrel végzett növendéket óraadó tanárnőül alkalmazni, természetesen ideig
lenesen, próbaidőre. Volt alkalmam az illető tanárnő képességeiről meggyő
ződni és diplomájáról tudomást szerezni. Miután az ügy halasztást nem enged, 
a tek. Tanács beleegyezése reményében az illetőt már is alkalmaztam Burg
hardt Irén helyébe.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1915 szept. 21 Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 152/1915; 21412. -  Kézzel írott.)
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1915. szeptember 25.
Lányi Ernő igazgató és Rados Dezső hegedűtanár 

Nagy János tehetséges növendék elősegítésére 
hegedű vásárlását indítványozzák

Tekintetes Tanács!
Tanítványom, Nagy János nagyszerű előrehaladása és további fejlődése el

kerülhetetlenül szükségessé tette egy megfelelő hegedű beszerzését.



Örömmel jelenthetem, hogy szerencsés véletlen folytán előnyös áron sike
rült egy kiváló olasz feles hegedűhöz jutnom. Tisztelettel kérem a tekintetes 
Tanácsot, méltóztassék a hegedűt az intézet részére megvenni, és azt tanítvá
nyomnak a szükségelt időre kölcsön-engedni.

A hegedű ára 250 -  korona.
Bátor vagyok megjegyezni, hogy úgy a hegedű értékéért, mint jóságáért, 

teljes felelősséget vállalok.

Szabadka, 1915. szept. 25. Kiváló tisztelettel
Lányi Ernő igazgató 

és Rados Dezső 
zeneiskolai tanár

(Levéltár, Városi tanács, II. 151/1915; 21411. -  Kézzel írott.)
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1916. március 2.
Lányi Ernő jelentése zongora vásárlás tárgyában

Tekintetes Tanács

A városi zeneiskola czéljaira egy zongorára volna még szükség, mert a most 
rendelkezésünkre álló hét zongora nem képes a 258 növendék igényeit kielégí
teni. Ehhez járul az, hogy a meglevő zongorák közül 3 már oly régi és olyan 
állapotban van, hogy azok tanítási czélokat már nem szolgálhatnak, s csak 
karének és hegedűkiséretül használhatók tanítás alatt.

A meglevő Förster féle concert zongorát kímélni óhajtom, mert a tanítás, s 
a növendékek keze alatt elromlanék.

Jelentem hogy Kohn Albert bpti zongoraraktárosnál találtam egy kitűnő 
karban levő használt, de nem régi Blüthner zongorát, melyet 1800 K. kivételes 
árban hajlandó volna zenedének átadni. Ez a zongora czéljainak megfelel, mert 
gyárosának a neve, és a hangszer tartóssága kezeskedik arról, hogy évtizedekig 
kitűnő hangszere lesz a zenedének.

Tisztelettel kérem, méltóztassék ezen... számú zongorának megrendelését 
elhatározni 1800 K alkuszerinti árban a zenede részére.

A tekintetes Tanácsnak
Szabadka alázatos szolgája
1916 márczius 2 Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 151/1915; 5615. -  Kézzel írott.)



1916. április 20.
Lányi Emő köszönetét fejezi ki a megérkezett zongoráért

Tekintetes Tanács
Tisztelettel jelentem, hogy a megrendelt Blüthner zongora a legjobb álla

potban megérkezett és már is használjuk. Fölhasználom az alkalmat, hogy az 
engedélyezett kitűnő hangszerért ez úton is, úgy a magam mint a tanári kar 
nevében hálás köszönetét mondjak

Szabadka Tisztelettel
1916 ápr. 20 Lányi Emő
(Levéltár, Városi tanács, II. 151/1915; 10008. -  Kézzel írott.)
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1916. szeptember 14.
Lányi Emő tudósítása a zeneiskola tanszakairól, 

a növendékek számáról és tanárairól

Tekintetes Tanács!
Van szerencsém bejelenteni, hogy a beíratások a városi zeneiskolában a mai 

napig következő eredményt mutatnak: a zongora tanszakra beiratkozott 177 
növendék.

A hegedűtanszakra 40
Az énektanszakra 15
Az ingyenes tanszakra: 4
(Wahl Alajos)

A zongoranövendékek közül tanít
Radóné 40
Maczák 40
Vass 4
Klein 4
Lányi 17

Déli 24 óra mellett 5-ös csoportokban megtelt

növendék
növendék
növendék

Vassnál 1 növendékkel több

A tapasztalat mutatja, hogy öt növendékkel egy órában (csak az igazgató 
felsőbb osztályai 4-es csoportban alakltatnak) a kellő eredményt elérni nem 
lehet. Erre nézve lesz szerencsém, a háború befejezése után, intézetünk jó 
hírneve és jövője érdekében egy ez abúzust reparáló indítványt tenni. Az ének-



tanításnál a négy növendék is sok. A hangképzés egy egy növendékkel való 
intenzívebb foglalkozást igényel.

A részletes tan-, ill. óratervet csak okt. elején nyújthatom be. Egyszersmind 
a tandíjmentességi kérvényeket is. Kérem Vass Ella és Klein Anna óradíjas 
tanárnőknek heti 24 órai kötelezettség mellett, havi 240 K. tiszteletdíjat kiutal
ványozni. Igazgatói óratöbblet tíz órai kötelezettség mellett egyelőre heti 8 óra 
... Kérem havi 80 K óratöbbletdíj kiutalványozását. Hermann segédtanár, mint 
a legtöbb társa, bevonult, s így Rados tanár a hegedűoktatásnál egyedül áll. 
Hegedűnövendék tehát már fel nem vehető. De kérem a t. Tanács utasítását az 
előrelátólag még számosán jelentkező ujabb zongoranövendékekre nézve. A 
numerus clausus kimondása veszélyes dolog egy műintézetnél. (Minden elutasí
tott növendékben egy elrejtett lángészt sejtünk!) De mit csináljunk? A keres
kedelmi iskola inváziója által elvesztettünk egy tantermet. Ha nem akarnánk 
hangversenyhangszerünket igénybe venni, akkor zongorahiány is mutatkozik. És 
az igazgatón kívül, kinek osztályaiban még 2-4 növendék elfér, az óratöbblet 
rendezésével sem igen érünk czélt, mert a növendékek többnyire iskolába 
járnak, tehát csak egy bizonyos időben jöhetnek, mikor a tanárok amúgy is el 
vannak foglalva. Ha, a mi sehogy sincs kizárva, még csak 10-20 zongoranöven
dék jelentkezik, akkor egy uj tanerőről kellene gondoskodni és az iskolát egy 
szobával kibővíteni. Utóbbi nem képezne akadályt miután Rados tanár privat- 
lakása (ahogy értesülve vagyok) okt. 1-től megüresedik. Még szerencsénk, hogy 
van oly két növendékünk, a kik az akad. énektanítói oklevelet már megnyerték 
és a kezdő zongoratanítással is a siker reményében megbirkózhatnak.

Minderre nézve, kérve a tek. Tanács véleményét, ill. utasítását vagyok
Szabadka kiváló tisztelettel
1916 szept. 14 Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 216/1917; 24063. -  Kézzel írott.)

A „Városi Zeneiskola” első jelentését a beállott körülmények folytán egy 
második jelentés követi, illetve egészíti ki.

Az intézetnek jelenleg 264 növendéke van.
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1916. október 11.
Lányi Ernő jelentést ad a zeneiskola növendékeinek számáról 

és a tanárok óratöbbletéről

Tekintetes Tanács!

Zongora-tanszakon
Hegedű
Ének
Celló

200 növendék
45
18
1



Lányi Ernő igazgatónak van 23 növendéke
Radó Imréné tanárnak 45 >>

Maczák Manó tanárnak 43 zong. ”
Maczák Manó tanárnak 1 celló ”
Rados Dezső tanárnak 42 »

Wahl Alajos tanárnak 3
és az ingyenes tanfolyamon 6 >»

Vass Ella óradíjas tanárnak 45 »»

Klein Anna óradíjas tanárnak 44
Farkasné óradíjas tanárnak 18 >9

V2 óra óratöbbleteLányi Ernő igazgatónak van heti 11
(16 1/2 zongoraóra, 2 elmélet, 2 összhangz., 1 karének).
Összesen 21 V2
Maczák Manó tanárnak heti 1 V2 óra óratöbblete
Radó Imréné ” ” 3
Klein Anna óradíjas tanárnak heti óraszáma 25 V2 óra 
Vass Ella ” ” ” ” 25 V2 ”
Farkasné óradíjas tanárnak 4-es csoportban heti óraszáma 10 óra.
Az óratöbbletek csak okt. 1-től számítandók, csak Farkasné tanárnál számí

tandók szept. 1-től. Az óradíjas zongoratanárnők tehát szeptember hóra 240 
kor.-val, október 1-től azonban 255 kor.-val díjaztatnak.

A növendékek létszáma a fenti kimutatás szerint az összes tanszakokon betelt; 
különösen a zongora-tanszakon újabb növendékek felvétele teljesen ki van zárva.

Mellékelem az órarendet és a tandíjmentességre vonatkozó tanári javaslatot.
Szabadka, 1916. október hó 11-én Kiváló tisztelettel

Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 216/1917; 25760. -  Kézzel írott.)
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1916. október 14.
Lányi Ernő özv. Farkas Józsefné énekóráinak 

célszerűbb beosztását ajánlja

Tekintetes Tanács!
Özv. Farkas Józsefné kérését, kinek működése alatt az ének-tanítás oly nagy 

lendületet vett, nemcsak humanisztikus, hanem főleg pedagógiai szempontból 
a hármas csoportba való beosztást melegen ajánlom, s kérem fizetését tehát (18 
növendék hetenkint kétszer 3-as csoportban) 12 óra á 100 K. -1200 koronában 
megállapítani.

Szabadka 1916 október 14-én Lányi Ernő



Lányi Emő folyamodványa a menekültek részére rendezett 
jótékony célú hangversennyel kapcsolatban

Tekintetes Tanács!
Van szerencsém tisztelettel jelenteni, hogy első házi hangversenyünk tiszta 

jövedelme -  mely a menekültek karácsonyfája javára lett szánva -  K 287.30.
Miután úgy a tanári karnak, mint a növendékeknek óhaja az, hogy e csekély 

összegből a még Szabadkán és Palicson tartózkodó menekült családokat önma
guk lássák el karácsonyi ajándékkal; kérem a Tekintetes Tanács beleegyezését 
ahhoz, hogy az ajándéktárgyakat a zeneiskola növendékeiből álló bizottság 
vásárolja meg, s juttassa azokat rendeltetési helyükre.

Szabadka 1916 XII/7 Teljes tisztelettel
Lányi Ernő

a
1916. december 9.

A városi tanács határozata

A tanács ezen előterjesztés alapján megadja az engedélyt arra, hogy a városi 
zeneiskola f. hó 6-án tartott jótékony célú hangversenyén befolyt 287 korona 
30 fillér pénzösszegen a tanári karból és a zeneiskolai növendékekből álló 
bizottság az erdélyi menekültek karácsonyára ajándéktárgyakat vásároljon, s 
azokat köztük kioszthassa.

Miről Lányi Ernő igazgató a jelen határozattal értesül.

Kelt Szabadkán Olvashatatlan aláírás
az 1916. decz. 9. n. 1.1. ü. h. főjegyző
(Levéltár, Városi tanács, II. 177/1916; 31227. -  Kézzel írott.)
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1917. február 20.
Lányi Emő jelentése énektanítás ügyében

Tekintetes Tanács!
Van szerencsém (mellékelve a tanulók névsorát) tisztelettel bejelenteni, 

hogy febr. 1-én új ének növendék iratkozott be.



Midőn kérésemet az énektanítást 3-mos csoportban megengedni, felújítani 
kérem Farkasné fizetését, mivel az új növendékek beiratkozásával óraszáma
2-vel szaporodott, havi 20 koronával felemelni.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1917. febr. 20 Lányi Ernő

Névsor
1. Bedő Ilonka
2. Bőhm Maca
3. Braun Lea
4. Csiby Irén
5. Csiby Margit
6. Curry Béláné
7. Czittler Vilma
8. Dembitz Irma
9. Herczl Emma

10. Herzberger Ida
11. Kemény Ica
12. Mayerhof Aranka
13. Miskolczi Ilona
14. Nagy Margit
15. Nagy Ella
16. Schulhofné
17. Palotás Anna
18. Pukec Ella
19. Pfalz Manci
20. Hoffmann Dalma
21. Takács Clemy
22. Töttösy Mária
23. Lyubibratich Lily

(Levéltár, Városi tanács, II. 216/1917; 04652. -  Kézzel írott.)
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1917. július 31.
Lányi Emő fizetési előleg illetve gyorssegély kiutalását kéri

Tekintetes Tanács!
Alulírott azon kérelemmel járulok a tek. Tanács elé, hogy a most már 

belügyminiszterileg jóváhagyott vár. zeneisk. szabályzat alapján a nékem és a 
zeneiskolai tantestület többi tagjai részére járó különbözeteket, addig is, amíg 
a szabályzat végrehajtó lesz, részünkre rendkívüli fizetési előlegként kiutalni 
kegyeskedjék. Kérelmünk támogatására bátorkodom felhozni, hogy a télire



való beszerzésekre (liszt, gabona, ruha stb.) a roppant nagy drágaság miatt 
sürgős szükségünk van.

Ezzel kapcsolatban azon kéréssel fordulok a tek. Tanácshoz, hogy miután 
mi az u.n. gyorssegélyben mai napig nem részesültünk, azt is mint rendkívüli 
fizetési előleget a legközelebbi közgyűlésig is, sürgősen kiutalni kegyeskedjék.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1917 jul. 31. Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, I. 145/1913; 21087. -  Kézzel írott.)
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1917. szeptember 15.
Lányi Ernő jelentése a növendékek létszámáról 

és az óradíjakról

Tekintets Tanács!
Jelentem, hogy a városi zeneiskolába szept. 12-ig beiratkozott 258 növen

dék.

Zongoranövendék Lányihoz.......................... 17
Maczákhoz....................... 44
Radónéhoz....................... 45
Klein Annához ...............46
Vass Ellához.................... 45

Ö sszesen....................... 197

Hegedűnövendék Radoshoz összesen . . . .  45
Éneknövendék Farkasnéhoz összesen . . .  16

Ö sszesen....................... 258
Az énektanszakon kívül, hol még 6-7 növendék elfér, több növendék nem 

igen vehető fel. Alulírt igazgató-tanár egészségi okokból óratöbbleteit nem 
szaporíthatja, a többi zongoratanár is 3 óratöbbletnél többet nem adhat. De a 
helységet is agyonokkupálták és egy hangszer (zongora) is hiányzik. Tehát a 
felvételeket be kell szüntetni.

Órák beosztása:
Rendes tanárok:

Lányi Ernő (17 növendék) 12 zongora mellett 2 elméleti, 1 kar-, 1 összhang- 
zat, egy kamarazene óra, köteles 10 óra mellett

heti 7 óra óratöbblet
Maczák 44 növendék ” 3 ” ”
Radóné 45 ” ” 3
Rados 44 ” 3



Óradíjas tanárok:
Klein Anna 46 növendék, összesen heti 27 óra
Vass Ella 45 ” ” ” 27 ”
Farkas 16 ” ” ” 8 ”

Kérem az óradíj ill. óratöbblet illetményeket f.é. szeptembertől számítva 
kiutalványoztatni. Az órarend e napokban elkészül.

Szabadka 1917 szept. 15 Kiváló tisztelettel
Lányi Ernő

a
1917. szeptember 22.

A városi tanács határozata

25067/1917. tan. szám.

Lányi Ernő zeneiskola igazgató jelentése: az 1917-1918. tanévi óraadók 
illetményeinek és a rendes tanárok óratöbbletének utalványozása tárgyában.

H.

A városi tanács a zeneiskolai szabályzat 21. és 27.-ai, valamint az intézeti 
igazgató által bemutatott órabeosztás alapján a város házipénztárából a Városi 
Zeneiskolai Költségek terhére 1917. évi szeptember 1-től további rendelkezé
sig, legfeljebb azonban 1918. évi június 30-ig járandólag az alábbi illetményeket 
utalványozza, havonkint utólagosan és a 2—4 pont alattiaknál az igazgató által 
igazolt (láttamozott) szabályszerű nyugtatványokra fizetendőleg:

1. Lányi Ernő igazgatónak 7 óratöbblet fejében havi 70, azaz hetven koronát.
2. Vass Ella és Klein Anna óradíjasoknak heti 27-27 órai foglalkoztatás 

fejében havi 270-270, azaz kettőszázhetven-kettőszázhetven koronát.
3. Farkasné Gábos Nelli óradíjasnak heti 8 órai foglalkoztatásnak megfe

lelően havi 80, azaz nyolcvan koronát.
4. Maczák Manó, Radóné Müller Elvira és Rados Dezső rendes tanároknak 

heti 3-3 óratöbblet fejében 30-30, azaz harminc-harminc koronát.
Ezzel kapcsolatban felhívjuk Lányi Ernő igazgatót, hogy az órarendet 

sürgősen mutassa be a tanácshoz.
Miről a városi számvevőség foganatosítás és az utalványosok tudomás vé

gett határozatilag értesítendők.
Kelt Szabadkán, a városi tanácsnak 1917. évi szeptember hó 22-iki ülésében.

Olvashatatlan aláírás 
h. főjegyző



1917. szeptember 25.
Lányi Ernő előterjesztése zeneiskolai ügyekben

Tekintetes Városi Tanács!
A városi zeneiskola rohamos fejlődése (az utolsó tíz évben ötszörösre föl

emelt tandíj mellett a növendékek létszáma megháromszorozódott) megköve
teli, hogy a többi, hasonló célú és rangú intézetek fejlődésével lépést tartva, a 
közönség fokozódó igényeinek is lépésről lépésre kielégítést nyújtson. A szer
vezeti szabályzat értelmében a zeneiskola működésének egyik ága a vonóshang
szerek tanítása. A hegedű mellett a gordonka az a vonóshangszer, amely szóló
instrumentum jellegénél fogva a klasszikus és modern zeneirodalomban 
előkelő szerephez jutott és épp ezért az előadó művészetnek is egyik legáltalá
nosabb és legnemesebb eszköze. Az annyira fontos kamaramuzsika művelésé
hezDedig egyenesen nélkülözhetetlen.

Épp ezért szükségesnek mutatkozik egy rendes gordonkatanári állás meg
szervezése, melyre vonatkozó kérelmemet ezennel tisztelettel előterjesztem.

Egyben bátor vagyok a tekintetes Városi Tanács figyelmét fölhívni, hogy 
míg általában a városi zenei tanintézetekben a rendes tanároktól maximálisan 
követelt heti óraszám -  a középiskolai szolgálati rendnek megfelelően -  tizen- 
nyolcz óra, addig a szabadkai városi zeneiskola rendes tanárai még mindig heti 
24 óra adására vannak kötelezve. Ennek a méltánytalan állapotnak az enyhíté
sére tisztelettel javaslatba hozom a kötelező óraszámnak 21 órára való leszállí
tását. Ezzel kapcsolatban legyen szabad végül azt a kérést előterjesztenem, 
hogy tekintettel az egyre súlyosbodó drágaságra, kegyeskedjék az óratöbbleti 
díjakat 100 K.-ról 150 koronára fölemelni és ebben a kedvezményben, az eset
leg 21 órán túl adott órák fejében, az óraadó tanárokat is részesíteni.

Szabadka, 1917. szept. 25-én Mély tisztelettel
Lányi Ernő 

városi zeneiskolai igazgató
(Levéltár, Városi tanács, I. 145/1913; 25949. -  Kézzel írott.)
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1917. október 1.
Lányi Emő a zongora tanszakra pályázat meghirdetését sürgeti

Tekintetes Tanács
Tisztelettel kérem, hogy a Wahl Lajos elhalálozásával megüresedett zeneis

kolai rendes tanári állomáshelyre a pályázatot sürgősen kiírni szíveskedjék és 
pedig az intézet szükségletéhez képest a zongora tanszakra.



Egyben tisztelettel jelentem, hogy a növendékek számának rohamos szapo
rodása folytán az órák újabb beosztása vált szükségessé:

Lányi igazgató, 22 növendék, 10 óratöbblet
Maczák M. 50 6 »

Radóné 50 6 »

Vass Ella 50 30 óra havi 300 K.
Klein Ella 50 30 >> r> 300 ”
Farkasné 19 (egy üres hely) 10 »  » 100 ”

(4-es csoport heti 2 óra)
Szabadka Tisztelettel
1917 okt. 1. Lányi Ernő

a
1917. október 3.

A városi tanács döntése

26414 tan. 917

Lányi Ernő zeneiskolai igazgató jelentése egy zongoratanári állásra a pályá
zatkiíratása és a zeneiskolai órabeosztás tárgyában.

I.

H.

A tanács ezen jelentés alapján az alábbi pályázati hirdetményt bocsájtja ki:

Pályázati Hirdetmény.
Szabadka szab. kir. város tanácsa a városi zeneiskolánál megüresedett egy 

zongora tanszakos rendes tanári állásra pályázatot hirdet.
A rendes tanár heti 21 óra és az ezenkívül előálló óra többlet adására van 

kötelezve, az óratöbblet javadalmazása heti óránkénti évi 100 korona. Rendes 
tanerőkül azon magyar állampolgárok választhatók, akik az országos zeneaka
démián zene tanári oklevelet nyertek, vagy a zeneakadémia tanári testületének 
elbírálása szerint ezzel egyenrangú képesítést igazolnak. Állami zene tanári 
oklevéllel nem bíró pályázóknak megválasztása csakis a vallás és közoktatás- 
ügyi minister jóváhagyása után válik érvényessé.

Az állás javadalma az országos m. kir. zeneakadémián zenetanári oklevelet 
nyert, vagy a zeneakadémia tanári testületének elbírálása szerint ezzel egyenlő 
képesítéssel bíró rendes tanárokra nézve az állami IX. (városi IV.) -  a kisebb 
képesítéssel bíró rendes tanárokra nézve pedig az állami X. (városi V.) fizetési 
osztályra megállapított törzsfizetés és lakpénz. Az alkalmazása fizetési osztály



legalsó fokozatába történik, ahonnan a rendes tanár a városi tisztviselőkre 
nézve érvényes szabályok szerint lép elő. A rendes tanár a szervezési szabály- 
rendelet megállapítása szerinti családi pótlékra is igénnyel bír. Az alkalmazás 
végleges és a városi nyugdíjszabályzat szerint nyugdíjjogosultsággal jár.

A képesítési, esetleges működési és az illetőségi bizonyítvánnyal felszerelt 
pályázati kérvények f. évi október hó 25. napjának déli 12 órájáig adandók be 
a tanácsi iktató hivatalba. Részletesebb felvilágosítást Lányi Ernő zeneiskola 
igazgató ad.

Ezzel kapcsolatban a tanács tekintettel arra, hogy a zeneiskolába már 291 
növendék iratkozott be, s így az óráknak újabb beosztása vált szükségessé, a 
25067/1917. határozattal megállapított órabeosztást a Rados Dezső tanárra 
vonatkozó rendelkezés érintetlenül hagyása mellett október hó 1-étől megvál
toztatja, s utasítja a számvevőséget, hogy f. évi október hó 1-étől további 
intézkedésig, legfeljebb azonban 1918 június hó 30.-ig a „Városi zeneiskola 
költségei” számlájánál havonként utólagosan, -  a tanárokra nézve az igazgató 
által láttamozott nyugtákra fizetendőleg, a már netán felvett részletekbeli adá
sával a következő óradíjakat írja elő:

1. Lányi Ernő igazgató javára 10 óra többlet után havi 100 kor., szóval 
egyszáz koronát.

2. Vass Ella és Klein Anna óradíjasoknak heti 30-30 óra után havi 300-300 
kor., szóval háromszáz-háromszáz koronát.

3. Farkasné Gábos Nelli óradíjasnak heti 10 óra után havi 100 kor., szóval 
egyszáz koronát, végül

4. Macák Manó és Radosné Müller Elvira részére heti 6-6 óratöbblet után 
60-60 kor., szóval hatvan-hatvan koronát.

Végül elrendeli a pályázati hirdetménynek az országos m. kir. zeneakadémi
án, továbbá a Szinfonia című zenei szaklapban való meghirdetését.

Miről a főjegyzői hivatal, Lányi Ernő igazgató, Macák Manó, Radosné 
Müller Elvira, Vass Ella, Farkasné Gábos Nelli és Klein Anna tanárok a jelen 
határozattal értesülnek.

II.
Az országos m. kir. zeneakadémia tek. igazgatóságának. Budapest.

A csatolt pályázati hirdetményt oly kérelemmel küldöm meg, hogy azt a 
zeneakadémián közhírré tenni szíveskedjék.

III.
1. A Szinfonia tek. Kiadóhivatalának, Budapest Vl-ik. Teréz körút 40-42.

A csatolt pályázati hirdetményt egyszeri közzététel végett oly kérelemmel 
küldöm meg, hogy azt a f. hó 15-i számban közzé tenni, egyben a közlés díját 
posta fordultával előzetesen közölni szíveskedjék.

Kelt, Szabadkán, Olvashatatlan aláírás
az 1917. évi okt. 3. n. 1.1. ü. h. főjegyző



Lányi Ernő folyamodványa a tantermekkel 
és új zongora vásárlásával kapcsolatban

Tekintetes Tanács!
A zeneiskola létszáma 307-re növekedett 10 óratöbblet helyett f. évi októ

ber hó 15-től kezdve 13-at vagyok kénytelen ellátni, miután a többi tanárok arra 
már nem képesek.

A remélhetőleg nem sokára megválasztott új tanerő megérkezésével egy új 
tanterem és egy új zongora megnyitása, ill. beszerzése válik szükségessé. Mi
után a legalkalmasabb termet Hadnagy mérnök elfoglalta, maradna még a 
nagyterem melletti kis szoba, melyet azonban a sajnos még mindég helyisé
günkben működő női kereskedői tanfolyam tart elfoglalva. Szerencsénkre van 
még egy szoba (a volt Radosé) ott megint ez a hiba, hogy közvetlen az iroda 
mellett lévén zavarólag fog hatni az igazgatói adminisztrativ teendőkre. Ide egy 
kályhát is kérek és a szoba falán levő repedés kiigazítását.

Új zongorára égető szükség van, ha nem akarjuk a Förster koncert zongorát 
igénybe venni. Kérem a tekintetes Tanács szíves utasítását.

Szabadka 1917. évi október hó 20-án
Kiváló tisztelettel 

Lányi Ernő igazgató

a

1917. október 24.
A városi tanács határozata

28252. sz./tan. 1917

Lányi Ernő zeneiskolai igazgató jelentése 3 óratöbbletének előírása, egy új 
tanterem megnyitása és egy új zongora beszerzése ügyében.

Határozat:
A tanács ezen jelentés alapján utasítja a számvevőséget, hogy Lányi Ernő 

zeneiskola igazgató javára a 26414 tan. 1917 sz. alatt a „Zeneiskola költségei” 
számlájánál előírt óratöbblet javadalmazást f. évi október hó 15-vel szüntesse 
be, s javára 13 óratöbblet díjjá fejében havi utólagos részletekben további 
intézkedésig, de legkésőbb 1918 évi június hó 30-ig bezárólag óránkénti évi 100 
koronát írjon elő.

Az új zongora tanár előadó helyiségül az iroda melletti (volt Rados féle) 
szobát jelöli ki, s utasítja a mérnöki hivatalt, hogy ezen helyiség rendbehozásá
ról és egy kályha beszerzéséről saját hatáskörében gondoskodjék.



Miután végül a zeneiskola négy tanítási zongoráját a meglévő tanári kar 
használja és így azok közül egy sem bocsájtható az új tanerő rendelkezésére, a 
hangverseny zongorák pedig a rendes tanításra nem használhatók, és miután a 
mai zongora gyártási és árviszonyok miatt egy zongora beszerzése nem halaszt
ható, -  a tanács erre való tekintettel és a tanítás zavartalan menetét is biztosí
tani óhajtván, -  a közgyűlés utólagos jóváhagyása reményében egy új zongora 
beszerzését elhatározza, s a zongora megvételével Lányi Ernő zeneiskolai igaz
gatót megbízza.

Miről a számvevőség, a mérnöki hivatal és Lányi Ernő igazgató a jelen 
határozattal értesül.

Kelt, Szabadkán az 1917. évi október hó 24-én 1.1. üléséből.
Olvashatatlan aláírás 

h. főjegyző

b

1917. október 31.
A városi helyettes főjegyző Lányi Ernő részére ötezer korona 

kiutalását sürgeti

Tekintetes Tanács!
A 218252/1917. számú határozat szerint a tekintetes Tanács Lányi Ernő 

zeneiskolai igazgatót megbízta egy új zongora vásárlásával.
Miután a mai viszonyok között a zongorát azonnal a vételnél ki kell fizetni 

és a zongora kereskedő sem a csomagolást sem a szállítást nem vállalja, -  azon 
kérelmet terjesztem elő, hogy Lányi Ernő zeneiskolai igazgató kezeihez utóla
gos elszámolás kötelezettsége mellett 5000 koronát kiutalni szíveskedjék.

Szabadkán, 1917. évi október hó 31.
Olvashatatlan aláírás 

h. főjegyző
(Levéltár, Városi tanács, II. 221/1917; 28252; 29264. -  Géppel írott.)
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1917. november 14.
Lányi Ernő jelentése zongora vásárlási ügyben

Tekintetes Tanács

Van szerencsém bejelenteni, hogy sikerült nekem a Bpesti Reményi Mihály 
czégnél egy czéljainknak megfelelő Öeser féle zongorát 4000 azaz négyezer 
koronáért megszerezni. Ebbe a pakkolás is bele van számítva. A tokot azonban



vissza kell küldeni. A rendelkezésemre bocsájtott 1000 koronából még 100 K. 
magamnál tartom a szállítási ill. behozatali költségekre. Ha a mitől, sajnos félni 
lehet, a Bpestről Szabadkára való szállítás késedelmet szenvedve, a zongora 
megérkezésig mégis a hangversenyzongorát kell igénybe venni. Ennek az új 
tantermébe való szállítási költsége is a nálam maradt összegből fedezendő 
volna. A végleges elszámolást az ügy elintézésig fenntartom magamnak, 900, 
azaz kilencszáz koronát a mai napon a városi pénztárba visszaszolgáltatom.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1917 nov. 14. Lányi Ernő
(Levéltár, Városi tanács, II. 221/1917; 30332. -  Kézzel írott.)
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1917. november 20.
Kántor Rezső főszámvevő-hetyettes egyebek között a Lányi Ernő 

nyugdíjjárulékáról hozott határozatot („ végzés”-t) ismerteti
(részlet)

V

I. A törvényhatósági bizottság 111/917 számú határozatával alkotott, s a 
Belügyminisztérium által 85275/917 szám alatt jóváhagyott az 1917 évi szep
tember 28-án tartott rendes közgyűlésen meghirdetett zeneiskolai szervezési 
szabályrendelet „átmeneti intézkedések” 1 pontjának alapján javasolja a szám
vevőség, hogy Lányi Ernő zeneiskolai igazgatónak a „Városi zeneiskola költsé
gei” számlájánál eddig élvezett nyugdíjba beszámítandó 3200 kor. törzsfizetése 
a 27309/913 számú határozattal 1913 évi szeptember 1-től előírt nyugdíjba be 
nem számítható 2000 kor. fizetési különbözete 960 kor. (640+320) évi lakás 
pénz, továbbá a 25683/909 számú utalvány rendelettel a „Városi zenekar költ
ségei számlájánál” elő írt nyugdíjba beszámítandó évi 800 kor. fizetési külöm- 
bözet és 160 kor. lakbér külömbözet 1917 évi december 31-ikével beszünte
tendő. Személyi számláján elő írt egyéb illetmények változatlanul hagyandók 
(K. III. 272 lap).

A fenn jelzett szabályrendelet végrehajtása képen javasolja továbbá a szám
vevőség, hogy Lányi Ernő zeneiskolai igazgató javára a házipénztárnál „Városi 
zeneiskola költségei” számlájánál a VII. fizetési osztály I. fokozatának megfe
lelő havi egyenlő és előleges részletekben fizetendő, évi 6000 kor., azaz Hatezer 
korona fizetés és 1/4 évi egyenlő és előleges részletekben fizetendő évi 1120 
kor., azaz Egyezeregyszázhúsz lakbér 1918 évi január 1-től kezdve további 
intézkedésig írassék elő.

Minthogy utalványos a VII. fizetési osztály I. fokozatának megfelelő fizetést 
már 1913 szept. 1-től élvezi, de ezen fizetésből 2000 kor. után nyugdíjjárulékot 
nem fizetett, ennélfogva javasolja a számvevőség, hogy nevezett terhére s a



„városi alkalmazottak nyugdíjalapja” javára a 2000 kor. után 1 év alatt fizetendő 
25%-os törzsjárulék czímén 500 kor. 1914 szept. 1-től 2% állandó járulék 
czímén fizetendő évi 40 kor. tehát 1917 decz. 31-ig nyugdíjjárulék czímén 
összesen befizetendő 633 kor. 33 fill. a t. Tanács által megadandó idő alatt 
nevezettől vonassék le. Javasolja végre a számvevőség, hogy az eddigi nyugdíj 
előírások épségben hagyása mellett, 1918 jan. 1-től további intézkedésig a 2000 
kor. törzsfizetés után 2% évi 40 kor. kitevő állandó nyugdíjjárulék előírandó.

Minthogy ezentúl Lányi Ernő igazgató összes javadalmát a „Városi zeneis
kola költs.” számlájánál fogja kapni, ennélfogva a Városi zenekar számlájánál, 
terhére 25683/909 számmal előírt évi 16 kor. nyugdíjjárulék 1918 január 1-től 
kezdve a Városi zeneiskola költségei számlájánál vonandó le, az előírás az 
előbb nevezett számlánál 1917 decz. 31.-ével beszüntendő...

Szabadka, 1917. november 20.-án
Kántor Rezső 
főszámvevő h.

(Levéltár, Városi tanács, I. 145/1913; 29110. -  Kézzel írott.)
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1918. január 17.
Lányi Emő beszámol az 1917/18-as tanévben (január 17-ig) 

befizetett tandíjakról

Tekintetes Tanács!
Vonatkozólag a Tekintetes Tanács 33029 számú végzésére van szerencsém 

az 1917-18. tanévben eddig (jan. 17. éig) befizetett tandíjjakról a követ
kezőkben beszámolni:

1917. szept. 
1917. ”
1917. ”
1917. ”
1917. okt. 
1917. ” 
1917. ” 
1917. nov. 
1917. ”
1917. dec.
1918. jan. 
1918. ”

hó 6.-án
16.-án
13.-án 
25.-én

4.-én
12.-én
16.-án 
4.-én

14.-én
13.-án 
2.-án

17.-én

beszolgáltattam 4000 K. 
455 

1718 
200 
604 

1500 
616 
386 

1938 
1364 
539 
210

Összesen: 13530 korona
Ebből az összegből az első félévre esik 13139 korona, a második félévre már 

előre befizetett összeg 391 korona.



Midőn e tandíj kimutatást ezennel beterjesztem (egy másolat erről nálam 
maradt) kérem e számadásomban előforduló esetleges tévedést javamra vagy 
káromra kiigazítani.

E számolás nem tartozik munkakörömhöz, legjobb tehetségem és akaratom 
szerint teljesítettem azt, de esetleges kis tévedés nincs kizárva, mely tévedésért 
természetesen anyagilag helyt állok.

Van szerencsém ezennel bejelenteni, hogy Dr. Kelin Mátyásné a múltban 
elmaradt tandíj fejében 100 koronát hozzám küldött, mely összegnek mily 
keretben való elszámolása végett kérem a Tekintetes Tanács szíves utasítását.

E tandíj hátralékok leginkább a hegedű növendékeknél konstatálható, 
melynek okául a szaktanár hosszú betegsége hozható fel.

E január havi tandíj hátralékok magától értetődnek, mert januárban tanítás 
még eddig nem volt.

E tandíj kezelés ill. beszedés rám nézve fárasztó munkát jelent. Midőn 
tisztelettel kérem, hogy ezt most már a katonaságtól visszajött Orosz úrnak 
visszaadni szíveskedjék, kérem egyszersmind az eddigi kezelésért járó rendes 
jutalékot.

Szabadka 1918. jan. 17-én Mély tisztelettel
Lányi Ernő

(Levéltár. Városi tanács, II. 189/1917. -  Kézzel írott.)
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1918. március 28.
Lányi Ernő betegségére való hivatkozással háromhavi 

szabadságért folyamodik a hatósághoz

Méltóságos Polgármester Úr!
Tisztelettel jelentem, hogy betegnek érzem magamat és egy hosszabb ideig 

tartó kúrának kell magamat alávetnem: Mellékelve a tiszti főorvos úr bizonyít
ványát, kérek 3 havi szabadságot.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1918 márcz. 28 Lányi Ernő



Dr. Barta Antal főorvos bizonyítványa 
Lányi Ernő betegségéről

Orvosi bizonyítvány!
Igazolom, hogy Lányi Ernő 57 éves a szabadkai városi zeneiskola igazgató

ját megvizsgáltam és megállapítottam, hogy súlyosabb jellegű cukorbetegségén 
kívül egy sebészi műtétnek alávetendő állképletben szenved. Egészségének 
helyreállítására szükséges hosszas gyógykezelés céljából javaslom, hogy részére 
három (3) havi szabadság engedélyeztessék.

Szabadka, 1918. március hó 27-én.
Dr. Barta Antal 

tiszti főorvos

b

1918. április 5.
A városi tanács határozata

929 szám/eln. 1918

Lányi Ernő zeneiskolai igazgató kérvénye 3 havi szabadság engedélyezése 
iránt.

Határozat

A kérvényhez csatolt t. főorvosi bizonyítvány alapján Lányi Ernő városi 
zeneiskolai igazgatónak f. évi április hó 1-től kezdődőleg addig a míg a törvény- 
hatósági bizottság a kérelem érdemében határozatot hoz -  szabadságot enge
délyezek.

Egyben a városi zeneiskolai igazgató teendőinek ellátásával Rados Dezső 
zeneiskolai tanárt a szabadság idő tartamára ezennel megbízom.

Az iratokat további intézkedés végett a városi tanácshoz átteszem.
Miről a városi tanács Lányi Ernő zeneiskolai igazgató és Rados Dezső 

zeneiskolai tanár a jelen határozattal értesül.

Szabadka, 1918 április hó 5-én.
Dr. Bíró Károly 

udv. tan. polgármester



c

A törvényhatósági bizottság döntése

8818/918

Lányi Ernő zeneiskolai igazgató kérvénye 3 havi szabadság iránt.

H.

A törvényhatósági bizottság a csatolt orvosi bizonyítvány alapján Lányi 
Ernő részére f. évi április 1.-től 3 havi szabadságot engedélyez.

Miről a polgármesteri és a főjegyzői hivatal, Lányi Ernő és Rados Dezső a 
jelen határozattal értesül.

Kelt Szabadkán az 1918 május 27. n. 1.1. ü.
Olvashatatlan aláírás

(Levéltár, Városi tanács, II. 116/1918; 8818; Polgármesteri hivatal 929/eln. 1918. -  
Kézzel és géppel írott, pecséttel, bélyeggel.)
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1918. szeptember 8.
Lányi Ernő jelentése a tömeges beiratkozások miatt előállt 

tanerőhiányról

Tekintetes Tanács!

Van szerencsém jelenteni, hogy a zeneiskolába beiratkozott növendékek 
létszáma a háromszázat csaknem meghaladja. Főleg a zongoratanszakra oly 
tömeges a jelentkezés, hogy a rendes tanároknak a kötelező 21 órán kívül már 
három túlóra jut. Én magam -  egészségi állapotomra való tekintettel -  a 
túlóráktól lehetőleg tartózkodni vagyok kénytelen.

A Tekintetes Tanács utólagos jóváhagyása reményében a már eddig is bevált 
kisegítő, illetve helyettes tanárként alkalmazott Schulhoff Albertnét, zeneisko
lánk volt növendékét, oki. középiskolai énektanárnőt kértem föl helyettesítés
re, aki heti 18 óra adására vállalkozott. De mihelyt az ő órái is betöltetnek (ami 
rövid időn belül bekövetkezik), akkor több zongoranövendék felvételére kép
telenek vagyunk. Már csak azon fizikai okból is, mivel több tanterem nem áll 
rendelkezésünkre zongoratanítás céljára.

A mi a hegedűtanítást illeti, sajnos, még mindig nélkülözzük a hadbavonult 
Rados Dezső kollégánkat, ami az intézetre nézve valóságos katasztrófát jelent. 
Eddig 43 hegedőnövendék jelentkezett, de még hátra van sok a régiekből. 
Tehát felkértem a véletlenül hat hónapi szabadságát élvező Heinrich Richárd 
segédszolgálatos városi zenészt helyettesítésre, aki mint városi alkalmazott, az



alapszabályok értelmében heti négy és fél zeneiskolai óra adására amúgy is 
kötelezhető.

A részletes órabeosztást, az óradíjasok beosztását s az óratöbbletek megál
lapítását csak néhány nap múlva terjeszthetem be.

Kérem a helyettesítő, ill. óradíjas Schulhoff Albertné és Heinrich Richárd 
alkalmaztatásához a Tekintetes Tanács jóváhagyását.

Szabadkán, 1918. szept. 8-án Kiváló tisztelettel
Lányi Ernő

(Levéltár, Városi tanács, I. 145/1913; 23281. -  Kézzel írott.)
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1918. szeptember 8.
Lányi Ernőnek és a zeneiskola tanári karának memoranduma 

az óradíjak, illetve az óratöbbletdíjak felemelése érdekében

Tekitnetes Tanács!
A háború s az azzal járó súlyos gazdasági helyzet olyan anyagi válság elé állított 

bennünket, ami az immár ötödik háborús év kezdetén szinte elviselhetetlen.
Köztudomású, hogy drágasági pótlékunk megközelítő arányban nincs az 

egyre rohamosabban emelkedő drágulással s a pénz vásárlóerejének ezzel kap
csolatos csökkenésével.

Nyomasztó anyagi helyzetünk arra indít bennünket -  a Szabadkai Városi 
Zeneiskolai alulírott tanárikarát, -  hogy, ha már radikális fizetésrendezésre 
ezidőszerint nincs kilátásunk, -  legalább óradíjaink, illetve óratöbbletdíjaink 
minimális 50%-kal való fölemelését kérjük a Tekintetes Tanácstól (legkésőbb
1918. szept. 1-től számítva).

Kérésünk támogatására hivatkozunk az összes többi iskolakategóriák tan
erőinek óradíjfelemelésére s arra, hogy nincs jelenleg egyetlen nagyobb zeneiskola 
sem, ahol nem az általunk kért felemelt óradíj (évi 150 K.) lenne a minimum.

De legfőképen hivatkozhatunk a zeneiskola egyre intenzívebb munkájára, 
egyre fokozódó népességére, állandóan emelkedő létszámára, amiben, -  sze
rénytelenség nélkül szólva, -  nekünk is van részünk s amely körülmény a 
tandíjösszeg gyarapodásával jóformán a fedezet kérdését is javunkra dönti el.

Még egyszer kérjük a Tekintetes Tanácsot, tekintse sanyarú helyzetünket s 
indokainkat mérlegelve teljesítse mielőbb tiszteletteljes kérésünket, amelyet 
ismételve vagyunk kiváló tisztelettel

Lányi Ernő igazgató-tanár, Maczák Manó, Radó Imréné, Tóth Boriska, 
Vass Gabriella, Klein Anna, Heinrich Richárd mint Rados tanár helyettese, 
Özv. Farkas Józsefné

Szabadkán, 1918. szept. 8.-án



Lányi Ernő jelentése a zeneiskola létszámáról 
és a tanárok illetményéről

Tekintetes Tanács!
A városi zeneiskolába mai napig (szept. 14) beiratkozott 330 növendék. A 

két tantárgyba beiratkozottakkal ez 340 növendéket jelent. Az énektanszakon 
kívül (hol még 3-4 növendék elfér) több növendék föl nem vehető, mert nem 
csak hogy a tanerők munkaereje ki van merítve, de helyiség sincs több oktatásra. 
E helyen is fölemlítem, hogy a szabadkai városi iskola, a közönség folyton és 
rohamosan fokozódó érdeklődése mellett, mostani alakjában és szervezetében 
nem állhat meg. Oly helyiségre van szükség, a melyben -  persze jóval felemelt 
tandíj mellett -  400-500 növendék körülbelül megkétszeredett tantestület mel
lett oktatást kapjon. A mostnai tanári kar nehéz helyzetéről, úgy mint az egész 
állapotról legközelebb beszámolni bátor leszek. De e jelentés keretében is 
ismételve kérem az óradíjak és az óratöbbletek legalább 50%-al való fölemelé
sét. A régi fizetések mellett az illetmények a következők:

Óradíjasok

Vass Ella (kinevezése véglegesítéséig) 27 óra havi 
Klein Anna 27 ”
Heinrich hely. tanár 27 óra (levonva 4 V2 köteles óra)

270 K 
270 ” 
255 ”

Schulhoffné 
Farkasné G. Nelli

21 óra havi 
14 ” ”

210 ”  

140 ”

Óratöbblet:

Lányi (10 óra köteles)
Radosné (21 ” ” )
Maczák (21 ” ” )
TóthB. (21 ” ” )

4 óra havi

3 V2 ” ”

40 K. 
30 ” 
35 ” 
60 ”

Szabadka 1918. szept. 14 Kiváló tisztelettel 
Lányi Ernő 

igazgató
(Levéltár, Városi tanács, I. 145/1913; 23721. -  Kézzel írott.)



Lányi Ernő folyamodványa Nagy János, 
a legtehetségesebb hegedűnövendék 
Budapesten való taníttatása ügyében

Tek. Tanács!
Nagy Jancsira, zeneiskolánk legtehetségesebb növendékére bátorkodom a 

tek. Tanács figyelmét felhívni.
A gyerek, ki intézetünk büszkesége, szerintem -  ha fejlődése és nevelése 

normálisan halad -  nem sokára, városunk ill. hazánk büszkeségére nőheti ki 
magát. Most tanár nélkül áll és a kényszermegállásból -  visszafejlődés is lehet, 
mitől Isten őrizzen! Rados tanár Úr felmentése nagyon késik, és minden per
ezért kár! Ő a fiút eddig mintaszerűen vezette: egy-két évig még itthon tovább 
tanulhatna az ő szárnyai alatt. De a jelenlegi körülmények arra késztetnek, 
hogy a t. Tanácsot arra kérem: szíveskedjék a gyermeket Bpestre küldeni, hogy 
ott, vagy Rados tanár úrtól tovább tanuljon, vagy a m.k. zeneakadémián végezze 
be iskolai tanulmányait. A költségekre nézve biztos támponttal nem szolgálha
tok. De azok szerintem 4000 K.-t nem haladnának túl. Oly ritka az igazi tehet
ség, hogy kár volna azt a fiút elhervadni hagyni!

Felelősségérzetem tudatában írom e sorokat, kérem a t. Tanács jóindulatát.

Szabadka Kiváló tisztelettel
1918 szept. 15 Lányi Ernő

a
A városi közgyűlés határozata

Szabadkán, 1918. évi szeptember hó 28-án tartott rendes közgyűlési 
jegyzőkönyvi

Kivonata

231 kgy./23722 tan. 1918.

Lányi Ernő városi zene iskolai igazgató előterjesztése Nagy János hegedű 
tanszakos növendék részére kiképzési segély megszavazása iránt.

Határozat
A törvényhatósági bizottság ezen előterjesztés alapján figyelemmel arra, 

hogy Nagy János zeneiskolai növendék eddigi képességei is fényes jövőt jósol
nak, másrészt pedig a gyermeknek Szabadkán való tovább képzése megfelelő 
tanerő hiányában lehetetlen, -  a további Budapesten való zeneakadémiai ki



képzés költségeire az 1918/1919 iskolai évre, tíz hónapra havielőleges részle
tekben fizetendő évi 4000 koronát, szóval Négyezer koronát a „Jutalmak és 
segélyek” számlájánál megszavaz.

Egyben a segélypénz kifizetésével dr. Völgyi János főjegyzőt bízza meg 
azzal, hogy a gyermek elhelyezésével Lányi Ernő zeneiskolai igazgatóval egyet- 
értőleg járjon el.

Miről a városi tanács az iratok kapcsán a további intézkedések megtétele 
végett a jelen határozattal értesül.

k.m.f.t.
A főjegyző h.: 

Olvashatatlan aláírás 
aljegyző

(Levéltár, Városi tanács, II. 207/1918; 23722; 25243. -  Kézzel és géppel írott.)
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1918. október 1.
Lányi Em ő előleget kér Nagy János budapesti taníttatására, 

egyben a tanuló fővárosi elhelyezését is vállalja

Tekintetes Tanács!
Örömmel vettem tudomásul, hogy Nagy János hegedűnövendékünknek 

4000 korona évi tanulmányi segély megszavaztatott: amiért ezúttal a Városi 
Zeneiskola nevében is hálás köszönetét mondok.

A miniszteri jóváhagyást bevárni a gyermek érdekében -  kinek tanulmányá
ban ez nagy stagnálást jelentene -  nem tartom célszerűnek. Kérem tehát a 
jóváhagyásig egyelőre az első havi részletet -  előlegezni.

A fiút Budapestre vinni -  elhelyezés és az esetleges akadémiai bemutatás 
végett -  legjobban szeretném, személyesen elintézni. Kérem az erre vonatkozó 
engedélyt -  2-3 napra való szabadságolást -  és a szükséges költségek megszava
zását.

Szabadka, 1918. október 1.
Lányi Ernő

a
1918. október 5.

A  városi tanács döntése

Lányi Emő városi zeneiskolai igazgató kérvénye a törvényhatósági bizott
ság 231 kgy. 23722 tan./1918 sz. határozatával Nagy János hegedű tanszakos



növendék részére a továbbképzésére megszavazott évi segély terhére előleg 
kiutalása iránt.

Határozat.
Ezen kérelem, illetve a törvényhatósági bizottság 231. kgy. 23722 tan./1918. 

sz. határozata alapján a városi tanács -  a hivatkozott közgyűlési határozat 
kormányhatósági jóváhagyásának a reményében -  Nagy János zeneiskolai nö
vendék továbbképzése céljaira -  tekintettel a tanév kezdetére és hogy a neve
zett tanulmányaiban vissza esés elő ne álljon, a fenti határozattal megszavazott 
évi segélyből annak terhére a város házipénztárából a „Jutalmak és segedel
mek” számlájánál elszámolás kötelezettsége mellett 400 kor., azaz Négyzáz 
koronát dr. Völgyi János városi h. főjegyző kezeihez bélyegtelen elismervény 
ellenében kiutal.

A nevezett növendék budapesti elhelyezése ügyében eljáró Lányi Ernő 
zenedei igazgató úti számlája a házipénztár „Utazás és napidíjak” címénél lesz 
érvényesítendő.

Miről a városi számvevősg dr. Völgyi János főjegyző és Lányi Ernő zeneis
kolai igazgató a jelen határozat útján nyernek értesítést.

Szabadkán, 1918. évi október hó 5. Kiadta
Dr. Völgyi János Olvashatatlan aláírás

főjegyző jegyző

b

1918. október 28.
A városi hatóság értesíti a belügyminisztert 

Nagy János továbbképzéséről

Belügyminiszter Úr!
A törvényhatósági bizottság 231 kgy. -  23722 tan. 1918 sz. határozatát, 

mellyel Nagy János zeneiskolai növendék zenei továbbképeztetésére az 
1918/919 iskolai évre 4000 koronát megszavazott, jóváhagyás végett tisztelettel 
felterjesztem.

Nevezett eddigi zenei teljesítményei fényes jövőt jósolnak, s mert a szülők 
szegénysorsú iparosok, a város közönsége erkölcsi kötelességének tartotta ezt a 
rendkívüli zenei tehetséget kinevelni, s a művészi jövő elérésében segítségére lenni.

A szóbanforgó 4000 korona segélyt is ezen céltól vezérelve szavazta meg, 
miután a fiút Szabadkán már senki sem taníthatja, és így továbbképzése csakis 
az országos m. kir. zeneakadémián lehetséges.

A határozatot senki sem fellebbezte meg és így az előadottakra való tekin
tettel annak jóváhagyását kérjük.

Olvashatatlan aláírás



c
1918. december 17.

A kormányhatóság válasza Nagy János tanulmányi segélyével
kapcsolatban

Szám: 148.055/1918 /IV.o.

A válaszirat alapjául szolgáló jelentés száma 25243/1918 Tárgy: Nagy János 
zeneiskolai növendék kiképeztetése.

Th Bizottságnak 1918. évi szeptember hó 28-án 231. szám alatt hozott hatá
rozatát mellyel Nagy János zeneiskolai növendék kiképeztetésére 4000 K-át 
szavazott meg, jóváhagyom.

Budapest, 1918. évi december hó 17-én A miniszter rendeletéből
Frits 

miniszteri tanács
(Levéltár, Városi tanács, II. 207/1918; 23722; 25040; 25243; 00105. -  Kézzel és géppel 

írott, pecséttel.)
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1919. január 3.
Lányi Ernő a zeneiskola tanári testületével 

gyorssegélyért folyamodik a városi tanácshoz

Tekintetes Városi Tanács!

A szabadkai városi zeneiskola tanári testülete azzal az alázatos kérelemmel 
fordul a tekintetes Városi Tanácshoz, hogy amiként a város minden alkalma
zottja részesült, úgy a zeneiskola tanerőit is az egyszersmindenkorra szóló 
600. -  koronás gyorssegélyben részesíteni kegyeskedjék.

Ezen alázatos kérelmünk támogatására mély tisztelettel az alábbi indokokat 
hozzuk fel:

A szabadkai városi zeneiskola tanerői a szervezeti szabályrendeletben meg
állapított illetményeken felül mindazon pótlékokat megkapták, melyeket a 
város közigazgatási alkalmazottai a háborús szertelen drágaság okán élveztek. 
Tisztelettel említjük fel, hogy a jelenleg érvényben levő rendes illetményeink, 
illetve segélyeink még az 1917. év őszén állapítattak meg és azóta a drágaság 
nagy mértékben fokozódott, úgy, hogy a fizetésünk az elsőrendű szükségleteink 
kiegészítésére sem elegendő. Itt bátorkodunk mély tisztelettel felemlíteni, hogy 
a rendes tanárok óratöbblete, illetve az óraadó tanárok óradíja még az elmúlt 
év október havában óránként évi 100 koronáról 150. -  koronára emeltetett fel, 
de a különbözetek még a mai napig sem folyósíttattak.



Mindezen körülményekkel bizonyítani óhatjuk a fent kérelmezett gyorsse
gélyre való rászorultságunkat, ezért nagytisztelettel kérjük, hogy alázatos kérel
münket teljesíteni kegyeskedjék.

Szabadka, 1919 január hó 3-án

A tekintetes Városi Tanács alázatos szolgái

Lányi Ernő igazgató Heinrich Richárd
Radó Imréné özv. Farkas Józsefné
Maczák Manó Hermann József
Vass Gabriella Tóth Boriska
Klein Anna Schulhoff Albertné
(Levéltár, Városi tanács, XII. 24/1919; 00124. -  Kézzel írott, bélyeggel.)
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1914. február 6.
Lányi Emő nyugdíjba készülődve visszatekint 

a szabadkai zeneiskolában eltöltött éveire

Méltóságos Polgármester Úr!
Évek óta küszködve a kórral, itteni 13 éves működésem alatt, kétszer voltam 

már kényszerülve egészségem helyreállítása végett szabadságidőt igénybe ven
ni. Az orvosok, többek között a klinikán is, régen azt tanácsolták, hogy nyuga
lomba vonuljak. Ezt azonban mindeddig nem tettem meg és pedig első sorban 
azért, mert bensőmben éreztem, hogy Szabadka város zeneiskolájának fejlesz
tésével missiót teljesítek és a bennem élő kötelességérzet erősebb volt, mint az 
erőmet őrlő betegség. Ezen kötelességérzet azonban mint családapát is vezé
relt, amennyiben nem lévén megáldva anyagi javakkal, gyermekeim nevelését 
kívántam befejezni.

Negyvenkét év óta vagyok a zenei pályán és huszonkilencz éve állok hivata
los szolgálatban.

Életemben még sohasem tettem, hogy magamról beszéljek. De ebben a rám 
nézve nagy fontosságú esetben, eltérek ettől a tartózkodástól és Méltóságod ill. 
a nemes Tanács nagybecsű figyelmét bátor vagyok felhívni arra, hogy előbbi 
működésemet nem is említve, itteni működésem jelentékeny eredménnyel járt, 
amit bizonyítanak azon tények, hogy a zeneiskola növendékeinek létszáma, 
működésem ideje alatt, ötszörösre emelt tandíj mellett majdnem megötszö
röződött, úgy hogy ma a szabadkai városi zeneiskola egyike a legtekintélyesebb 
hasonló műintézeteknek. A zenei élet művelését lehetővé tett időben, vezeté
sem alatt rendezett filharmóniai hangversenyek -  nyugodtan mondhatom -  
Szabadkát a legelső helyre emelték. Országos dalárveresenyeknél a szabadkai 
dalárda élén l-ő díjat hoztam Újvidékről, aranyérmet Budapestről, és a szerb



dalárdával 2-ik dijat Zomborból. És legyen szabad azt is megjegyeznem, hogy a 
háború alatt a görög-keleti liturgiát női karra sikeresen átírtam. Számtalan, 
legtöbbnyire jótékony czélra rendezett hangversenyekről tanúskodhatik Sza
badka város közönsége.

Kérésem az, hogy méltóztassék módot adni arra, hogy hosszú és nem ered
ménytelen működésem után, tisztességesen vonulhassak nyugalomba. Azt, 
hogy hosszabb vagy rövidebb szabadság előzze-e meg nyugalomba vonuláso
mat, egészen Méltóságod és a nemes Tanács belátására bízom. Életemnek ezen 
nehéz perczében is, legfőbb gondom a rám bízott iskola sorsának biztosítása. 
Helyt állok mindaddig, a míg annak szüksége fennforog. Bízom Szabadka város 
vezetőségének emberséges és méltányos belátásában, a melyet Szabadka város 
iránti szeretetemmel talán meg is érdemeltem!

Tisztelettel csatolom Miskolcz város Tanácsának hivatalos határozatát, 
mellyel igazolom a 29 éves szolgálati időmet.

Magamat a Méltóságos Polgármester Úr és a nemes Tanács jóindulatába 
ajánlva, maradok

mély tisztelettel
Szabadka Lányi Ernő
1919 febr. 6. szabadkai városi zeneiskola

igazgatója

a

1901. július 11.
A miskolci városi közgyűlés jegyzőkönyvéből

Miskolcz város képviselő testülete részéről 1901. évi július hó 11. napján 
Soltész Nagy Kálmán kir. tanácsos polgármester elnöklete alatt tartott rendes 
közgyűlés jegyzőkönyvének:

KIVONATA:
77 szám/kgy. 1901.

Olvastatott a városi zenedei bizottságnak jelentése az igazgató tanár meg
választása tárgyában.

A v. képviselő testületi közgyűlés 22/kgy. 901 sz. a. felhatalmazván a zenedei 
bizottságot, hogy az iskola igazgatójául, esetleg pályázat mellőzésével is egy ismert 
nevű zene művésznek megnyerését kisértse meg: a bizottság megbízatásához ké
pest pályázat mellőzésével Lányi Ernő egri székesegyházi karnagy és már is orszá
gos hírű zene-szerzőt választotta meg egyhangúlag az igazgató tanári állásra.

A közgyűlés a választás ezen eredményét jóváhagyólag tudomásul veszi.
Elfogadja továbbá a zenedei bizottság javaslatára Lányi Ernő igazgatónak 

azon kikötését, mely szerint tekintettel családos állapotára s arra, hogy az egri 
székesegyháztól 10 évi szolgálata után nyerendő kegydíjnak elvesztése oly tete



mes veszteség lenne, mellyel a zeneiskolától nyerendő szerény javadalmazás 
arányban nem áll: az igazgatói állást csak oly feltétel alatt hajlandó elfogadni, ha 
az egri székesegyháznál eltöltött 10 évi szolgálati ideje s szabályszerű nyugdíjjáru
lékok utólagos befizetése mellett itteni nyugdíjjogosultságába beszámíttatik.

Elfogadja végül közgyűlésünk a zeneiskolai bizottságnak azon indítványát 
mely szerint, nehogy a városi nyugdíjintézet a megválasztott igazgatótanár be
állható nyugdíjazása folytán megterhelésnek legyen kitéve: a nyugdíj idejében 
beszámítandó 10 év után a szabályszerű pót és rendes járulékokat 2 éven belöl 
befizetni tartozik és hogy azon esetre, ha nyugdíjjogosultsága bármikor beálla- 
na, a beszámított 10 év után járó nyugdíja a városi nyugdíjpénztár megterhelése 
nélkül, -  a városi költség vetésbe közművelődési czélokra évenként felvett 2400 
korona összegből fedeztessék.

Miről polgármesterünk mint a zenedei bizottság elnöke, a v. tanács az 
iratokkal s a nyugdíjpénztár értesfttetnek.

Kelt mint fent.
Kiadta

Kricsanovszky v. főjegyző h.

1907. február 4.
A miskolci zeneiskolai bizottság ülésének jegyzőkönyvéből

Miskolc város zeneiskolai bizottsága által 1907 évi február hó 4-én dr. 
Szentpáli István polgármester elnöklete alatt tartott ülés jegyzőkönyvének

Kivonata
l/zen. 907

Elnök a gyűlést megnyitván előterjeszti Lányi Ernő igazgatónak tanári és 
igazgatói állásáról való lemondását.

A bizottság Lányi Ernő zeneiskolai igazgatónak a tanári, illetve igazgatói 
állásáról való lemondását és Miskolczról való távozását sajnálattal veszi tudo
másul és saját kérelme alapján 1907 év február hó 1-től a tanári és igazgatói 
működése alól felmenti.

Fájó szívvel bocsájtjuk őt el saját kívánságára városunk falai közül, mert 
hiszen a városi zene iskola alapítása annak rohamos fejlődése, magas színvona
la mind az ő országszerte ismert nevéhez fűződik, eltávozásával Miskolc város 
zenei életében pótolhatatlan űrt hagy hátra és a mellett működésének felejthe
tetlen emlékét és hervadhatatlan érdemeit.

Miről Lányi Ernő igazgató jegyzőkönyvi kivonattal értesíttetik.
Kelt mint fent.

Kiadta:
Olvashatatlan aláírás 

biz. jegyző.



1919. február 10
Lányi Emő ajánlata a hegedűtanári állás betöltésére

Tekintetes Tanács!
Rados Dezső eltávozása folytán, a városi zeneiskola hegedűtanári állása 

megüresedett. A helyettesítéssel általam megbízott két óradíjas tanár Hermann 
József és Heinrich Richárd feladatuknak teljes megelégedésemre tesznek ele
get, sőt ki kell emelnem, hogy a kisebb tehetségű növendékek -  és ezek képezik 
a majoritást -  az eddiginél nagyobb érdeklődést mutatnak a hegedűtanszak 
iránt, mit a tanítványok megnövekedett száma is bizonyít.

Ajánlom tehát az üresedésben levő tanszak vezető állására Hermann Józse
fet, a ki a nemzeti zenedét sikerrel végezte, megválasztani. Az illető hajlandó, 
ha szükséges, az akadémiai tanári vizsgát 1 1/2 év alatt letenni. 21 kötelező óra 
mellett Hermann legfeljebb 35 növendékkel foglalkozhatik. Miután a hegedű 
növendékek száma a 60-t is túlhaladta, Heinrich Richárd, természetesen, mint 
óradíjas továbbra is alkalmazandó. Az eddig Hermann által betöltött zenekar- 
vezetői állásra Bermel Miklóst v. primhegedűst ajánlom.

Szabadka, 1919 febr. 10 Kiváló tisztelettel
Lányi Ernő

(Lfvéltár, Városi tanács, II. 57/1919; 04062. -  Kézzfl írott.)
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1919. május [17.]
Lányi Ernő gyorssegélyt kér a zeneiskola két tanárnője számára

Tekintetes Tanács!
Vezetésem alatt álló v. zeneiskola két rendes tanárnője Radó Imréné és Tóth 

Boriska mellékelt nyilatkozatai szerint hajlandók -  ha Szabadka végérvényesen 
Jugoszláviához csatoltatik -  letenni az esküt.

Igaz, hogy megelőzőleg úgy nyilatkoztak, hogy fenntartják nyilatkozatukat 
a békekonferencia végleges döntéséig, ami -  szerintük -  mostani nyilatkozatuk
kal sem állt volna ellentétben. Tehát csak egy kifejezési hibáról van itt szó.

Tekintettel azonkívül azon körülményre, hogy nevezett tanárnők oszlopos 
tagjai az intézetnek, hogy annak természete és czélja úgyis kizár minden politi
zálást és hogy -  ha hibáztak -  hibájukat ezennel jóvá is teszik, kérem nyilatko
zatukat tudomásul venni és részükre a gyorssegélyt kiutalni, annál is inkább, 
mert a bélyegilletéket már is levonták.

Mély tisztelettel 
Lányi Ernő igazgató
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1919. augusztus 29.
Dr. Barta Antal bizonyítványa Lányi Ernő betegségéről

Szabadka szabad királyi város tiszti főorvosa.

1847 szám/főorvos 1919.

Orvosi bizonyítvány!
Igazolom, hogy Lányi Ernő 57 éves szabadkai városi zeneiskola igazgatójá

nál több ízben megállapítottam, hogy ő évek óta súlyosabb jellegű cukor beteg
ségben szenved, melynek folytán állandóan betegeskedő és ereje annyira 
meggyengült, hogy hivatásának gyakorlására képtelen.

Szabadka, 1919. augusztus hó 29-én Dr Barta Antal
tiszti főorvos

(Lfvéltár, Városi tanács, XI. 9/1919. -  Géppfl írott, pfcséttfl.)
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1919. szeptember [15.J
Lányi Ernő nyugdíjának rendezését sürgeti

Senatu sl. gradu Subotica

Mólba
Ernesti Lanji -  je upravitelj mužičke škole radi umirovljenja.
PoSto je moja mólba radi mog umirovljenja reáena po starim staležnim 

uslovima, molim da se moja mirovina utvrdi po pravilima, koja sada važe.
S odličnim poštovanjem 

Lányi Ernő

a
1919. október 11.

A hatóság határozata Lányi nyugdíjaztatásával kapcsolatban

13888 szVtan. 1919 
Tárgy

Lányi Ernő zeneiskolai igazgató kérvé
nye nyugdíjának helyesbítése iránt



Ezen kérelem folytán a közgyűlés mél
tányolva kérelmezőnek a városi zeneis
kola érdekében kifejtett eddigi műkö
dését, kérelmének helyt ad s a szám
vevőség véleménye alapján Lányi Ernő 
zeneiskolai igazgató szolgálati idejét a 
2/907. számú közgyűlési határozat 
alapján beszámítva Egerben és Mis- 
kolczon hasonló minőségben eltöltött 
szolgálati idejét 1891 évi július hó 11- 
től 1919 évi szeptember hó 30.-ig a mil- 
leniumi évet kétszeresen számítva 29 
év, 2 hó, 19 napban állapítja meg, miért 
a nyugdíjszabályzat 7, 21, 27 és 28. §-ai 
értelmében nyugdíjazza s az általa leg
utóbb élvezett 7600 kor., azaz Hétezer- 
hatszáz korona évi fizetése után esedé
kes 5928 kor., azaz Ötezerkilenczszáz- 
huszonnyolez korona évi nyugdíj ösz- 
szegnek mindenkor havi és 960 kor., 
azaz kilenczszázhatvan kor. lakbér
nyugdíjnak mindenkor naptári évne
gyedenként előleges és egyenlő részle
tekben fizetendőleg a „Városi alkalma
zottak nyugdíj alapja” számlájánál f. évi 
október hó 1-től a további intézkedésig 
leendő előírását rendeli el. Egyben a 
közgyűlés elismerését fejezi ki Lányi 
Ernő zeneiskolai igazgatónak azon ze
nei tevékenységéért, a melyben Sza
badka közönségét művészi tehetségé
vel részesitette.
Miről a tanács az iratok kapcsán a to
vábbi intézkedés végett jegyzőkönyvi 
kivonaton értesülnek.
Szabadkán 1919. évi október hó 11-én 
megtartott rendes közgyűlésen.

Tanácsnok
(Lfvéltár, Városi tanács, XI. 9/1919; 13888. -  Kézzfl írott, pfcséttfl.)



Lányi Emő fia részére három hónapos 
szabadkai tartózkodási engedélyt kér

Slavni Gradski Senate!
Potpisan sa dubokim poštovanjem molim da za moga sina mladj. Dr. Neste 

Lanji dodeliti blagoizvoli dozvolu na tromesečni boravak u Subotici.
Za obrazlažbu moje molbe molim űzeti u obzir, da sam kao umirovljen 

gradski činovnik tako lično kao i u političkim pogledu pouzdan, nadalje da sam 
ja i moja supruga već sasma stari, te da sina svoga već tri godine nismo videli.

Moj sin mladj. dr. Eme Lanji više godina je bio u subotičkom gradskom 
odvetništvu zaposlen, te je njegova politička i lična pouzdanost poznata 
pred Slavnim Gradskim Senatu. Inače on je danas podanik Čeho-Slovačke 
države.

Molim, da se moja mólba povoljno reái.

U Subotici, dne 30-og septembra 1920.
Dubokim poštovanjem:

Érne Lanji 
umirovljen upravitelj 

gradske muzičke škole.
(Lfvéltár, Gradski sfnat XIX. 265/1920; 16623. -  Kézzfl írott, bélyfgfkkfl.)
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1920. október 1.
Lányi Em ő fia részére illetőségi bizonyítványért folyamodik 

a városi hatósághoz

Slavni Gradski Senate!

Za dozvolu tromesečnog boravka momu sinu mladj. dr. Érne Lanji podneo 
sam molbu pod brojem 16623/sen. 920. Pošto je u slučaju povoljnog reáenja öve 
molbe momu sinu koji stanuje u Čehoslovačkoj državi, potrebna i svedočba 
nadležnosti da može doći ovamo, sa dubokim poStovanjem molim da se óva 
svedočba izda.

Pod /. priložen kráten list, svedoči, da se moj sin ovde radio, te molim u 
obzir űzeti, da sam ja umirovljen gradski činovnik koji je položio zakletvu 
vernosti, nadalje, da je moj sin viáe godina bio nameátenik gradskog odvet-



niátva, nadalje, da mi je životni interes glede sredjivanja svojih porodičnih i 
materialnih pitanja, da se sa mojim sinom neposredno sporazumim i udesim.

U Subotici, dne 1-og oktobra 1920.
Sa dubokim poštovanjem:

Érne Lanji 
umirovljen upravitelj 

muzičke škole.
(Lfvéltár, Gradski sfnat, XIX. 265/1920; 16938. -  Kézzfl írott.)
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1921. augusztus 17.
Lányi Ernő illetőségi bizonyítványát kérelmezi

Slavnom Gradskom Senatu 
u Subotici

Mólba: Emesta Lanji u kojoj moli uverenja o nadležnosti.
Dole potpisani učtivo umoljavam gór. Naslov, da mi izvoli izdati uverenje o 

nadležnosti.
Uverenje mi je potrebno iz sledećih razloga: poáto sam zavráio 60 god. a 

član sam Wiener Autoren Komponisten Gesellschaft, te ima izgled da ću dobiti 
mirovinu od istog Društva, kője potvrdjujem sa dobivenim pismom od Društva 
u kojemu oni sami predlažu umirovinu, samo im je potrebno uverenje o nad- 
ležnosti, isto pismo priklučujem ovoj molbi.

U toj nádi da će mi gór. Naslov, isto uverenje izdati, unapred blagodaran
17 avgusta 1921 god. S poátovanjem
u Subotici Ernesto Lanji

VIII. krug 18. Vermeá kuća
(Lfvéltár, Gradski Sfnat, IV. 266/1921; 20522. -  Kézzfl írott, bélyfggfl, pfcséttfl.)
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1921. november 1.
Lányi Ernő Romániába való távozása miatt 

nyugdíjjárulékáról kér bizonylatot

Velikom Županom Grada Subotice.
Mólba: '
Emesta Lanjija direktora u mirovini varoške muzičke škole (stanuje VIII. 

Živulović u. Vermeá kuća) u kojoj istavljenje uverenja na pravo pensije radi 
nastanjenja u Rumuniji.



Potpisan učtivo molim, da mi se blagoizvoli izdati uverenje na pravo moje 
pensije, kao bivSi direktor varoíke muzičke škole u Subotici -  da tu pensiju bez 
ikakve zapreke ovde u Subotici i onda ću moći podići, kad se budem nastanio 
u Rumuniji.

Tamo se samo tako mogu nastaniti, kad pokažem ovakvo zatraženo uvere
nje, kője posvedočava, da imám pravo na pensiju -  dakle da imám iz čega 
živeti -  i da istu bez smetnje mogu podići.

Subotica, 1. novembar 1921 S poátovanjem
Ernesto Lanji

a
1921. december [8.]

A városi hatóság döntése Lányi Ernő folyamodványával 
kapcsolatban

broj. 1196/1921. grads. odvet. ad 26876/1921. sen.

Slavnom grads. Senatu 
u Subotici

U predmetu odnosno molbi Ernesta Lanji, da mu se izda uverenje, da ima 
prava na pensiju i da lu pensiju može podići bez zapreke i onda, kada se odseli 
u Rumunsku -  podastirem sledeće

Mišljenje:
Po imperalivnim naredjenjima mirovinskog zakona (:XI. iz god. 1885:) kao 

i mirovinskoga statuta prestaje pravo na mirovinu kod onoga nameštenika, koji 
nije odnosno prestaje biti državljanin kraljevine S.H.S. Budući, da Ernest Lanji 
u svojem podnesku izjavljuje, da se seli sa onom namjerom, u Rumuniju, da se 
tamo nastani -  sledi iz ovoga, da neće da nadalje zadrži državljanstvo S. H. S. -  
ovako zetraženo uvjerenje izdati se nemože.

S poátovanjem 
Olvashatatlan aláírás 
grads. glav. odvjetnik

(Lfvéltár, Gradski sfnat, XI. 9/1919; 26876; 29125. -  Kézzfl és géppfl írott, 
bélyfgfkkfl, pfcsétfkkfl.)



1922. április [18.]
Lányi Em ő újabb kérvénye nyugdíjjáruléka ügyében

Slavnom gradskom Senatu 
u Subotici

Mólba Emesta Lanji bivši upravitelja subotičke muzičke ákole subotičkog 
stanovnika u stvari pod brojem 29125/1921. grads. senata.

Pod brojem 29125/1921. sen. eksibirana već i odbijena moja mólba, u kri- 
vom sastavu došla pod slavni Senat i zbog isprave i dopune iste, primećujem 
sledeće:

Nije mi uopšte u nameri napustiti jugoslovensko državljanstvo, jedino je o 
time reč, da kanim posjetiti u Rumuniji se nalazeće mije djece i izvesno vrijeme 
u godini boraviti. Za to nije potrebno u zdravstvenoj stvari, poSto kad spise pod 
gomjim brojem nalazećim se lekarskom svedočbom, moja bolest takve je nara- 
vi, da potrebujem brižljivu negu i po mogućstva ovdje je s mnom samo moja 
žena, koja na žalost isto je bolesna, tako da bome vrlo smo upućeni na porodič- 
ni život sa naSim djecama.

Samo to molim, da mi blagoizvolite dozvoliti, da mogu sa putnim listom 
privremeno boraviti u Rumuniji, i zato vreme redovno primati penziju od 
gradske blagajne.

S poStovanjem 
Ernest Lanji

a
1922. május 12.

A  városi hatóság kiadja a nyugdíjjárulékról szóló bizonylatot

Budući, da je od strane računovodstva izdato uverenje, koliku mirovine 
uživa od grada Ernest Lanji, akt kao bezpredmetan stavlja se u arhivu.

U Subotici 12 maja 1922
Olvashatatlan aláírás

(Lfvéltár, Gradski sfnat, XI. 9/1919; 7891. -  Géppfl írott, bélyfgíkkil, pfcséttfl.)



Nemzeti dal.
(Szfív. i r t a  P iílü li S á n d o r .)

(C ben is in lónál haló.)

ralL

Moderato. 
Hatalma* kjfijexéwmL 

A o tm ú szünet,ŰL

a kér - dés v á  -  la sz -s& v 4 o k ! i -  gya - rok

A Szabadkai Dalegyesület pályázatára beérkezett, majd a szerző, 
Lányi Ernő által visszavont zenemű, részlete (1894)



Szabadkán, 1907. é v i  Január hó 3 1 .- é n  t a r t o t t  rendea h av i köagyü- 

lóan ek  Jog*»ókönyvi

K i v o n a t a :

3 . kgy.
-------------------— — - — — saám. 1907 .

3 5 7 1« ta n .

Dr« Sánta György éa tá r a a l tö rv én y h a tó sá g i b íz o t tá  á g i  

tagoknak in d ítv á n y a  a  aened* Ig a z g a tó i á l lá a  b e t ö l t é s e  tárgyában.

h o z o tt  éa hely© a oknak t a l á l t  Indokok a la p já n  egyhangúlag e lfo g a d ja  éa 

annak fo ly tá n  Lányi Ernő m ls k o lo s l z e n e is k o la i  lg a a g a tó t  a v á r o s i  

aenede ig a z g a tó i á l lá s á b a  m eghívja  a  s z a b á ly z a t tó l  e l t é r ő l e g ,  b lá t ó 

é i  tv a  nakl n y u g d íjjo g o su ltsá g g a l Járó é v i  3300 korona f i z e t é s t  é v i  

130 korona Ír ó sz e r  á ta lá n y t  e*en  f e l ü l  nyugd ijába b etu d ja  az a d d ig i  

h ason ló  m inőségben e l t ö l t ö t t  lg a a o lt  működési é v e l t  á tk ö ltö zk ö d ó * !  

k ö l t s é g e i t  p ed ig  nak l 500 koroaabaa m e g t é r í t i .

f e l t é t e l e k  m e l le t t  e lfo g a d ja  é s  a z t  a  k ézb esítésed tő l w zám itott l e g 

később 15 aap a l a t t  a  v á r o s i  tanácsnak Írásb an  b a ja le n t i  :a  v á r o s i  

zenede Ig a z g a tó i á l l á s r a  v é g le g e s  m inőségben alkalm azottnak  l e s  a 

tek in ten d ő .

H a t á r o s a t :

A. tö rv én y h a tó sá g i b iz o t t s á g  aa In d ítv á n y t az abban f a l -

▲ mennyiben Lányi SraŐ esen  m eghíváat aa abbeui f a la o r o l t

K m f  t :

K i a d t a :

f  6 j  e g y  i 6 ,

A városi közgyűlés 1907. évi határozatában meghívja Lányi Ernőt 
a szabadkai zeneiskola élére
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A miskolci zeneszerző 1907-ben elfogadja a szabadkai zeneiskola 
igazgatói állását
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A miskolci polgármester 1907. évi hivatalos bizonyítványa 
Lányi Ernő nyugdíjjogosultságával kapcsolatban
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Kohn Albert budapesti zongorakereskedő 1907. évi számlája 
a szabadkai zeneiskola részére



T.

helybeli lakos kérvénye hatósági

bizonyítvány kiállítása iránt.

/

/

A m egejtett tiszti vizsgálat alap ján  folya

m odó részére kiadatik a  kővetkező:

Hatásági bizonyitvány.

S zabadka sz. kir. város tanácsa  a m egejtett 

tiszti vizsgálat alapján hivatalosan bizonyítja, hogy 

f< r  '

>

HznNulk&ti, 190/^t'vi 

h6^  • -n t. t. ülés.

.A
<fcĵ gy*C

/I Lányi Ernő részére kiállított 1907. évi hatósági bizonyítvány
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Az igazgató 1907. évi tudósítása a zeneiskolai növendékek számáról, 
Kepes Flóra tanárnő kinevezéséről és a tandíjról



A III. ORSZÁGOS ZENÉSZETI KONGRESSZUS
INTÉZŐ IGAZGATÓ: SÁOH JÓZSEF a .ZENELAP- FEL. SZERKESZTŐJE

Budapest, V. kér,, Csáky-u. 6.

cBudapest, 19 IQ  s z é p  t  m b  e r  h

Nagyságos
L á n y i  E r n ő  urnák

mint a I I I , országos zen ei kongresszus elnöksége tagjának

8

Van szerencsénk Nagyságodat é r t e s í t e n i ,  hogy kongresz -  

szusunk ünnepélyes m egnyitása f .  é .  október hó 18 -  ón ( szerdán ) d. e .  

pontban 10 órakor tö r té n ik  az Orsz. II. K ir. Zeneakadémia díszterm ében  

( L isz t  Ferenc té r  és K irá ly  u tca  sarkán* )

versenyek r é s z le t e s  p rogram ját legközelebb  megküldjük, addig ík  s l e  -  

tünk f e lk ó rn l  Nagyságodat, hogy úgy ezeknek, mint megnyitó ünnepünknek 

d ís z é t  J e le n lé té v e l  em elni kegyeskedjék.

A lázatos sz o lg á l  

A I I I .  országos zen ei kongresszus e lő k é sz ítő  b iz o ttsá g a  nevében

Az október 12 -  14 -  én tartandó fe lo lv a sá so k  és hang -

elnök

A III. országos zenei kongresszus előkészítő bizottságának 
(elnök: Hubay Jenő) 1910. évi levele Lányi Ernőhöz
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Lányi Ernő 1911. évi előterjesztése a városi zenekar 
végleges szervezése tárgyában



A

VÁROSI ZENEISKOLÁNAK
F. É. DECEMBER 6-an D. U.4 ÓRAKOR 
GAÁL FERENC SÍREMLÉK JAVÁRA

A FÖGlttNAZIUn TORNACSARNOKÁBAN t a r t a m d ó

LISZT-HflNGVERSENY
MŰSORA:

1. „Liszt, az ember* Bevezető szavak, mondja az igazgató.
2. Liszt *Tantum ergo* énekli n női kar.
3. Liszt-Schubert nDu bist die Huh“ zongorán előadja Tóth Boriska.
4. Liszt-]ókai „A holt költő szerelme" melodráma. Szavalat: Derner

Emma. Zongora : Pápai Iza.
5. Liszt „Rossignol* zongorán előadja Vass Ella.
6. Liszt Valse impromptu. Zongorán előadja Schossberger Edit.
7. Liszt: a) Csodaszerü l&heu* b) Olyan vagy mint a virág. Dalok,

énekli: Szilberleitner Melania.
8. Liszt „ Veni, maris stellau hegedűn előadja Singer Imre. Zongorán

kiséri: Tóth Boriska.
9. Liszt: a) Consolation,

Liszt-Weber. 6) Felhívás a táncra, zongorán előadja JRéesei Sári.
10. Liszt Húsvéti Hymnus a „Christusoratóriumból énekli a női kar.

D C I  p  1~pf\ p \  I T • (ÜLŐHELY) 1 KORONA. GYERMEKEKNEK Ć5 DtA-
U L L L r  U  L J1  k J .  koknak so pillér- o  o  o  o

A szabadkai zeneiskola 1911. évi Liszt-hangversenyének műsora



szü le tésű ,n o s,sza b a d k a i v á ro si z e n e isk o la i igazgató  u r a t»1:1 fsr.v -  

mélyasonoöságdt 101992.szánni lídv. fó l lr d je r y  v-Jiltasáru jo g o s ító  i -  

2a«olvúr.yával ig a zo lta #  huj á t kordinére megvizsgáltam  a nÁla l.- ta -  

d iíí'c re  -tiában ,a  joub lá ta  k is s é  r^ryhó'" j r e a c t ió j  b á n # fé lo ld a li  

1‘a c iú l i s  i.areziobcn* n yelv - éo kćz l ^szketcsbej.ja tćrc1 : uj.1ox foko -  

zo t l  c ' g ában»congcs11 íkuan > a r e f  l e x í  n. •<?rlékeny qC ? fok o 11 s -!~ / uan, 

szórakozotts^^ an* feledekony»égben* tovciuüá s u lj e c t iv  iKjr.aHzokuin 

/ :  ál].*atl;ina**g: , gyakori fő j fá j ás# K edély! ir  rrerlék^ry s j  ;*idor.kór«t! 

ohnúlkuli c l l i g y u lá s : /  ny ilvánu ló  kü^i: >nti id«*~ro!-^íj^rbeii súlyo

sabb tcrir.és::etu kin^rilO nt / ;  cercbranther.ia:/co~: t !t.:-ta: .. Ezen ísu- 

ly o s  id-^oHja el"ro  1 • tható la^  éveken rlt tartói",r«x t»'ki»*t>u to n <;i- 

hanyagol/aa L .e llc tt  sulyosuod 'sa v orhutó#iu!Jrt i s  a b-:ter;*:ek l i n 

óén i.^ scro ltc to  R -e lle u i ón phydikai Mir.k -tó_ v..<j::t o.yvr alo...r>: ív, 

s-al;:* eru k ezű ié ire  v v  í^ikHüge#) .inó l fosva  L inyi -Sr::o urat h iva

t a l i  teendő intik e l l á t  *s-.«ra tartósan  kúp tt-lennek v * l r :  .ény

Budapest# 191P. é v i február bó l? -é n .

Dr. Németh Ödön budapesti orvos 1911 évi orvosi bizonyítványa 
Lányi Emő betegségéről



*  V Á R O S I  Z E N E I S K O L A
március hó 23-án  délután l í r a k o r  a gim- 

názium to rnacsarnokábair ta r tandó

növendék hangversenyének
műsora:

1. a) Szerémi: Gavotte I
b) ITlendelssohn L: Cavatina l hegedűn
c) Rieding: Polonaise | előadják

Tanár:
•2. a) Tóth Lajos: Gavotte )

b) Sodard: Mazúrka (zongorán előadják
Taiiár:

3. a) flggházy Károly
b) lányi: Merengés Dankó dalai felett
c) „ Capricitto
d) ITlendelssohn : Dal szöveg délkül (Asz dur)

Tanár:
4. Lányi: a) Ave Mária 

fcanz: b) Aus meinen grossen
Schmerzen 

c) Népdal
5. mozarti Phantasia ^d'raoll) zongorán előadja
6. Haydn: Réve, énekli:

énekli

7. Reinhold: a) Impromptu
Chopin: b) Mazurka (h moll)
Stavenhagen: c) Presto 

„ d) Caprice

Tanár:

zong. 
előadják

Tanár:
8. a) martini: Andantino )

b) Drla: Bölcsödal | hegedűn előadják
c) Couperin: Chauson Louis XIII. et Favane

Tanár:
9. Siklós: a) Kis kertemben . . .

b) Hej iharfa-juharfa
Tanár:

Vigh István 
Heumann Jolán 
Dömötör Tibor 
Koller Ferenc.
Deák Frida 
Vigh ITlargit 
Burghardt Irén. 
Farkas Károly 
König Lili 
Balogh Rózsi 
Korossy Irma 
Maczák Manó.

Szilbetleitner THelánia

Lyubibratich Helén 
Romanow mariska 
Lányi Ernő.
Lakos Ilona 
Cser ITlargit 
Klein Blanka 
Engler Hanna 
R. Müller Elvira. 
Ybl mária 
Herczl Emmi 
Singer Imre 
Koller Ferenc.

énekli a,, női kar
Lányi Ernő.

Belépőjegy 50 fillér, i
■ ■■■ ' ■■ — ——....

fl tiszta jövedelmet jutalomdijra fordítjuk.
Felűlfizetéseket köszönettel fogadjuk és hirlapilag 
................ -—— nyugtázni fogjuk. = = = = =

A z  i j a z j a t ó s á j .

A szabadkai zeneiskola 1912. évi hangversenyének műsora
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A városi zenekar módosított szervezési szabályzatát 
a belügyminisztérium 1912  július 31-én hagyta jóvá
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1913-bart Lányi Ernő a hegedűtanári állásra Rados Dezső kinevezését ajánlja
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Lányi Emő 1916-ban a zongoravásárlás tárgyában ad jelentést
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Reményi Mihály budapesti zongorakereskedő 1917. évi tudósítása



l/^C , <S~*k-2 ^ v .
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1918-ban Lányi Ernő betegségére való hivatkozással 
szabadságért folyamodik a hatóságihoz



SZABADKA SZABAD KIRÁLYI VÁROS TISZTI FŐORVOSA.

szám
főorvos 1 9 / f i

ORVOSI fiIZOVYlTVAJtt

Igaso lo s , hogy Lćnji ü r n ö  57 év** a ezabadk&l városi 

zeneiskola Igazgatását aegv issgá ltsa  és negál l a p l t o t t « ,  hogy súlyosabb je l  

légii cukor bot ességén kibOl egy aebészl nfltétnsk alávetendő á llk ép letben  . 

szenved, Ügészaégének helyréé) 11 tásárb sztlkségss hosszas gyógykezelés c é l

jábó l javas loa , hogy részér#  hároa / 3 /  havi szabadság sngedély«ztessék»

š&abotfka, 1916« feárcius hó 27-én

Dr. Barta Antal főorvos 1918. évi bizonyítványa 
Lányi Emő betegségéről



Lányi Ernő 1918. évi folyamodványa Nagy János hegedűnövendék 
Budapesten való taníttatása ügyében



S 2 a  v n o a  f j r & d s .  S e n a t j

__U__ji.

U p r e d / n e t u  od/ ios / i o . T i O l b i  E r n e s t a  L a n j i ,  d a  z u  s e  i z d a  u v -  

j e r e n j e ,  d a  i n a  p r a v a  n a  p e n s i j u  i d a  t u  p e n s i j u  nioze ^ o u i c i  b ez  

z a p ye k e  i  o n d a ,  k a J a  s e  o d s e l l  u R u m u n s k u -  ‘ p o u a s t i r e ®  s l e d e c e  

M i s  1 j  e n  j  e :

?o iaperativnlm  na red jenji/na mirovinskop zakóba (; XI. iz  
pod. : ) keo i mirovinskora sta tu ta  p resta je  pravo na r.iro-
vinu kod onoea namesVenlka, koji n ije  odnosno p resta je  b it i  
drzavljaniid k ra ljev li.e  3 .H .S . 9üduci, dá Ernest Lahjí j svojem 

noiiiesku iz ja v lju je ,  da se s e l i  sa onotr. namjerom, u Rutnjniju, da 
se tar}* f;astan i-flled i iz  ovopa , da nece da nadalje zadrzi drzav- 
ljaristvo 3.H. S. -  ovako zatrazeno uvjerenje izd a ti se í.emoz*e.

1921-ben a városi hatóság határozatot hoz 
a zeneszerző nyugdíjaztatásával kapcsolatban
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Magyar László levéltáros művelődéstörténeti írásai 
rendszerint Szabadka múltját világítják meg. Ezt te

szi ebben a könyvben is, amelyben másfél száznál több, 
általa felkutatott dokumentummal illusztrálja Lányi Ernő 
(1861-1923) zeneszerző és zeneiskolai igazgató országos 
viszonylatban is kiemelkedő tevékenységét. Hosszabb ta
nulmányban idézi fel a művésszel kapcsolatos, a szabadkai 
Történelmi Levéltárban található iratok tartalmi összefüg
géseit, a neves karmester állhatatos munkáját, a város zilált 
zeneéletének egészséges alapokra való fektetése érdeké
ben kifejtett erőfeszítéseit.
A  dokumentumgyűjtemény az 1907 és 1922 közötti éveket 
öleli fel és többnyire Lányi Ernőnek a városi tanácshoz 
intézett folyamodványait tartalmazza. Ezekből a kérel
mekből a jeles zeneszerző teljes arcképe: a növendékek és 
a tanárok, a városi hatóság és a zeneiskola iránti viszonyu
lása domborodik ki. A gazdagon dokumentált anyag segít
ségével Lányi Ernő szinte teljes szabadkai tevékenységét 
megismerhetjük.

(M OLCER Mátyás rencenziójából)

Jóllehet a zenei múltunkkal foglalkozó, gazdagnak ép
pen nem mondható szakirodalom Lányi Ernő korával 

foglalkozik a legrészletesebben, a Magyar László által egy- 
begyűjtött dokum entum ok mégis sok, eddig ismeretlen 
adatot tartalmaznak. A  kötet a Szabadka múltja iránt ér
deklődő olvasó számára izgalmas olvasmányt jelent, amely 
az események tényszerű feltárásának erejével hat, a zene- 
történészt pedig újabb összefüggések felkutatására serken
ti. A másfél száznál is több irat hű képet ad egy korról, 
ugyanakkor bepillantást nyújt egy iskolaigazgató, karmes
ter és zeneszerző mindennapi gondjaiba, az akkori idők 
muzsikusainak hétköznapjaiba, szakmai és családi problé
máiba.

(PÉKÁR Tibor recenziójából)


